Zaterdagmorgen om 08.00 uur vertrokken 16 enthousiaste Ken en Genieters vanaf de Salamander naar het
Zeeuwse eiland Schouwen - Duiveland voor de jaarlijkse vogeltrektocht.
De Zuidkust van Schouwen is één groot vogelparadijs. Niet alleen op de voedselrijke zandplaten en slikken
komen duizenden kustvogels voor, ook landinwaarts in de inlagen zijn verschillende vogelsoorten te vinden.
Bij laagwater zoeken ze eten op de slikken en platen in de Oosterschelde. Bij hoogwater vliegen ze
landinwaarts om veilig achter de dijk te overtijen. Tienduizenden, soms honderdduizenden vogels zij aan zij.
We gingen enkele vogelspotplaatsen bezoeken, zie afbeelding.
Om 09.00 uur bereikte we onze eerste stop, de
Grevelingendam met uitzicht op de
Oosterschelde, de Krammersluizen en de
Philipsdam. Bij aankomst zagen we een tweetal
buizerds op de lantarenpalen zitten en vloog een
ekster op. Op het moment van aankomst was het
laagwater zodat de aanwezige vogels wat verder
weg zaten, dus de telescopen uit de auto gehaald,
statieven goed wegzetten en turen maar.
We hadden deze keer de beschikking over een
zestal telescopen dus eenieder die geen telescoop
had en het met een verrekijker moest doen
konden nu ook de vogels goed bekijken, dankzij de behulpzame telescoopbezitter.

Wat zagen we; meer dan 100 scholeksters, 4 rotganzen, koppel wilde eenden, een tureluur, een wulp,
futen, een overvliegende kleine mantelmeeuw, kokmeeuwen, zilvermeeuwen, aalscholvers, een
overvliegende zwarte kraai, een drietal spreeuwen, achter ons in de bossage floot een roodborst zijn lied
en met de kennis van onze ervaren vogelaars werden de telescopen gericht op een tweetal geoorde futen,
een grote mantelmeeuw, grote Canadese ganzen, vlogen nog een groep van 20 veldleeuweriken over en
had Ad nog een nijlgans gezien. Na hier een kleine 40 minuten gestaan te hebben gingen we toch verder
naar de volgende spotplaats, maar onderweg zagen we toch nog een groepje vogels dus nog even
stoppen en zagen we onder andere een vijftal bergeenden, een zilverplevier en een aantal grutto's, maar
bij nader onderzoek in de vogelgidsen bleek het te gaan om een twintigtal rosse grutto's.

De volgende stop was Prunje-zuid, de inlagen Flauwers- en Wevers, bij Kerkwerve.
In deze inlagen is een plasdras-situatie aanwezig in combinatie met kleine eilandjes. Dat zorgt ervoor dat
dit gebied zeer waardevol is als broed- en foerageergebied voor moeras-, weide- en kustvogels. Ook
komen in de inlagen de in de Oosterschelde foeragerende vogels overtijen en hebben inlagen als
hoogwatervluchtplaats een belangrijke functie. Soorten zoals zilverplevier, wulp, rosse grutto, bonte
strandloper en kanoet wachten er in dicht opeengepakte massa's op gunstig tij. Van oudsher behoren
deze inlagen met omringende karrenvelden tot de beste broedgebieden voor tureluur en kluut in
Nederland. Op deze twee kilometer lange doodlopende dijk kun je met de auto op verschillende plaatsen
stoppen om de aanwezige vogels te aanschouwen. Marie-José had bij het begin al een bergeend en een
witgatje gezien en vlogen, toen we uitstapten, een twintigtal graspieper weg. Aan de linkerkant van de
dijk zaten in het plasdras een zeer grote hoeveelheid smienten en als we die moeten gaan optellen in het
gehele gebied zijn het er zeker meer dan duizend. Ook een groot aantal knobbelzwanen, wel dertig stuks,
waren zich volop aan het poetsen en zagen wij in eerste instantie door de schittering van de zon een
aantal goudplevieren maar John attendeerde ons erop dat het bonte strandlopers waren. Zo leer je van
elkaar en zijn we blij dat we een leuke groep hebben waar ook veel vogelkennis aanwezig is. Maar wat
zagen we verder hier, blauwe reiger, zilverreiger, een drietal oeverlopers, meerkoeten, rotganzen, grote
Canadese ganzen.......en plots riep Jan.....een roofvogel en jawel, een jagend vrouwtje blauwe kiekendief
vloog over. Een aantal van de groep had zich in de nabijheid van een bankje al te goed gedaan aan een
bakske koffie dus namen de anderen hier ook maar de gelegenheid om wat te drinken. We reden weer
iets verder de dijk op en halverwege is ook weer een mooi uitzichtpunt.

