
Verslag excursie dd 19 november
2022, met KNNV Vogelwerkgroep

de Bevelanden
Aanwezigen:
Jack, Ton, Dirk, Raoul, Truus, Trudie, Bram, Eugene en Jeroen van Kruiningen.

Het leek Peter Boulee leuk om weer eens een excursie te organiseren met de leden van de vo-
gelwerkgroep buiten de eerste zaterdag van de maand excursies om. Omstreeks begin novem-
ber ging de uitnodiging per mail rond in de VWG en werd 19 november als datum gepland. 
Helaas viel Peter zelf op het laatste moment geblesseerd uit en is Jeroen als inval excursie lei-
der gebombardeerd.

Zaterdag 19 november begon als een erg koude dag, ik denk zelf dat het de eerste echt koude 
dag van het najaar was. Omstreeks half 9 stonden er in totaal 8 mensen gereed om een prach-
tig dagje vogels kijken tegemoet te gaan. Omwille van de gezelligheid en vast ook vanwege 
de brandstofkosten hebben we ons verdeeld over drie auto’s en vertrokken we naar de eerste 
bestemming(en), de inlagen van Noord-Beveland

Noord-Beveland.
De eerste stop bij de Wanteskuup leverde niet de eerste dagsoorten op, in de auto was er na-
melijk al fanatiek begonnen met soorten noteren en bleken er al 13 soorten op de teller te 
staan. Vrij kort na het installeren van de twee telescopen bij de Wanteskuup lieten de eerste 
leuke soorten zich horen, Baardmannetjes en Cetti’s Zanger. Beide zijn vrij gemakkelijk te 
scoren bij de Wanteskuup. De Baardmannetjes lieten zich kort zien bovenin rietstengels en 
terwijl ze van A naar B vlogen vergezeld met talloze ‘’pingetjes’’, het kenmerkende roepje 
van deze soort. Het blijven lastige soorten om echt goed te bekijken. 
Op het water bij de Wanteskuup waren het vooral Slobeenden die de dienst uitmaakten. Na 
alle eendjes af gespeurd te hebben bleken er ook nog Kuifeenden, Wilde eenden en Krakeen-
den tussen te zitten. Inclusief wat overvliegende soorten zoals Brandgans, Aalscholver en 
Watersnip konden we met totaal 29 soorten op de dagteller verder naar de tweede stop, het 
Bokkegat.

Foto Jeroen van Kruiningen ©. Strandleeuweriken.
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Foto Jeroen van Kruinigen ©. Strandleeuwerikken.
Helaas wordt er pal naast het Bokkegat gebouwd, volgens de enorme billboards langs de weg 
komen er ‘’vakantiehuisjes midden in de natuur’’. Wel, er is mogelijk weinig natuur meer 
over na het voltooien van de bouwplannen. Maar niet te lang getreurd. Bij aankomst kon di-
rect een Buizerd op de daglijst. Drie lepelaars foerageerden achterin de plas het Bokkegat, 
maar bij nader inzien en behulp van de telescoop bleek één lepelaar toch echt een Kleine Zil-
verreiger te zijn. De Kleine Zilverreiger liep in langzaam tempo door het water en ging met 
zijn snavel heen en weer waardoor het een Lepelaar leek te zijn die ook op die manier het wa-
ter zeven op zoek naar voedsel. Aan het begin foerageerde nog een Dodaars en er vloog een 
vrolijk kwetterend groepje Putters over. Omdat we de alle soorten hier inmiddels uitgebreid 
bekeken hadden zijn we verder gegaan richting de vogelkijkhut bij de Keihoogteweg.

Nog voordat we bij de parkeerplaats aankwamen vloog er een grijzige flits over de akker 
naast ons en deze vogel landde! Direct gestopt om te kijken met welke rover we te maken 
hadden, want zoveel was al wel duidelijk. Het bleek (achteraf o.b.v. foto’s) om een vrouwtje 
sperwer te gaan, op basis van onder andere vrij fragiele poten. Het blijft een lastig duo, man 
Havik en vrouwtje Sperwer, zelfs voor de wat meer ervaren vogelaars.
De plek waar we uitgestapt waren bood prima zicht in de lengterichting van de brede sloten 
in de Keihoogteweg. Hier konden mooi Zwarte Ruiters worden waargenomen met een paar 
Tureluurs erbij, ook een lastig duo in winterkleed. Terwijl we hier naar keken vloog er een 
vrouwtje Blauwe Kiekendief over die aan het jagen was, ze liet zich minutenlang erg mooi 
zien! Nadat we geparkeerd waren namen sommige deelnemers een juveniele Slechtvalk waar 
die aan de stok had met Zwarte Kraaien en (misschien ook) de Blauwe Kiekendief. Erg 
mooie waarneming!

Foto Jeroen van Kruiningen ©. 1 zwarte ruiter + tureluur.  

