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Op zaterdagmorgen 6 uur stonden er maar vier deelnemers: Bram K, Bram T. Niek en Arjen op mij te 
wachten om mee te gaan op excursie naar het prachtige Voorne’s duin om lepelaars en aalscholvers op 
nest te zien. Marianne kwam er later onderweg ook nog bij. Ik verbaas me er nog steeds over dat er zo 
weinig leden van de VWG gebruik maken van deze excursies die bij uitstek geschikt zijn om je  
vogelkennis te vergroten. Dus ja, de opkomst viel mij weer erg tegen…. 
 
Het weer en de prachtige wandeling die we rond Breede Water gemaakt hebben, maar ook zeker de 
gezelligheid van de deelnemers maakte dat we er geen spijt van hadden zo vroeg op te zijn gestaan.  
 

Rond 7 uur kwamen we aan bij Quackjeswater. Vanaf de 
uitkijkpost zagen we van heel dichtbij een groep lepelaars met 
al grotere jongen. Steeds als één van de ouders terug kwam 
met een krop vol vis, begon het hele spul te roepen en vlogen 
soms drie jongen luid roepend achter hun moeder aan om 
maar zoveel mogelijk voedsel uit de bek van de moeder te 
kunnen 
bemachtigen. 
 

 
Overal waar je keek zag je vogels op het water of vogels 
die aan kwamen vliegen. Honderden Aalscholvers, zo’n 
honderd Lepelaars, Kleine Zilverreigers, Dodaarsjes, 
Geoorde Fuutjes in zomerkleed met jongen, Futen met 
jongen, Kuifeenden, Tafeleenden, Slobeenden, Grauwe 
Ganzen, Canadese Ganzen, Nijlganzen, Knobbelzwaan, Meerkoeten en ……een Stekelstaarteend .  
We hoorden en zagen de Grote Bonte Specht, Fitis, Tjiftjaf, Staartmezen, Goudhaantjes, Vink, 
Zanglijster, Gierzwaluwen, Huiszwaluwen…We zijn er lang gebleven, steeds was er wel weer wat 
nieuws te zien.  
Het kostte moeite om ons daar los te rukken van dit schouwspel, maar ik wilde persé ook nog naar het 
Breede Water.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ik heb daar in die omgeving tussen 1980 en 1984 gewoond. We gingen hier vaak wandelen, dus ik 
dacht dat ik er  goed de weg kende. Maar in de afgelopen jaren is het duingebied rond het Breede 
Water  blijkbaar stevig aangepakt. Veel bomen zijn weggehaald om er weer duinmeertjes en open 
vlakte terug te krijgen. Waardoor er nu ook andere vogels te vinden zijn, we zagen bij een poeltje 
Kievitten en een Oeverpieper.   
Het gebied heeft nu dus een heel ander karakter en ik wist er de weg niet meer, waardoor we in plaats 
van vóór het Breede Water, er achter terechtkwamen. Een stevige wandeling om het meer te ronden 
was het gevolg. We zijn niemand tegen gekomen, wel veel vogels gehoord en prachtige planten gezien. 
Nachtegalen, , Roodborst enz. Na deze onverwachte mooie wandeling kwamen we bezweet en een 
beetje moe aan bij het uitkijkpunt. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn er lekker een hele tijd blijven zitten, genietend van het uitzicht en van de zang van de vele 
soorten vogels om ons heen.  
Gelukkig was er niet alles veranderd, waardoor ik de groep langs een kortere weg terug naar het 
parkeerterrein kon leiden.  
Mark had mij getipt dat er een nieuw natuurreservaat was aangelegd langs de weg Rockanje-
Oostvoorne, het gebied heet Strypse Wetering. We zagen er Kluten, Kokmeeuwen Tureluurs, Grutto’s , 
Scholeksters en hoorden Spotvogel, Kleine Karekiet en Rietzanger. Daarna hebben we Bram T en 
Marianne bij Quackjeswater afgezet, die wilden daar nog een rondje maken. Wij zijn via de Prunje naar 
Goes terug gereden. Bij de Prunje zagen we nog duizenden Rosse Grutto’s, Bontbekplevieren, 
Visdiefjes, Rotganzen, Wulpen, een Veldleeuwerik die zijn zangvlucht boven ons hoofd maakte, Bonte 
Strandlopers, twee zwartkopmeeuwen midden in en Grote Sternkolonie. We kwamen rond 2 uur aan in 
Goes. Alles bij elkaar zagen we deze dag 73 vogelsoorten. Niet slecht voor enkele uurtjes 
vogelskijken… 
Peter Boelee 24 mei 2009 
 
 
 
 
 
 


