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Windkracht 9 à 10 tijdens de Delta-excursie op 28 december 2001 

 
Aad Bijl 

 
De vooruitzichten wat het weer betreft waren 

slecht die dag. Zo slecht dat ik er vanuit ging dat 

het wel niet door zou gaan. Toch waren er al 10 

enthousiastelingen op de parkeerplaats bij de 

Bibliotheek toen ik arriveerde. Uiteindelijk 

vertrokken zes auto’s met 20 inzittenden richting 

de havens van Stellendam, voorzien van een 

duidelijke routebeschrijving.  

De eerste waarneming werd al gedaan op de A4 bij 

Delft, waar drie Ooievaars boven de rijksweg aan 

het cirkelen waren. Waarschijnlijk gaat het hier om 

exemplaren die hun dagelijkse kostje bij 

Diergaarde Blijdorp vergaren en zo geen noodzaak 

hebben om de verre reis naar het Zuiden te 

ondernemen en is het niet een gevolg van de 

opwarming van de aarde. 

In Stellendam bleek pas echt wat windkracht 9 

betekent. Telescopen waren niet goed te gebruiken 

vanwege de windstoten en ook met de kijker was 

het niet gemakkelijk. In de haven zwom een 

Middelste Zaagbek en wat Futen en Dodaars. 

Buitendijks waren Wulpen, Tureluurs, Rosse 

Grutto’s, Scholeksters en verschillende 

eendensoorten zoals Wintertalingen, Pijlstaarten en 

Smienten te zien.  

Op het industrieterreintje bij de haven had Jan 

Jacobs bij aankomst klein spul zien rondvliegen 

waarvan hij niet zeker wist wat het was geweest. 

Hierover moest natuurlijk duidelijkheid verschaft 

worden vandaar dat, voordat er werd doorgereden 

naar de Scheelhoek, eerst het terreintje werd 

doorgestruind. Gelukkig zaten ze er nog.  

Het bleek te gaan om een groepje van ca. 40 stuks, 

het merendeel Kneuen en Vinken met daartussen 

enkele Sneeuwgorzen. Verder vlogen er enkele 

Grauwe Ganzen en Canadese Ganzen over. 

In de Scheelhoek waren Brandganzen, Wulpen en 

Smienten te zien. Vanwege de storm werd er alleen 

vanuit de auto’s gevogeld wat toch wel veel 

beperkingen oplevert. Uitwisseling van 

waarnemingen is dan niet goed mogelijk, vandaar 

dat niet iedereen alle soorten heeft gezien die zijn 

waargenomen. 

Het volgende doel was het reservaat Koudenhoek 

waar de verwachte Brandganzen en Grauwe 

Ganzen inderdaad te zien waren. Een Bruine 

Kiekendief, Torenvalk, een flink aantal 

Goudplevieren, 3 Roodborsttapuiten, Bonte 

Strandlopers en Kievieten gaven ook acte de 

presénce. Verder zat er een Noordse Stormvogel in 

het gras te rusten. 

Voor de Brouwersdam was er de geplande 

sanitaire stop, waar dankbaar gebruik van werd 

gemaakt. Aan het begin van de dam bleek dat de 

weg die buitendijks loopt, vanwege het hoge water 

en de storm was afgesloten. Binnendijks zijn wij 

toen richting de sluis gereden. Hier zaten veel 

Meerkoeten, Futen en een enkele Brilduiker. Van 

hieruit was het mogelijk te voet naar de andere 

zijde van de dam te gaan, wat een magnifiek 

uitzicht op zee opleverde. Enkele Eiders werden in 

de kolkende zee heen en weer gesmeten, terwijl 

Steenlopers tussen de basaltkeien naar voedsel aan 

het zoeken waren. Ook zij hadden veel hinder van 

de wind, die hier wel tot kracht 10 was 

toegenomen. Teruggaand  werd bij de sluizen op 

de valreep nog een vrouwtjes Krooneend 

waargenomen.     

De route voerde verder via Zonnemaire en de 

haven van Bommenede naar de Heerenkeet. 

Onderweg zaten Toendrarietganzen en Wilde en 

Kleine Zwanen op de akkers. Ook Bergeenden, 

Wulpen en Grauwe Ganzen waren in flinke 

aantallen aanwezig. Het nieuwe natuurgebied nabij 

de Heerenkeet ontwikkelt zich voorspoedig. 

Kemphaantjes, Watersnippen en Zwarte Ruiters 

lieten zich goed bekijken. Bij beter weer moet het 

hier uitstekend vogelen zijn.  

De erwtensoep in de Heerenkeet was als vanouds, 

al hebben we er wel meer dan een uur op moeten 

wachten. Maar vogelaars zijn gezellige mensen 

zodat dat op zich geen ramp was. De volgende keer 

even bellen dat we er aankomen is wel zinvol. 

Wellicht dat we dan nog een bezoekje aan de 

Schelphoek kunnen brengen of aan de inlaat bij de 

Stompe Toren. Hier heb ik verleden voorjaar van 

zeer nabij veel Rotganzen gezien.  

De terugweg voerde over binnenwegen op Goeree. 

Een mooie streek. Extra waarnemingen heeft dat 

echter niet opgeleverd. 

 

Al met al hebben we 60 soorten waargenomen. 

Een niet al te best resultaat, maar daar was het 

weer debet aan. Toch was het weer een heel leuke 

dag en hadden de thuisblijvers ongelijk. 

 

 

 