Intussen was het zachtjes begonnen met regenen dus vogels kijken vanuit de vogelkijkhut aan
de Keihoogteweg was natuurlijk een prima idee. Koekje en koffie erbij en ondertussen door 
de luiken van de hut zoeken naar nieuwe dagsoorten. Vanuit de hut waren wederom Zwarte 
Ruiter en Tureluur te zien. Nu konden we weer goed met een telescoop naar de verschillen 
zoeken, uiteindelijk kon iedereen de twee soorten wel uit elkaar houden. Diverse Kluten lie-
ten zich ook prima bekijken evenals een man Tafeleend, Wintertalingen, Slobeenden. Na on-
geveer een half uurtje bijkomen van de kou in de hut zijn we weer verder gegaan. Vlak voor 
het instappen in de auto hoorde ik nog een huismus, een erg algemeen soort, maar wel weer 
eentje voor de daglijst! Op naar de Oosterscheldekering en hopen een Kuifaalscholver.

Oosterscheldekering
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Diverse Aalscholvers zijn met camera, verrekijker en telescoop onderzocht, maar we konden 
geen Kuifaalscholver ontdekken helaas. Leuke soorten aan de Oosterscheldekering waren een
Oeverpieper die zich fijn liet bekijken, Grote Mantelmeeuw, en wat Steenlopers. Bij het weg-
rijden vlogen er twee sterns voorbij. Eén was duidelijk een Grote Stern, dat viel op aan het 
forse formaat, grote snavel met geel puntje en de koptekening. Maar er vloog nog een kleine-
re stern bij die de daglijst opging als ‘’Noordse Stern of Visdief’’. Leuke waarneming nog zo 
laat in het jaar. Achteraf bleek het een Visdief te zijn o.b.v. lichte achterrand van de vleugel. 
Vanuit de auto konden we op weg naar de Brouwersdam nog een Groenling, Merel, Ekster en
Nijlgans bijschrijven.  

Foto Jeroen van Kruiningen ©. Oeverpieper.

Brouwersdam
De Brouwersdam staat in de winter bekend als zeer goede plek voor wintergasten en zeevo-
gels die zich op andere plekken een stuk lastiger laten zien. Zo zijn op de Brouwersdam IJs-
duiker, Kuifduiker, Roodkeelduiker, Parelduiker vaak goed te zien. Alken en Zeekoeten zijn 
er dagelijks present en met wat geluk zit er een groepje Sneeuwgorzen of een Grote/Kleine 
Burgemeester. Diverse betaalde excursies hebben in de winter de Brouwersdam op het pro-
gramma staan. De verwachting waren dus hooggespannen. Helemaal nadat ik op waarne-
ming.nl zag dat er een uur voordat we aankwamen een Kleine Alk waargenomen was. Helaas
was deze na kort ter plaatse geweest te zijn weer doorgevlogen naar het noorden.

Bij aankomst op de Brouwersdam zijn we zuidelijk van de spuisluis uitgestapt. Omdat het 
Oostenwind was konden we mooi achter de bus voor de wind schuilen aan de zeezijde, ide-
aal. Maar met een temperatuur van 2 graden Celcius en windkracht 4 was het erg koud, diver-
se gezichten liepen zelfs na een tijdje wat rood aan van de kou. Vanaf onze plek zagen we in 
de verte wat duikers waar vanwege de afstand eigelijk geen naam op geplakt kon worden. 
Een medevogelaar kwam vragen of we dachten dat het IJsduikers waren, ik denk het wel, 
maar durf het vanwege de afstand niet met zekerheid te zeggen. Hup ‘’duiker spec’’ dan maar
op de daglijst. Kort voor de kant dook een Alk op die zich even goed liet zien. In de verte 
dobberden een stuk of 30 Middelste Zaagbekken. Een Grijze Zeehond kwam zo dichtbij dat 
ik er pasfoto’s van kon schieten.  Zo nu en dan vlogen er Drieteenstrandlopers hard en laag 
over het water. Alle algemene soorten meeuwen lieten zicht wel zien op de Kleine Mantel-
meeuw na. Op het water dreef een groep eenden die zij het ver uit de kant dichtbij elkaar op 
het water zaten. Ze gaven na een kwartiertje een korte vliegshow door een rondje te vliegen, 
ik maakte er gauw een paar foto’s van en ze gingen als Zwarte Zeeenden in de boeken. Later 
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bleek dat het in ieder geval geen Zwarte Zeeenden maar zeer waarschijnlijk wintertalingen 
waren. Nieuw voor mij, een groep wintertalingen op zee! Toen ik voorstelde om een weer in 
de auto’s te stappen en vanuit de auto vogels te kijken had niemand bezwaar om weer in de 
warme auto’s te kruipen.

Vanuit de auto konden we nog mooi een Kanoet zien, een redelijk merkwaardige waarne-
ming. Een enkele Kanoet, foeragerend in de buurt van Paarse Strandlopers en Drieteenstrand-
lopers. Een stuk verder kon een Zilverplevier worden bijgeschreven en zagen we een duiker, 
wat dichterbij de kust dan eerst. Met de Vogelgids van de ANWB (we hadden er drie bij ons 
meen ik) en wat foto’s bleek het om een Roodkeelduiker te gaan. Lastig die duikers, vooral 
op grote afstand. Na deze waarnemingen was het tijd om weer een stukje te gaan rijden naar 
onze alweer laatste stop, de inlagen bij Kerkwerve.

