Rondje Zeeland via het Markiezaatmeer, de Oesterdam, diverse
vogelspotplaatsen op het eiland Tholen en over de Philipsdam terug.
Zaterdagmorgen 3 april vertrokken 17 enthousiaste vogelaars onder de bezielende leiding
van de gids van vandaag Wim Tuijtelaars naar het eiland Tholen.
De eerste stop was aan de rand van het Markiezaatmeer bij Schor Hogerwaardpolder hier
zagen we o.a. buizerd, roodborsttapuit, putters, boerenzwaluw, gele kwikstaart.
Ook de “paas” hazen waren hier volop actief. Vervolgens reden we naar de Oesterdam om op
de na 2 kilometer doodlopende parallelweg naar de watervogels te kijken. Omdat het toen nog
hoogwater was hebben we hier behoudens een honderdtal Rotganzen en een aantal
steenlopers niet veel gezien.

Peter Grootzwagers fotografeerde hier nog 7 steenlopers op een rij.

We vervolgden onze weg naar de Bergsediepsluis (ook op de Oesterdam) en hier zagen we
o.a. geoorde fuut, middelste zaagbek, brilduiker, tureluur, bontbekpleviertjes. We vonden het
onderhand wel tijd om een kopje koffie te nuttigen en Wim wist wel een mooi plekje bij de
Schakerloopolder – Karrenvelden. Bij deze vogelspotplaats zien we o.a veel brandganzen,
kluten, wintertaling, slobeend, bergeend, krakeend, smient, tureluur, grutto’s en vele anderen.
Hier nuttigen we ons broodje en meegebrachte koffie en worden we getrakteerd op een
lekkere tompoes door de jarige John Reinalda.

Koffiestop

dat smaakt!!!

kluten in de vlucht (©Fia)

De weersverwachtingen voor deze dag waren niet al te best met ’s morgens kans op een paar
flinke buien en later op de dag wat opklaringen. We waren nog maar net uit de auto of de
eerste bui viel al naar beneden en met de koude wind erbij stapten we toch maar af en toe de

auto in wat toch wel warmer was. Een enkeling trok zich niets aan van het weer en genoot van
de vele vogels die te zien waren.

Peter in de ban van digiscoping.

Grutto(©Wim)

tussen de buien door……

Terug in de auto op weg naar de volgende stop………. een paar honderd meter verder.
We zagen een lepelaar neerstrijken en een paar vogels in het gras neerploffen maar zagen ze
niet goed dus op onderzoek. Even later vlogen ze vlakbij op…..een paar watersnippen.
Terwijl we weer zo staan te genieten (met weer een bui op ons donder) onderscheiden we een
paar IJslandse grutto’s tussen de brandganzen. We gaan weer op pad. Onderweg stoppen we
nog een paar keer bij diverse plassen waar we o.a. houtduif, holenduif, knobbelzwanen,
zilvermeeuwen, broedende kokmeeuwen, kleine mantelmeeuwen, pijlstaart, zwarte ruiter,
witte kwikstaart en kuifeenden tegenkomen.
Een stop bij de Lage Broekweg in de Scherpenissepolder levert ook nog de rietgors,
graspieper, winterkoning, pimpelmees, kneu, lepelaars, tafeleend en blauwe reiger op.

Of de duvel ermee speelde, elke keer als we uit de wagen stapten viel er weer een bui op ons
neer. Bij de plassen aan de Westkerkseweg bij Scherpenisse parkeerden we onze wagens om
onze lunch te nuttigen. Het weer klaarde op en de rest van de dag zag het er naar uit dat we
het droog zouden houden en zo waar brak het zonnetje door. Hier zagen we buiten de velen
brandganzen, smienten, scholeksters, kieviten, tafeleend, wilde eenden, wulpen, aalscholvers
ook nog een fazant, fitis en een graspieper. Na hier een tijdje verpoost te hebben trekken we
verder naar de Gorishoek bij Sint Maartensdijk. Door de harde wind viel het hier op de dijk
aan de waterkant wat tegen wat betreft de strandlopers dus gaan we snel verder naar de

volgende stop bij het Stinkgat bij Oud Vossemeer. Ook hier weer o.a.vele brandganzen,
nijlgans, Canadese gans, grauwe gans, meerkoet, waterhoen, fuut en dodaars.
Terwijl wij een zeer donkere wolk zien naderen en teruglopen naar de auto fotografeert Fia
nog snel een putter die zich uitgebreid tentoonstelt.

Putter (©Fia)

Patrijs (©Wim)

De donkere wolk trekt aan ons voorbij en de zon schijnt heerlijk dus op naar de laatste stop bij
de Rammegors, onderweg daar naar toe zien we in de omgeploegde akkers nog een paartje
patrijs. De vorige dag was er bij de Rammegors een Cetti’s Zanger gemeld maar hoe we ook
luisterden, we hebben hem niet meer gehoord wel hebben we een mannetje bruine kiekendief
zien jagen. Verder hebben we nog de zwarte kraai, kauw, koolmees, turkse tortel, sperwer,
ekster, spreeuw, torenvalk en merel gezien.
Omdat enkelen van ons weer tijdig thuis moeten zijn besluiten we vanaf hier dat ieder zijn
terugreis op eigen initiatief vervolgt. We danken Wim voor het gidsen naar de mooie
spotplaatsen en wensen eenieder een goede terugreis en fijne paasdagen. Al met al een
geslaagde vogeltocht met toch weer 66 soorten.

Gisteren zat ie er nog………..

Leo Reijnierse,
contactpersoon vogelwerkgroep Ken en Geniet

