
VWG HUTTENTOCHT 8 september 2012    

Klein verslagje van een mooi dagje! 

  

Wat een goed plan van Peter om de jaarlijkse vogelhuttentocht te verplaatsen naar zaterdag 8 september, het weer was 

werkelijk magnifiek. 

  

's Morgens om 08.30 uur stonden een 9-tal enthousiaste vogelaars startklaar voor een dagje vogelhutten in de Delta. 

(Mark, Peter, Jan, Tamara, Rien, Merien, Elly, René en Trudie.) 

 

Allereerst ging de tocht via de Oesterdam richting Tholen, waarbij onderweg al de eerste 

waarnemingen werden genoteerd en dat waren niet alleen vogels. 

Een aangereden vos had de primeur,  maar gelukkig al snel gevolgd door de vlucht van een 

mooie groene specht. De Speelmansplaten vormden de eerste stop, daarna gevolgd door de 

Schakerloo polder. 

Er werd druk gevogeld, bewonderd, geluisterd en genoteerd:groenpootruiter, goudplevier en 

de mooie watersnip, rondvliegende kneutjes en de kemphanen, hoe mooi allemaal.  

Onderweg nog een paar prachtige jonge mannen (en dames) gezien, van het fazantensoort 

wel te verstaan.  

Ook de bijzondere gans (menging sneeuwgans en brandgans) was heel apart om te zien. 

Dan weer onderweg en voordat we bij het Rammegors zijn zien we een tweetal ijsvogeltjs, wat 

natuurlijk een aangename verrassing is. 

Mark attendeert ons op de havik, roodborsttapuit, zwartkop, witte buizerd, oeverzwaluw en de kleine 

dodaarzen. 

We leren de zang van de tjiftjaf te onderscheiden van de fitis, "tweeet" 

en "uhtweet" .... of zoiets. 

En dan het kermende geluid van de waterral, dat is echt om nooit meer te vergeten.  

  

We verlaten Tholen en rijden richting Hellegatsplaten, waarbij we onderweg van het schone 

landschap genieten en turen naar torens die allemaal op die van Veere lijken. 

(Dat leidt nog al eens tot hele leuke gesprekken in de auto.) 

In de hut spotten we de visarend (met telescoop), de grote zilverreigers, de bruine kiek en de 

slechtvalk. We lunchen in de schaduw van de bomen op de parkeerplaats. 

Wow wat een succesvolle dag! 

 

 

 

Na deze hut gaat de tocht verder naar de Slikken van Flakkee, . Eerst rijden we een heel eind over een 

hobbelige weg, we parkeren halverwege en lopen door een prachtig landschap met duinstruweel tot we 

bij een kijkscherm komen. Hier vandaan zien we veel watervogels, zoals knobbelzwanen, 

groenpootruiter, tureluur, canadese ganzen, veel kieviten een overvliegende slechtvalk. Aan de overkant 

ligt iets wits…Jan denkt dat het een middeleeuwse kruik is die hier uit de grond naar boven is gekomen. 

Hij overweegt er naar toe te zwemmen…         op foto rechts:  “kruik” van Jan 

We lopen terug naar de auto, waar Merien zijn auto toespreekt, omdat die zonder daartoe opdracht te 

hebben gekregen tijdens onze wandeling naar achteren blijkt te zijn 

gereden, nog net niet tegen die van Peter. Aan het eind van de 

hobbelweg is een strandje en een steiger, hier zien we behalve 

zonaanbidders o.a. geoorde fuutjes, steenlopers en een grote 

mantelmeeuw. 

 

 

 

 



 

Bij Stellendam zitten we een aardig poosje op de zeedijk en genieten van al het moois daar, de 

visdiefjes, rosse grutto's en .. de reuzenstern.  

Bij Kwade Hoek zien en horen we de boomvalk, die deze dag wel helemaal compleet maakt. 

Tevreden schrijf ik ook deze waarneming in het boekje en ik kom tot een aantal van 75 stuks. 

  

Rien heeft de totaallijst bijgehouden, samen met Mark en zij kwamen tot een totaal van 91 

Dat is een geweldig resultaat van een prachtige dag en menige Bigday teldag zou hier jaloers op zijn, toch? 

 Dank aan de excursieleider en alle aanwezigen voor de mooie dag! 

Trudie. 

 

Soortenlijst:  
VWG De Bevelanden 
Huttentocht  
8 september 2012 

      1 fuut 24 buizerd 47 zwarte ruiter 70 witte kwikstaart 

2 geoorde fuut 25 havik 48 groenpootruiter 71 spreeuw 
 3 dodaars 26 sperwer 49 kemphaan 72 gaai 
 4 aalscholver 27 visarend 50 kluut 73 ekster 
 

5 kleine zilverreiger 28 

 
bruine              
kiekendief 51 

grote 
mantelmeeuw 74 kauw 

 6 grote zilverreiger 29 slechtvalk 52 zilvermeeuw 75 zwarte kraai 
 7 blauwe reiger 30 boomvalk 53 stormmeeuw 76 winterkoning 
 8 lepelaar 31 torenvalk 54 kokmeeuw 77 heggemus 
 9 knobbelzwaan 32 fazant 55 grote stern 78 zwartkop 
 10 canadese gans 33 waterral 56 reuzenstern 79 tjiftjaf 
 11 brandgans 34 waterhoen 57 visdief 80 roodborsttapuit 

12 grauwe gans 35 meerkoet 58 holeduif 81 blauwborst 
 13 wilde eend 36 scholekster 59 houtduif 82 merel 
 14 krakeend 37 kievit 60 turkse tortel 83 pimpelmees 
 15 pijlstaart 38 bontbekplevier 61 ijsvogel  84 koolmees 
 16 smient 39 kleine plevier 62 grote bonte specht 85 ringmus 
 17 wintertaling 40 goudplevier 63 groene specht 86 vink 
 18 zomertaling 41 steenloper 64 oeverzwaluw 87 groenling 
 19 slobeend 42 watersnip 65 boerenzwaluw 88 putter 
 20 bergeend 43 wulp 66 huiszwaluw 89 kneu 
 21 nijlgans 44 rosse grutto 67 boompieper 90 rietgors 
 22 kuifeend 45 witgatje 68 graspieper 91 kleine karekiet 

23 tafeleend 46 tureluur 69 gele kwikstaart  
 

kruik 
  


