
Huttentocht 10 september 2022 

Deelnemers: Trudie, Ria, Raoul, Dirk, Ben en Peter 

Ondanks de waarschuwing van het KNMI dat er deze zaterdag sprake kon zijn 

van wateroverlast in Zeeland stonden om half negen op de carpool de 

deelnemers al klaar. Het regende toen we vertrokken en daarom kozen we 

voor de saaie route via de A4 richting afslag Willemstad. Enorme plensbuien 

onderweg tot ongeveer Steenbergen en toen zagen we het al eerste blauw in 

de lucht. Het is verder de hele dag droog gebleven, in tegenstelling tot midden 

Zeeland waar er die dag ruim 70 mm regen is gevallen.  

Dit plaatje geeft de 

weerssituatie weer van de 

Huttentocht anno 2022 

 

Afslag 35 Willemstad en 

daarna de paralelweg 

over de Volkerakbrug en 

via de paralelweg langs 

de Volkerakdam. We 

stopten bij de eerste 

vogelkijkhut van die dag: 

“De Kluut”. Een stuk of 7 Grote Zilverreigers en veel eenden. Omdat het die 

nacht en ochtend veel geregend had rook het op het pad bij de hut heerlijk 

naar kruiden. We reden verder op de paralelweg langs de drukke N59 naar de 

volgende vogelkijkhut : “de Lepelaar” 

Deze hut was ook voor mij nieuw, 

Staatbosbeheer heeft daar een mooi plekje 

voor uitgekozen. Lopend over het ‘anti slip’ 

plankier bereikten we de ‘hut’ die behoorlijk 

diep in het natuurgebied ligt. We zagen 400 

Krakeenden, wat Wintertalingen, een 

Dodaars, Fuut en Slobeenden. In deze tijd 

van het jaar zien bijna alle eenden er 

hetzelfde uit, ze zijn in “eclipskleed”. Maar door bepaalde kenmerken zijn ze 

nog wel van elkaar te onderscheiden. Zoals de brede bek van de Slobeend en 

het witte vlakje op de zijde van de Krakeend en Wintertaling als kleinste  van de 

groep. Verder langs het gebied rijdend zagen we een grote kudde 

Heckrunderen.  



De naam van heckrunderen komt van de 

gebroeders Lutz en Heinz Heck. Zij hebben in 

de 20er jaren van de 20e eeuw geprobeerd 

een runderras te fokken dat gelijkstond aan 

het oerrund. Ze hebben hiervoor, de naar hun 

idee, meest oorspronkelijke runderrassen 

gebruikt. Namelijk het Corsicaans bergrund, de 

Spaanse vechtstier, de Schotse hooglander en 

het Hongaars stepperund. 

 

 

Nog een eindje doorrijden vlak voor de weg afbuigt van de drukke N59 heeft 

SBB een parkeerplaatsje aangelegd. Vanaf hier is het een stukje lopen over het 

fietspad door het tunneltje naar de Vogelkijkhut “Adolfsgat”. Vanuit deze 

vogelkijkhut is een groot deel van het Haringvliet te zien. Honderden 

Knobbelzwanen die hier overwinteren, duizenden eenden waaronder natuurlijk 

weer de Krakeenden, Kuifeenden, Tafeleenden, Wilde Eenden en als kers op de 

taart zagen we 8 Casarca’s.  

Deze grote eenden worden soms 

“halfganzen” genoemd. De opvallend 

Bruin-rode eenden onderscheiden zich op 

deze foto van de donker grijze 

Krakeenden waarbij ook op die grote 

afstand het witte vlakje op de flank nog 

goed te zien is. 

 

 

Nog even een 

groepsfoto voor de 

toegang van de 

vogelkijkhut. (Dirk 

maakte hier de foto) 

 

 

 

 

Hier vandaan reden we richting Nieuwe Tonge op weg naar Vogelkijkhut “De 

Slechtvalk aan de “Westplaat Buitengronden” aan het Haringvliet. We moeten 

hiervoor door het centrum van Middelharnis. Ondertussen is het tijd voor de 

lunch. We genieten van het prachtige weer en zijn stomverbaasd om van het 

thuisfront te horen dat het daar bij hen noodweer is. 

