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Excursie Goeree Schouwen 
 

Koene Vegter 

 

Aangetrokken door de mooiste dag tussen Kerst en 

Oud en Nieuw verzamelde zich in de vroege 

ochtend van woensdag 29 december 2004 een 27-

tal natuurliefhebbers voor de nieuwe plek van het 

Jan Verwey Natuurcentrum, alwaar men een 

veelbelovende routebeschrijving naar de Zuid-

Hollandse en Zeeuwse eilanden ontving.  

Zelf kwam ik in de groep Bijl, Baalbergen, Deelder 

terecht die zo af en toe haar eigen opvattingen over 

de te volgen route bleek te hebben, wat mogelijk 

ook dit waarnemingsverslag een enigszins 

eigenzinnig karakter kan geven. 

Het begin bracht nog louter geluk met het zicht op 

twee Ooievaars op een hooggelegen nest rechts 

van de snelweg bij Delft ter hoogte van Ikea. 

Boven het Botlekgebied werden de eerste groepen 

Grauwe Ganzen gesignaleerd, maar het echte 

waarnemen begon toch pas bij de haven van 

Stellendam, die onze equipe via een Brielle-slinger 

bereikte. Veel Wulpen en Scholeksters en ook een 

aantal Kluten, Tureluurs en Middelste Zaagbekken 

waren hier te zien. Een enkele enthousiasteling 

meende een opvliegend groepje zangers tot Fraters 

te moeten bombarderen, maar hier werd door 

menigeen ernstig aan getwijfeld.  

Vervolgens op weg naar de Scheelhoek, in de nog 

jonge ochtend heel mooi op het licht gelegen, waar 

met enige moeite een Nonnetje werd gezien en 

waar een witte gans uiteindelijk toch geen Ross’ 

Gans maar een ordinaire soepgans bleek te zijn. U 

ziet de gretigheid is er maar de scherpte moest nog 

komen. Als eerste deed Jaap Deelder hiertoe een 

poging toen hij onderweg een IJsvogel meende te 

zien; achteruit rijden leidde wel tot een eerste 

splitsing in de tot dan hechte groep maar niet tot de 

waarneming van de veronderstelde vogel. Slechts 

exoten als de Casarca en in ruime getale de 

Nijlgans werden gezien. Overigens zou Jaap zich 

later op de dag, weliswaar in kleine kring, meer 

dan volledig rehabiliteren op ijsvogelgebied. 

Rond lunchtijd werden bij polder Oudendijk zeer 

in de verte enkele stipachtige Rosse Flamingo’s 

gezien, hele zwermen Goudplevieren, zeer veel 

Brandganzen en ook de nodige Rotganzen. De 

Brouwersdam tussen Zuid-Holland en Zeeland 

bracht mooi van nabij waar te nemen Middelste 

Zaagbekken en Eidereenden en iets verder weg 

Roodkeelduikers, een fraaie IJseend, Steenlopers, 

Bontbekplevieren en een glimp van een Paarse 

Strandloper 

Na de enige regenbui van de dag deed het bericht 

van een nabij gesignaleerde Rode Wouw de ronde, 

wat voor onze groep aanleiding was in snelle vaart 

richting Schelphoek te koersen, daarmee tevens 

definitief afscheid nemend van de rest van het 

gezelschap.  

Onderweg meende Jaap Deelder opnieuw een 

IJsvogel te zien; opnieuw in de achteruit en na 

eerst een opvliegende Winterkoning werd 

inderdaad de prachtig blauwe schicht van een 

overvliegende IJsvogel gezien. De Wouw liet zich 

echter niet verschalken, wel Zilverplevieren, Rosse 

Grutto’s en een in fraai tegenlicht in het gras 

rechtop zittende Slechtvalk, een overvliegende 

Sperwer en een dito Kleine Zilverreiger.  

Na een erwtensoepstop bij de bij vogelaars zowel 

geliefde als gevreesde Heerenkeet, werden bij 

inhammen langs de Brouwersdam, wederom door 

de scherpe blik van Jaap Deelder, nog twee 

IJsvogels gezien, die zich respectievelijk in struik 

en op paal per telescoop uitstekend van alle kanten 

lieten bewonderen. 

Onderweg naar huis werd zeker nog een tiental 

Torenvalken en Buizerds gezien. Ter hoogte van 

Goedereede maakte een in het late zonlicht snel 

over het donkerende landschap  

voortwiekende Bruine Kiekendief een 

melancholiek einde aan een mooie winterdag met 

veel fraaie waarnemingen; iets waarvoor de 

organisatie van deze excursie zeker dank past. 