Foto Jeroen van Kruiningen ©. Kraanvogel.

De Prunje en de Flaauwers inlagen
Eerst maar eens aan de (inwendige) mens denken! Bij aankomst in het gebied zijn we recht-
streeks naar de Heerenkeet gegaan voor een warme versnapering, of een glaasje jonge jene-
ver, zag ik toen ik eens over de tafeltjes keek. Beide verwarmen de mens! Na deze stop zijn 
we vanaf de kant van de Heerenkeet het gebied binnen gereden met de auto. Haast geen na-
tuurgebied leent zich beter voor ‘’autovogelen’’ dan dit gebied, het is open en wijds, en voor 
het eerste stuk geld dat de weg hoger ligt dan het gebied zelf. Ideaal. Maar als zich wat leuke 
soorten laten zien, dan moet er toch uitgestapt worden om het nog beter te kunnen zien met 
de telescoop. Bij het eerste plasje zaten vele Smienten, Tureluurs en andere eendensoorten. 
Zwarte Zwaan, zij het een exoot belandde hier ook op de daglijst. Een aantal Kramsvogels 
lieten zich ook prima bekijken terwijl ze in het gras naar voedsel zochten. Nadat er verschil-
lende Watersnippen in kleine aantallen overgevlogen waren zagen we opeens een groep van 
wel 50 watersnippen! Ze lieten zich prachtig zien en leken speciaal voor ons nog een extra 
rondje te doen. Een klein stukje verder zag ik vanuit de auto drie mannetjes Pijlstaart foerage-
ren, hup weer de auto uit en telescoop erop. Tot mijn grote vreugde zag ik relatief dichtbij 
(10-15 meter afstand) een groepje van 7 Strandleeuwerikken. Deze soort is hier elke winter 
wel te zien, maar ze zijn enorm lastig te vinden, niet in de laatste plaats vanwege de grootte 
van het gebied. Zelf heb ik er in het verleden al meerdere keren naar gezocht zonder succes. 
Dit keer zat het mee en kon iedereen ze goed bekijken. Een eindje verder zaten nog vijf Bonte
Strandlopers. Daarmee leek er een einde gekomen te zijn aan deze excursie want het was al 
kwart over vier en het licht begon al af te nemen.
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In de verte vloog een groep ganzen en in mijn ooghoek zag ik er een afwijkend silhouet bo-
ven vliegen. Ik zocht ze op met mijn kijker en het bleek een adulte Kraanvogel te zijn! Nu 
hadden passerende fietsers verteld dat ze een kraanvogel hadden zien overvliegen, maar ik 
had ze eerlijk gezegd niet heel serieus genomen. Maar dus toch. De Kraanvogel was goed 
zichtbaar en landde in ons zicht. Een prachtige afsluiter van een prachtige en vogelrijke dag. 
De dagsoortenlijst stond uiteindelijk op 72 soorten en 1 verzamelsoort (duiker spec).

Soortenlijst:
1. Rotgans
2. Brandgans
3. Grauwe Gans
4. Knobbelzwaan
5. Bergeend
6. Slobeend
7. Krakeend
8. Smient
9. Wilde Eend
10. Pijlstaart
11. Wintertaling
12. Tafeleend
13. Kuifeend
14. Middelste Zaagbek
15. Holenduif
16. Houtduif
17. Waterral 
18. Waterhoen
19. Meerkoet
20. Kraanvogel
21. Dodaars
22. Fuut
23. Geoorde Fuut
24. Scholekster
25. Kluut
26. Zilverplevier
27. Wulp
28. Steenloper
29. Kanoet
30. Drieteenstrandloper
31. Bonte Strandloper
32. Paarse Strandloper
33. Watersnip
34. Tureluur
35. Zwarte Ruiter
36. Kokmeeuw
37. Stormmeeuw
38. Grote Mantelmeeuw
39. Zilvermeeuw
40. Grote Stern
41. Visdief
42. Alk
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43. Roodkeelduiker
44. Aalscholver
45. Lepelaar
46. Blauwe Reiger
47. Grote Zilverreiger
48. Kleine Zilverreiger
49. Sperwer
50. Blauwe Kiekendief
51. Buizerd
52. Grote Bonte Specht
53. Torenvalk
54. Slechtvalk
55. Ekster
56. Kauw
57. Zwarte Kraai
58. Baardman
59. Veldleeuwerik
60. Strandleeuwerik
61. Cetti’s Zanger
62. Winterkoning
63. Spreeuw
64. Merel
65. Kramsvogel
66. Koperwiek
67. Roodborst
68. Huismus
69. Oeverpieper
70. Vink
71. Groenling
72. Putter
73. Duiker spec.

Jeroen Van Kruiningen,
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