 



 

lunch aan het begin van het pad 

naar de vogelkijkhut.  

 

Vanaf de lunchplek lopen 

we richting de Haringvliet 

en daar vinden we  

Vogelkijkhut “De 

Slechtvalk.  

Raoul beweert een Bruine 

Kiekendief te zien terwijl 

wij allemaal naar een 

Buizerd staan te kijken. 

Gelukkig voor Raoul zien we dan ook het 

vrouwtje Kiekendief nog.  

In het veld zien we twee Tapuiten. Vlak 

voor de hut zien we een reemoeder met 

jong.  

 

  

 

We blijven hier best wel een tijdje, er is 

genoeg te zien. Dan terug naar de auto’s 

en rijden we richting Stellendam om daar 

het nog redelijke nieuwe 

‘vogelobservatorium’ te bekijken. Een 

dure naam voor een architectonisch 

hoogstandje van een uit de kluiten gewassen vogelkijkhut.  

 

Natuurmonumenten:  
Vogelobservatorium Tij 

Aan de rand van het Haringvliet ligt een bijzonder 

vogelobservatorium. Het heeft de vorm van een ei van de grote 

stern. Maar dan 8 meter hoog en 11 meter lang! En je hebt een 

360 graden-uitzicht over het weidse Haringvliet en de 

Haringvlietsluizen. 

 



 
 

Foto: binnen in het “ei”.  

 

 

 



Hier vandaan rijden we over de Brouwersdam waar we nog maar net tussen 

alle campers en badgasten door naar de zeehonden kunnen zwaaien. Even 

later rijden we op de rustige vogelboulevard van de Prunje. Het is nog steeds 

prachtig weer.  

 
 

Een Tapuit laat zich van heel dichtbij 

bewonderen. We zien grote groepen 

Wulpen, Goudplevieren, Lepelaars en 

Zilverplevieren. Zie foto rechts. 

 

Het is vier uur geweest, tijd om naar 

huis te rijden. We zijn het er 

allemaal over eens, het was een zeer 

geslaagde excursie.  

10-9-2022 Peter Boelee 



Vogelsoorten gezien tijdens VWG Excursie Huttentocht 2022 (Ben S.) 

1 Aalscholver 32 Lepelaar 

2 Bergeend 33 Meerkoet 

3 Blauwe Reiger 34 Nijlgans 

4 Boerenzwaluw 35 Oeverloper 

5 Bontbekplevier 36 Oeverzwaluw 

6 Bonte Strandloper 37 Putter 

7 Brandgans 38 Roodborst 

8 Bruine Kiekendief 39 Scholekster 

9 Buizerd 40 Slobeend 

10 Casarca 41 Smient 

11 Cetti's Zanger 42 Soepeend 

12 Dodaars 43 Sperwer 

13 Ekster 44 Spreeuw 

14 Fazant 45 Steenloper 

15 Fuut 46 Stormmeeuw 

16 Gaai 47 Tafeleend 

17 Goudplevier 48 Tapuit 

18 Graspieper 49 Tjiftjaf 

19 Grauwe Gans 50 Torenvalk 

20 Grote Bonte Specht 51 Tureluur 

21 
Grote 
Mantelmeeuw 52 Turkse Tortel 

22 Grote Zilverreiger 53 Vink 

23 Houtduif 54 Wilde Eend 

24 Kauw 55 Wintertaling 

25 Kievit 56 Witgat 

26 
Kleine 
Mantelmeeuw 57 

Witte 
Kwikstaart 

27 Kleine Zilverreiger 58 Wulp 

28 Kneu 59 Zanglijster 

29 Knobbelzwaan 60 Zilvermeeuw 

30 Krakeend 61 Zilverplevier 

31 Kuifeend 62 Zwarte Kraai 

  63 Zwarte Ruiter 


