
BROUWERSDAM EXCURSIE 24 januari 2009 
Hier dan het verslag van de jaarlijks in januari gehouden winter excursie o.l.v. Wim de 
Wilde naar de Brouwersdam. Deelnemers op: Marcella, Rie, Anneke, Irma, Wim, Merien, 
Niek, Ton en ondergetekende.  In tegenstelling tot het onstuimige weer van de 
voorgaande week was het deze dag heel zonnig en bijna windstil weer, temperatuur in 
de ochtend 2 graden. Prima weer voor een  excursie midden in de winter. 
 
De route ging langs het kanaal van Goes naar Wilhelminadorp, de bestuurders moesten 
voor zich kijken, maar de inzittenden van de drie auto’s zagen vele Dodaarsjes en 
Middelste Zaagbekken in het Goese kanaal, die hier elke winter wel te zien zijn. 
Onderweg naar de Zeelandbrug noteerde ik elke vogel die we zagen: Kauw, Zwarte 
Kraai, Fazant, Torenvalk, Wulp Buizerd, Merel. Na de Zandkreekdam tot aan de 
Flauwersinlagen op Schouwen kon ik verder noteren: Brandganzen, Scholeksters, 
Kokmeeuwen, Aalscholvers, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreigers, Zilvermeeuwen. 
Op de hoogte van café Heerenkeet was onze eerste stop, beneden rechts van de weg 
zagen we Krakeenden, Kluten en Bergeenden. Twee Grutto’s leverden meteen een 
discussie op, zijn het IJslandse of Rosse Grutto’s. We luisterden naar onze 
excursieleider, die uiteraard het laatste woord heeft en dus noteerden we IJslandse 
Grutto’s. In de bosjes rondom de huizen konden we nog even wat ‘gewone’ soorten 
bijschrijven: Ekster, Turkse Tortel, twee Veldleeuweriken net als een groepje 
Goudplevieren, over kwamen vliegen. 
Op de vogelboulevard langs de Flauwersinlagen zagen we op het water van de Prunje: 
Wilde Eenden, Slobeenden, Smienten, Brilduikers, Wintertalingen, 
Pijlstaarteenden, Kuifeenden, Knobbelzwanen, Kleine Mantelmeeuw, 
Stormmeeuwen, Meerkoeten, Futen, Kievitten, Rotganzen, Zwarte Ruiters, 
Tureluurs, Wulpen, Graspiepers, Grauwe Ganzen, Nijlganzen, Spreeuwen en een 
paartje Nonnetjes.  
We ontmoetten daar twee jongens die helemaal uit Amsterdam waren komen rijden om 
hier in Zeeland gauw even soorten te scoren. Binnen hun vogelwerkgroep hadden ze 
een competitie om tot 1 februari zoveel mogelijk vogelsoorten te scoren. Zij ontdekten 
een Lepelaar, waarvan ze helemaal uit hun dak gingen, kennelijk een soort die hun 
collega’s in Amsterdam in januari niet gauw zullen scoren. Wij hadden deze Lepelaar 
nog net even over het hoofd gezien, maar even later zagen we er nog vier. Natuurlijk 
moest de telescoop van Niek uit de kofferbak om te zien of er ringen gelezen konden 
worden…(we denken op zo’n moment altijd even aan Mark..;-)), die ik vanmorgen in 
Vroege Vogels ook nog hoorde vertellen over de lepelaars in het Sloegebied….  ) 
Nee, van één vogel waren de ringen niet te lezen, hij zat net iets te ver. Een andere 
Lepelaar had aan één poot een metalen ring van het Vogeltrekstation. Wij scoorden met 
die Lepelaars er bij ook al veertig soorten en we waren nog maar een uurtje onderweg.  
Voor 50ct per stuk konden de dames in de Heerenkeet plassen, een koopje. Terwijl de 
mannen buiten stonden te wachten…die zouden later nog wel goedkoper kunnen 
plassen..noteerden we nog twee Pimpelmezen op de voertafel van een van de huizen, 
een groepje Huismussen en iets verderop hoorden we Ringmussen.  



Toen naar onze uiteindelijke bestemming, De Brouwersdam. Ofschoon de temperatuur 
iets opgelopen was en het bijna wolkeloos was, voelde het nog koud aan, toen we 
eenmaal uit de auto bij de spuisluis stonden. Maar gelukkig stond er weinig wind, 
waardoor het buiten goed uit te houden was. Het zicht was ook heel goed en we konden 
al meteen een groep van 8  Roodkeelduikers noteren en verspreid lagen er nog wel 
zo’n aantal. Op de meetmast van Rijkswaterstaat zat zoals te verwachten weer een 
Slechtvalk, een vrouwtje, ze zat prooi te eten, wat prachtig te zien was door een 
telescoop. Wij werden op onze beurt bekeken door een Grijze Zeehond en later nog door 
een Gewone Zeehond. De gewenste IJseenden, Zwarte Zeeëenden, Grote Zeeëenden 
en Zeekoeten werden niet gevonden, wel zagen we ver op zee een groepje 
Eidereenden. Die laatste soort lijkt wel geheel verdwenen langs de oevers van de 
Brouwersdam. In de jaren tachtig en negentig zaten er hier iedere winter grote groepen 
Eidereenden op de glooing en kon je ze vaak van dichtbij fantastisch fotograferen. Zou 
de enorme recreatiedruk  op de Brouwersdam de Eiders verjaagd hebben?  
 
Gelukkig lieten de Steenlopers en Paarse Strandlopers zich onderaan de dijk nog wel 
goed bekijken en op het parkeerterrein lieten ook de alom bekende Drieteenstrandloper 
en  Steenloper zich makkelijk fotograferen. Deze twee zijn inmiddels ‘wereldberoemd’ 
geworden omdat ze heel dichtbij te lokken zijn door broodkruimels te strooien. Iets 
verderop zagen we opeens twee Grote Sterns langs vliegen en later nog één. Niet 
iedereen heeft de Kanoeten gezien die op het strand onderaan de Brouwersdam liepen, 
terwijl we langs de waterrand reden. Aan het eind van dam reden we door de tunnel naar 
de oostkant van de dam, het Grevelingenmeer en zagen overal op de Duindoornbessen 
honderden Kramsvogels. Aan de Grevelingen oever stopten we om de mannen gratis te 
laten plassen. Vanaf het uitkijkpunt  zagen we Geoorde Futen, Futen, Vinken, Putters, 
Waterhoentjes, Koolmezen en hoorden we twee Heggemussen. 
Niek kwam met het plan nog even langs Zonnemaire te rijden om Wilde Zwanen te 
zoeken. En die vonden we in grote groepen nabij de haven van Zonnemaire, er werden 
veel jongen bij gezien. In één groep zagen we er ook nog Kleine Zwanen bij, hup weer 
twee nieuwe soorten. Onderweg naar huis zagen we nog een grote groep van meer dan 
duizend Rietganzen en enkele Kolganzen. We waren rond half drie terug bij Sportpunt 
Zeeland en noteerden daar nog gauw in het Hollandse Hoeve gebied onze 73e soort van 
die dag, de Gaai, die eigenlijk alle mensen nog steeds Vlaamse Gaai noemen.. Dank zij 
het prachtige weer, het grote aantal vogelsoorten dat we gezien hebben en  de 
gezelligheid van alle leden van het gezelschap kunnen we terugkijken op een zeer 
geslaagde Brouwersdam excursie! 
Wim, hartelijk bedankt!  
 
Peter Boelée  25 januari 2009 


