
 

 

 
Excursie datum: 26-06-2015 

  
Naam excursie gebied: Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Bezochte gebieden vooral 

gekenmerkt door aanwezigheid van water, zoet en zout. 

  
Gids(en): Robert 

 

Opmerkelijk:  

 

Weer:  

 Nederlandse naam English name  Scientific name 

 Fuut Great Crested Grebe Podiceps cristatus 

 Aalscholver Great Cormorant Phalacrocorax carbo 

 Kleine zilverreiger Little Egret Egretta garzetta 

 Grote zilverreiger Great Egret Casmerodius albus 

 Blauwe reiger Grey Heron Ardea cinerea 

 Lepelaar (Eurasian) Spoonbill Platalea leucorodia 

 Knobbelzwaan Mute Swan Cygnus olor 

 Grauwe gans Greylag Goose Anser anser 

 Brandgans Barnacle Goose Branta leucopsis 

 Bergeend (Common) Shelduck Tadorna tadorna 

 Nijlgans Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus 

 Wilde eend Mallard Anas platyrhynchos 

 Krakeend Gadwall Anas strepera 

 Kuifeend Tufted Duck Aythya fuligula 

 Bruine kiekendief Marsh Harrier Circus aeruginosus 

 Buizerd (Common) Buzzard Buteo buteo 

 Torenvalk (Common) Kestrel Falco tinnunculus 

(H) Fazant (Common) Pheasant Phasianus colchicus 

 Waterhoen Moorhen Gallinula chloropus 

 Meerkoet (Common) Coot Fulica atra 

 Scholekster Oystercatcher Haematopus ostralegus 

 Kluut Avocet Recurvirostra avosetta 

 Kleine plevier Little ringed Plover Charadrius dubius 

 Zilverplevier Grey Plover Pluvialis squatarola 

 Kievit Northern Lapwing Vanellus vanellus 

 Wulp Eurasian Curlew Numenius arquata 

 Grutto Black-tailed Godwit Limosa limosa 

 Tureluur (Common) Redshank Tringa totanus 

 Kokmeeuw Black headed Gull Chroicocephalus ridibundus 

 Stormmeeuw (Common) Gull Larus canus 

 Zilvermeeuw Herring Gull Larus argentatus 

 Grote mantelmeeuw Greater Black-backed Gull Larus marinus 

 Kleine mantelmeeuw Lesser Black-backed Gull Larus fuscus 

 Grote stern  Sandwich Tern Sterna sandvicensis 

 Visdief (Common) Tern Sterna hirundo 



 

 

 Dwergstern Little Tern Sterna albifrons 

 Houtduif Wood Pigeon Columba palumbus 

 Holenduif Stock Dove Columba oenas 

 Turkse tortel Collared Dove Streptopelia decaocto 

 Gierzwaluw (Common) Swift Apus apus 

 Grote bonte specht Great spotted Woodpecker Dendrocopos major 

(H) Veldleeuwerik Skylark Alauda arvensis 

 Boerenzwaluw Barn Swallow Hirundo rustica 

 Graspieper Meadow Pipit Anthus pratensis 

 Witte kwikstaart White Wagtail Motacilla alba 

 Merel Blackbird Turdus merula 

 Grasmus (Common) Whitethroat Sylvia communis 

(H) Fitis Willow Warbler Phylloscopus trochilus 

(H) Tjiftjaf Chiffchaff Phylloscopus collybita 

 Spreeuw (Common) Starling Sturnus vulgaris 

 Gaai (Eurasian) Jay Garrulus glandarius 

 Ekster Magpie Pica pica 

 Kauw (Eurasian)Jackdaw Corvus monedula 

 Zwarte kraai Carrion Crow Corvus corone 

 Huismus House Sparrow Passer domesticus 

 Groenling Greenfinch Chloris chloris 

 Kneu Linnet Carduelis cannabina 

 Rietgors Reed Bunting Emberiza schoeniclus 

 .. .. .. 

 54 4 58 

 
Soorten waargenomen  / 

Species observed 
(H) = Alleen gehoord /                   

Heard only Total 
 



 

 

 

 
Kaart van het bezochte gebied. Bezocht werden 10,9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. 
 

Maasvlakte-2 (net niet op de kaart, boven links) We bezoeken eerst de Vogelvallei. Vier volwassen 

Bergeenden met 54 jongen. Georganiseerde kinderopvang. Grauwe Ganzen, Brandganzen en 

Scholeksters, de meesten ook met jongen. Verderrijdend komen we aan bij de rand van de Maasvlakte. 

