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Traditionele Brouwersdamexcursie 28 januari 2023  

(excursieleider en verslag Peter Boelee) 

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

Een excursie plan je weken van te voren en dan is het altijd weer een verrassing 

wat voor weer het op zo’n dag wordt. Op de ochtend van deze excursie hoorde 

ik op de radio de weerman zeggen dat het een grauwe en koude dag zou 

worden, met weinig wind. Dus trok ik mijn thermo ondergoed aan, dikke trui 

onder mijn warme jas, muts, shawl, handschoenen. Op koud weer voorbereid, 

maar viel dat even mee. Het was afgaand water, 4 graden, geen wind. 

Op de carpool zes deelnemers en we verdeelden ons over twee auto’s. Achter 

elkaar reden we over de Zeelandbrug richting Ouwerkerk. Beetje met de 

gedachte dat de Herdenking van 70 jaar na de Watersnoodramp  

na dit weekeinde hier bij het Watersnoodmuseum plaats zal vinden. 

 Elk vogeltje dat we vanuit de auto’s zagen werd genoteerd, in de hoop het 

aantal soorten (74) van de excursie van Jeroen op 19 november te evenaren. 

Jammer dat we met twee auto’s waren want wat zij zagen, zagen wij niet en 

andersom. Dirk kwam met de ultieme oplossing, er kwam een live 

telefoonverbinding tussen de twee auto’s tot stand. Het was leuk om  

gesprekjes in de andere auto af te kunnen luisteren. Maar het werkte wel, want 

wat wij in de eerste auto zagen, werd nu ook door de mensen in de andere 

auto gezien.  

Vanaf de dijk bij 

Ouwerkerk reden we 

richting Oosterland, 

Sirjansland via 

Dijkjeswater waar we 

nog even stopten en 

de eerste lepelaar 

zagen. Dan richting 

Noordgouwe in de 

hoop de Kleine 

Zwanen te vinden die 

daar en bij Zonnemaire in de polders werden gezien maar helaas niet door ons, 

jammer! Langs Brouwershaven en Scharendijke richting de Brouwersdam. 
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Onderweg veel ganzen: Rotganzen, Kolganzen, heel veel Brandganzen.  

Het werd onderweg steeds zonniger.  

Op de Brouwersdam kon Ben met zijn 

telescoop ver op zee kijken en we zagen 

daardoor Zwarte Zeeëenden en 

Eidereenden. We hebben de, op 

waarneming.nl gemelde, IJseenden niet 

kunnen vinden. Wel twee Kuifduikers, een 

Roodkeelduiker en veel Middelste 

Zaagbekken. Net buiten de oever een groepje Paarse Strandlopers. 

Langs de zee reden we over de dam richting De Punt. Daar heeft een deel van 

het prachtige natuurgebied langs de Grevelingenoever in enkele jaren tijd 

plaatsgemaakt voor het zoveelste vakantiedorp. We zagen er nog wel een 

Roodborst, een Heggenmus en vier cirkelende en roepende Buizerds. 

We zijn daar vandaan doorgereden richting de Prunje. Nogmaals het was 

prachtig zonnig weer en stond je een beetje uit de wind dan voelde je al de 

warmte van de zon. We wilden Nonnetjes zien. Zonder de telescoop van Ben 

hadden we ze nooit gevonden, één 

mannetje en twee vrouwtjes zwommen 

helemaal achteraan, vlak voor de 

boerderij zie foto. Uiteraard werd er 

gezocht naar de Strandleeuweriken die 

Jeroen in november daar had gevonden. 

Later hoorden we van een andere 

vogelaar dat ze in een ander deel 

werden gezien. Maar wij niet. Wij 

zagen twee koppels Pijlstaarten, twee 

Kemphanen, een Roodborstapuit en  

een Slechtvalk vrouw en nog veel 

watervogels. Enkelen van ons zagen 

een Blauwe Kiekendief.  

Rond 16.30u reden we weer via de Zeelandbrug richting de carpool. Iedereen 

was het er over eens dat, door het prachtige weer, de telefoonverbinding 

tussen de twee auto’s en de goede sfeer het een fantastische vogelkijkdag was 

geweest.  En er zijn in Nederland niet veel plekken waar je zo gemakkelijk op 

één dag 66 vogelsoorten kan vinden.  
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Brouwersdam spiegelgladde zee 

 

 

 

 

 

Prunje geen wolkje meer aan de 

hemel… 

 

 

                                              

Zie je de Nonnetjes? Nee? Vraag Ben om zijn telescoop! 
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Foto’s Dirk en Peter 

Wat we hebben gezien: 

1 ROTGANS 23 ROODKEELDUIKER 45 GOUDPLEVIER 

2 GRAUWE GANS 24 AALSCHOLVER 46 ZILVERPLEVIER 

3 KOLGANS 25 WATERHOEN 47 SCHOLEKSTER 

4 BRANDGANS 26 MEERKOET 48 STEENLOPER 

5 GR CANADESEGANS 27 STORMMEEUW 49 PAARSE STRANDLOPER 

6 NIJLGANS 28 ZILVERMEEUW 50 ROODBORSTTAPUIT 

7 SOEPGANS 29 KOKMEEUW 51 SPREEUW 

8 BERGEEND 30 KLEINE MANTELMEEUW 52 HEGGENMUS 

9 TAFELEEND 31 GROTE ZILVERREIGER 53 ROODBORST 

10 SLOBEEND 32 KLEINE ZILVERREIGER 54 VINK 

11 SMIENT 33 BLAUWE REIGER 55 MEREL 

12 KUIFEEND 34 LEPELAAR 56 HUISMUS 

13 EIDEREEND 35 KNOBBELZWAAN 57 KOOLMEES 

14 ZWARTE ZEEËEND 36 TORENVALK 58 PIMPELMEES 

15 PIJLSTAART 37 BUIZERD 59 TURKSE TORTEL 

16 WILDE EEND 38 SLECHTVALK 60 HOUTDUIF 

17 SOEPEEND 39 BLAUWE KIEKENDIEF 61 HOLENDUIF 

18 NONNETJE 40 TURELUUR 62 ZWARTE KRAAI 

19 MIDDELSTE ZAAGBEK 41 ZWARTE RUITER 63 KAUW 

20 DODAARS 42 KIEVIT 64 EKSTER 

21 FUUT 43 WULP 65 FAZANT 

22 KUIFDUIKER 44 KEMPHAAN 66 GROENE SPECHT 

 

 


