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Zaterdag , 3 september, is het weer zover. De befaamde, jaarlijkse huttentocht 

georganiseerd door Peter Boelee gaat weer van start. De dag begint wat grijs, maar de 

vooruitzichten zijn gunstig. En inderdaad de zon breekt door, zodat we een prachtige 

najaarsdag krijgen! Ideaal om er gezamenlijk op uit te gaan. Rien houdt een soortenlijst bij 

en begint met noteren vanaf het startpunt in de Wilhelminapolder.  

Deelnemers 2016 : Rien, Elly, Wim en Peter 
 

 
 

We rijden in één auto over de Zeelandbrug naar De Prunje en vanaf de dijk kijken we op 

inlagen en drassige weiden. We zien er diverse steltlopers en eenden. De eenden zijn nog 

in eclipskleed en dat maakt determinatie wat lastig. Een grote groep lepelaars staat te 

pleisteren klaar voor de trek naar het zuiden. Het verbaast ons dat hier en ook het verdere 

van deze dag geen gele kwikstaarten en tapuiten kunnen noteren. Via de polders gaan we 

richting Ellemeet. Op een akker die bemest is met stalmest wemelt het van de 

goudplevieren, kieviten en spreeuwen. Een juveniele bruine kiek is er ook als de kippen 

bij!  

Via het dorpje Ellemeet, waar we huismussen en huiszwaluwen noteren, gaan we naar de 

Brouwersdam. We genieten van het prachtige uitzicht over Noordzee en drinken er een 

bakkie. Onderwijl vertelt Wim over zijn eerste kennismaking met een roodpootvalk. 

Ondertussen spotten we de steenloper en de grote stern.  

 



Via de dam toeren we naar de Duinen van Goeree en passeren daar 

De Kwade Hoek. Via smalle paadjes gaan we naar een prachtig 

uitkijkpunt en we genieten van het  uitzicht over een uitgestrekt 

getijdengebied. In de struwelen horen we het aarzelende 

najaarsliedje van de zwartkop, tjiftjaf, winterkoning en heggenmus.  

Op de slikken zien we weer lepelaars, aalscholvers en diverse 

steltlopers; waaronder drieteenstrandloper.  

Op een zeker ogenblik ontdekken we een slechtvalk die een 

steltlopertje tracht te grijpen. Het is een wilde achtervolging en dan 

ineens schiet er een tweede slechtvalk toe die het vogeltje te grazen 

neemt! Vervolgens zien we drie valken verder vliegen, die van elkaar 

de prooi proberen te ontfutselen.  

We hebben hier nog een ontmoeting met de natuurvereniging Natuur en Landschap Goeree 

-Overflakkee en het kan niet anders maar Wim kent er weer iemand van. 

 

Vandaar trekken we op naar de Slikken van Flakkee 

om daar onze eerste echte vogelkijkhut met een 

bezoek te vereren. Als we de auto uitstappen is het 

gelijk raak: 2 gierzwaluwen doorklieven het 

luchtruim! Een late waarneming van deze soort. Vanuit 

de hut hebben we zicht 

op het water en de 

slikken, waarop we bedrijvige bontbekplevieren en 

groenpootruiters goed kunnen bekijken.  

 

Peter brengt ons verder via enkele pittoreske dorpjes naar de 

kijkhut bij de  Ventjagerssplaten. Vanuit deze prachtige 

kijkhut zien we vele krakeenden, meerkoeten, futen en oeverzwaluwen. Een havik zorgt 

voor paniek tijdens zijn jachtvlucht langs de oevers. 

 

Vanaf hier rijden we terug naar Zuid-Beveland langs het Rammegors, waar we witgat en 

sperwer aan de lijst kunnen toevoegen, naar de karrevelden bij de Oesterdam. Aldaar zien 

we weer volop goud- plevieren en kieviten. Ook zien we kneuen rondvliegen en horen we 

het bekende roepje van de oeverloper. De middag is inmiddels een eind gevorderd als we 

arriveren op ons startpunt. Helaas vandaag geen zee- of visarend in beeld gekregen! Het 

zij zo. We zien terug op een geslaagde excursie en we bedanken Peter voor de organisatie 

van deze trip. 

 

 



Soortenlijst gemaakt tijdens de Huttentocht  

3 september 2016: 
houtduif boerenzwaluw rotgans nijlgans bontbekplevier 

kauw knobbelzwaan kluut merel roodborst 

brandgans aalscholver krakeend koolmees smient 

grauwe gans bergeend witte kwikstaart pimpelmees gaai 

spreeuw slobeend fazant vink gr. zilverreiger 

kokmeeuw scholekster graspieper tjiftjaf tafeleend 

wilde eend kl. mantelmeeuw br.  kiekendief zwartkop geoorde fuut 

zwarte kraai tureluur goudplevier winterkoning havik 

ekster kievit stormmeeuw slechtvalk visdief 

Canadese gans grutto heggenmus drieteen -   

strandloper 

zwarte zwaan 

zilvermeeuw groenpootruiter huismus kuifeend sperwer 

wulp watersnip huiszwaluw buizerd witgat 

torenvalk kl. zilverreiger Turkse tortel putter kneu 

lepelaar wintertaling grote stern gierzwaluw oeverloper 

blauwe reiger dodaars steenloper fuut  

holenduif meerkoet waterhoen oeverzwaluw 78 soorten 

     

 


