Zaterdagmorgen om 07.00 uur vertrokken 22 Ken en Genieters naar Bergen op Zoom voor een excursie "Op
stap met de vogelwerkgroep" naar het natuurgebied Markiezaatmeer / Kraaijenberg.
Natuurgebied het Markiezaatsmeer bij Bergen op Zoom behoort tot de vijf belangrijkste vogelgebieden in
Nederland. Er broeden maar liefst 125 vogelsoorten, waaronder lepelaar, velduil, geoorde fuut en
oeverzwaluw. Voorheen was dit gebied een uitgestrekt en prachtig zout kweldergebied, een deel van de
Oosterschelde. Door de aanleg van de deltawerken is dit zoute milieu langzaam maar zeker verdwenen.
Inmiddels is het gebied helemaal zoet. Als dat geen ferm menselijk ingrijpen is! Fitis, tjiftjaf, koekoek,
oeverzwaluw, veldleeuwerik, boompieper, groene specht, grasmus, sprinkhaanrietzanger, snor en tuinfluiter
zijn zomaar een paar zangvogels die in het Markiezaatsmeer broeden.
Bij aankomst op het parkeerterrein bij het bezoekerscentrum, wat overigens alleen op woensdag- en
zondagmiddag geopend is, namen we al een aantal vogels waar waaronder; fazant, zwartkop, koolmees,
tjiftjaf, vink en vloog een koekoek weg uit de boom waar we onder stonden.

Op het binnenterrein bij het bezoekerscentrum staat een hoge uitkijktoren welke we eerst beklommen om
een uitzicht te hebben over het gebied. Onderweg hier naar toe zagen we nog diverse houtsnijwerken.
Vanuit de toren namen we ook nog bergeenden, winterkoning, kievit en buizerd waar. We liepen eerst het
gedeelte rond de grote plas aan de linkerzijde langs om later op de morgen de tocht naar de vogelkijkhut te
maken. Op de plas zelf zat deze morgen niet veel, een paar grote Canadese ganzen, grauwe gans, wilde eend
en een blauwe reiger vloog op. Op onze wandeling rondom de plas zagen we ook veldleeuwerik, merel,
grasmus, boerenzwaluw, gierzwaluw, zwartkop, ekster, heggenmus, roodborsttapuit, kauw en verder weg
een torenvalk op een struik die we via de telescoop goed konden bewonderen. Ook zag iemand nog een
koekoek op de draad zitten maar de telescoop bracht uitkomst...... het was net echt maar toch een stuk grijs
plastic. Wanneer je met de vogelwerkgroep op pad gaat dan is de gemiddelde snelheid niet meer dan 1 km
per uur. Steeds staat de groep stil om over het gebied te turen en ditmaal zagen we een tapuit, groene specht
en een witte kwikstaart. Het grasland hier wordt begraasd door IJslandse pony's, een mooi gezicht wanneer
die met elkaar aan het stoeien zijn.

Met aan de ene kant uitzicht op het Markiezaatsmeer en aan andere kant de plas zagen we nog vele leuke
waarnemingen waaronder; fazant, zwarte zwaan op het meer, een nhaas (haas), brandganzen, kleine
mantelmeeuw, scholekster, sprinkhaanzanger, sperwer, zwartkop, pimpelmees, graspieper, zwarte kraai,
putter, weer de groene specht en boerenzwaluw. Het eerste rondje zat er bijna weer op dus gingen we weer
richting het bezoekerscentrum, waar een aantal banken stonden waar we onze koffiepauze konden houden.
Tijdens onze koffiepauze, het was intussen al weer
09.30 uur en een mooie tijd om even te rusten, zagen
we ook nog een aantal gaaien, een boomkruiper, een
roodborst, zwartkop, fitis maar ook een kleine
vuurvlinder en een bont zandoogje. Na een klein half
uurtje was het weer tijd om de tocht te vervolgen.
Op naar de verderop gelegen vogelkijkhut.
Onderweg zagen we nog buizerd, zilvermeeuw, een
jagende bruine kiekendief, roodborsttapuit, rietgors,
kneu en was het nou een boom- of een graspieper die
hier met nestmateriaal rondvloog. De boeken
geraadpleegd en inderdaad de vleugeltekening bood
uitkomst, het waren boompiepers. Plots valt iemand oog op een vreemde
vogeltekening verderop in het veld. De telescopen werden gericht en jawel hoor een
pracht waarneming van een vrouwtje grauwe klauwier. De grauwe klauwier is een
broedvogel van ruige, halfopen gebieden met opslag van struweel of jong geboomte.
De aanwezigheid van flink wat grote insecten als kevers, bijen en hommels is erg
belangrijk, zij vormen de hoofdmoot van het menu. Verder worden hagedissen,
kleine zoogdieren en jonge vogels gegeten. De naam 'klauwier' slaat op de gewoonte
van de vogels om prooidieren op te hangen aan de doornen van bramen of andere
stekelige struiken en die later op te eten. Hier hebben we even een poos van staan te
genieten want de vogel bleef rustig zitten op zijn uitkijkje. Toch gingen we weer

verder en hoorden we een koekoek volop roepen. Toen we de poort opende naar het pad van de kijkhut
hoorden we een luid roepende vogel, de Cetti's zanger, weer zo'n vogel die het steeds beter gaat doen in
Nederland. Kwamen ze eerst alleen maar voor in Zeeland en Zuid-Holland, nu via de Biesbosch en de Oude
Maas wordt hij zelfs in Waspik al waargenomen. Verder op deze pad zagen of hoorden we aalscholver,
koekoek, fitis, bergeend, waterhoen, merel, rietzanger, kuifeend, meerkoet en kleine karekiet. Intussen
waren we aangekomen bij de kijkhut.

Vanuit de hut hadden we een goed uitzicht over het Markiezaatsmeer, op een eiland verderop zochten we
naar de lepelaarskolonie maar jammer genoeg hebben we die niet gezien. Wel voor de hut een 110
knobbelzwanen, grauwe ganzen, grote Canadese ganzen, fuut, dodaars, brandgans, nijlgans, krakeend en
grote zilverreiger. We hadden het weer gezien en liepen weer terug naar het begin met onderweg toch nog
een aantal waarnemingen, een groentje, citroenvlinder, oranjetipje, klein koolwitje en een boomblauwtje
(vlinders), horen we het ouwhoervogeltje (tuinfluiter), holenduif, staartmees, tureluur, grutto en spreeuw,
waardoor we uitkomen op een 68 vogelsoorten en een 7-tal vlinders en hebben we de waterranonkel mooi in
bloei zien staan. Het was weer een leerzame tocht, veel mensen hebben kennis en delen die graag zodat het
voor eenieder interessant blijft. Aangekomen op het parkeerterrein, het is intussen 12.00 uur, spreken we af
dat we onderweg bij de Wouwse Tol nog een afzakkertje pakken en laten we deze morgen nog even de
revue passeren en constateren we dat het een mooie tocht was bij prachtig weer.
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