Vanaf hier heb je een wijd uitzicht over de Noordzee. Heel in de verte, naar het zuiden, liggen twee 

Zeehonden op een onderlopende zandbank. Herkenbaar omdat ze een banaan-vormige 

lichaamshouding aannemen. Dichterbij zien we beide soorten Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Aalscholver 

en twee sternen: Visdief en Grote Stern. Boven de Slufter zien we even later Buizerd en Bruine 

Kiekendief.  

 

Stellendam buitenhaven en Kwade Hoek (10)  Het is hoogwater wanneer we bij Stellendam over de dijk 

kijken.  Ver weg een groep van bijna 40 Lepelaars, dichterbij wat Kokmeeuwen. Alle vogels wachten 

kennelijk elders op het ebben van het getij. Futen en Aalscholvers hebben altijd wel zin in een visje, en 

voor hen maakt het tij niet zo veel uit. Wanneer we wegrijden proberen we om een roep van Cetti’s 

Zanger op te vangen, maar het beest houdt zijn mond. In Goedereede-havenhoofd zien we een 

Dwergstern, die herhaaldelijk van vijf meter steil het water induikt. We rijden verder naar de dijk aan 

de noordkant van de Grevelingen.  

 

Ouddorp en Koudenhoek (9) In de Grevelingen, op het eilandje Markenje, zitten Kievit, Scholekster, 

Grote Mantelmeeuw, Lepelaar en Grote Stern. Aan de landzijde, in het ganzenreservaat twee Kleine 

Zilverreigers.Wij gaan via binnenweggetjes naar het volgende punt.  

  

Brouwersdam (8) De tiende editie van “Concert at Sea” wordt voorbereid. De weg aan de zee-zijde is 

afgesloten. De enige weg die open is, ligt aan de Grevelingen kant. We proberen de Spuisluis, maar 



 

 

ook hier heeft het concert zijn gevolgen. De spuisluis is afgesloten, geen druppeltje stroming. En dus 

geen vogels of Zeehonden. Het lage bloedsuikergehalte begint de magen te laten knorren. Lunch in 

Scharendijke en dan weer verder. Wegrijdend nog wel Turkse Tortel en Kneuen.  

 

Plan Tureluur en Koudekerkse inlaag met Stompe Toren (6) Dit is een groot gebied met voormalige 

landerijen die weer naar natuurgebied zijn omgezet. Veel Tureluurs en Brandganzen. Meerdere 

Lepelaars zijn aanwezig. In de Flauwers inlaag ligt een eiland waar drie soorten stern op broeden. Een 

dichte groep met Grote Stern, en verspreid meerdere plekken met Visdief of Dwergstern. De grijs 

gestippelde jongen scharrelen er ook in de buurt. Er zitten ook Kievit, Kokmeeuw en Scholekster.  Hoge 

dichtheid aan vogels in zo’n klein gebied. Daarna door naar de Stompe Toren, die te beklimmen is. Er 

wordt van het uitzicht genoten. Ook hier is er kans op Zeehond en zelfs Bruinvis, maar die blijven uit 

beeld. Via een heen-en-weertje op de Zeelandbrug gaan we toch maar richting Bruinisse. Halverwege 

ligt het volgende punt, maar er zijn wegomleidingen. 

 

Bij het Dijkwater (4) aangekomen blijkt de weg ook hier versperd in verband met werkzaamheden. 

Volgende keer willen we hier wel graag weer strak asfalt zien. We lopen onder langs een dijk naar een 

hoek van het gebied. Hier wordt Veldleeuwerik gehoord.  

 

Grevelingendam (3) Inmiddels is het hier laagtij. Een brede zand- en moddervlakte naast de dijk. Er 

zitten meer dagjesmensen dan vogels. We kijken aan het begin van de dam door de Krammer (2). 

Krakeend, Fuut, Meerkoet en Knobbelzwaan. Het water is hier erg ondiep, voor veel van die vogels zit 

het voedsel lekker dichtbij. Voor ons ook; er komt koek tevoorschijn.  

 

Hellegatsplein (1) Via dit punt, waar een verbinding tussen Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en 

Noord-Brabant is gebouwd, rijden we naar het noorden. Links is Tiengemeten in beeld, ooit een 

quarantaine-station voor de scheepvaart op Rotterdam en Dordrecht. De stemming is echter meer 

gericht op terugkeer naar de Slinge, daar komen we veilig aan. 


