
Traditionele VWG huttentocht 2013 

Zaterdagmorgen 7 september verzamelen een aantal fanatieke vogelaars zich 

om de jaarlijkse huttentocht van de VWG Bevelanden mee te maken. Zoals 

gebruikelijk heeft excursieleider Peter Boelée weer een aardige route 

opgesteld en Rien, Izaäk, Gerard, Merien, Anneke, Barbara en Trudie zijn 

benieuwd naar de tocht en wat er allemaal op de soortenlijst zal komen. 

Allereerst gaat de route richting Woensdrecht, naar de Hoogerwaardpolder.  

Onderweg worden de eerste waarnemingen genoteerd, zoals blauwe reiger, 

houtduif en buizerd. 

 

Vanaf de uitkijkheuvel zien op het water o.a. slob- krak- wilde- en tafeleenden, 

noteren Grote Canadaganzen, geoorde fuut en de mooie grote zilverreiger. 

Rien hoort de gele kwikstaart, dat is een leuke waarneming erbij! 

Na de Hoogerwaardpolder verplaatsen we ons naar een ander vogelstekje, bij 

het Markiezaat met zicht op de Bergsche Plaat. We zien daar heel veel 

knobbelzwanen en lepelaars. 

Vervolgens gaat de tocht over de A 58 richting Hellegatsplaten. De eerste 

vogelkijkhut die we daar gaan bezoeken is “De Kluut”. Ook onderweg wordt 

druk gevogeld en genoteerd.  

In de vogelhut wordt met de 

telescoopkijker het aantal grote 

zilverreigers geteld, we komen tot 27. 

Futen, kuifeenden, tureluur en 

witgatje, jonge bergeenden en dan 

zomaar …  



 

opeens horen en zien we een voorbij snellende ijsvogel. Terwijl we nog even 

buiten op een bankje zitten hoort Izaak een fragiel gezang, wat herhaald wordt 

en van de zwartkop blijkt te zijn. We verbazen ons. 

Foto: op weg naar De Kluut 

 

 

 

Foto boven: de vele grote zilverreigers 

Vervolgens gaat de tocht verder naar de vogelkijkhut “Zwartkopmeeuw” die te 

vinden is bij Ooltgensplaat.  

 



Onderweg zien we een buizerd met “vette” ruiveren en …. neemt een 

nepkiekendief ons in de maling. Laatstgenoemde zag er op afstand behoorlijk 

echt uit. We stappen uit en bijna direct worden de eerste 2 visarenden 

waargenomen (met de verrekijkers). Waarbij zelfs onderscheid kan worden 

gemaakt tussen een juveniel en volwassen exemplaar. Verder worden sperwer 

en oeverzwaluw bijgeschreven. 

Mooi weer een soort voor de lijst, de kleine dodaars laat zich zien. Evenals de 

witte kwik. 

’t Wordt al een aardig lijstje zo. Wie weet kunnen we het resultaat van vorig 

jaar wel evenaren! 

 

We gaan verder richting Den Bommel naar de vogelkijkhut “Adolfhut”. Waar 

ons weer een aantal verrassingen wachten, nog een keer een visarend, 20 

lepelaars, een zwarte zwaan, tafeleenden, wintertaling en met de 

telescoopkijkers blijft niets voor ons verborgen …. een juveniel waterhoentje. 

In de hut zittend scheren de boerenzwaluwtjes rakelings langs de kijkgedeeltes. 

Als we even goed kijken zien we waarom. We tellen een 3tal nestjes, waarvan 

er nog 1 bezet is. Vandaar. 

 

 

 



Na de Adolfhut gaan we richting Tholen, de welbekende Schakerloopolder zal 

worden bezocht. In de auto zien we de scholekster en de wulp, mooi voor de 

lijst. 

Bij de polder gaan we verder speuren naar de visdief, kievit, groenpootruiter, 

bosruiter, goudplevier en diverse foeragerende watersnippen. Die zijn daar 

helemaal op hun gemak en laten zich goed bekijken. Rien hoort de grote stern, 

die direct wordt genoteerd. 

Als mooie afsluiter zien we nog eens een visarend, dat is de 4e vandaag! 

De soortenlijst telt 69 totaal, wat een geweldig resultaat is. 

 ’t Was weer een mooie en gezellige tocht, waarvoor een ieder dank! 

 

 
vissende visarend 