Hier zagen we ook weer vele smienten en moest je goed tussen die aantallen ook nog andere soorten zien
te determineren. Gezien werden; kanoet, slobeenden, kleine zilverreigers, tureluurs, wintertaling,
kuifeend, wilde eenden, brandganzen, pijlstaarten, futen, kieviten, grote mantelmeeuw, kluten,
bontbekplevier, grauwe gans, een tweetal zwarte zwanen en zilverplevier. We reden naar het eind van de
dijk om daar om te keren en aan het einde nog even te kijken waar we ook nog een torenvalkje,
kolganzen, een honderdtal wulpen, dodaars, groenpootruiter en een fazant konden noteren op onze
waarnemingslijst. Na anderhalf uur hier rondgekeken te hebben was het tijd om naar ons volgende punt
te gaan, de Koudekerkse inlaag bij de Plompetoren. Om iets over twaalven kwamen we hier aan en toen
ik de tocht voorbereidde waren er toch een redelijk aantal soorten, vandaag mochten we blij zijn dat we
een witte kwikstaart zagen, een drietal bergeenden, wat grauwe ganzen, een wulp, wat graspiepers en
een aantal zanglijsters. Inpakken en op naar de volgende bestemming, restaurant Dickenz aan de
Brouwersdam voor onze lunch.

We hadden heerlijk genoten van een lekkere uitsmijter, een boerenomelet of een pistoletje kroket. Een
vlotte en vriendelijke bediening en al het bestelde gelijktijdig op tafel, onze complimenten.
Het is intussen half twee en het werd tijd om de vogels aan het Noordzee strand te gaan bekijken.
Intussen is het net een uurtje afgaand tij dus kunnen de vogels komen. Jammer dat onze oosterburen
massaal naar ons strand komen want er was bijna geen doorkomen aan. Vele campers stonden langs het
strand en je moest een gaatje zoeken om een mooi plekje te vinden waar we met de groep onze
telescopen konden opstellen. Heel veel kregen we niet te zien maar toch een paar leuke waarnemingen
zoals; een tweetal roodkeelduikers, een paar futen, een tweetal grijze zeehonden, van de zon genietende
aalscholvers een paar steenlopertjes, een aantal rotganzen, toch nog vele scholeksters en een tiental
middelste zaagbekken. Verder langs de kust rijdende stopten we ook nog omdat we een licht gekleurd
strandlopertje zagen wat een drieteenstrandloper bleek te zijn en het beestje volgend zagen we ook nog
een paarse strandloper. Terwijl we daar nog wat staan te keuvelen kwam een groep aanrijden met
vogelaars die ons vroegen of we nog wat in beeld hadden. Zij waren bezig met een soortendag en
aangezien wij een paarse strandloper gezien hadden, die zij nog niet op hun lijstje hadden, konden wij
ook hun dag weer goed maken. Zij maakten ons attent op de waarneming van een zwarte zee-eend iets
verderop, dus wij ook weer blij voor deze tip en onze kijkers gingen weer richting zee en jawel hoor, ook
wij hebben hem waargenomen.

Na een uurtje op de Brouwersdam vertoeft te hebben wordt het tijd voor onze laatste vogelspotplaats.
Het vogelkijkscherm bij Prunje Noord. De Prunjepolder is een belangrijk foerageergebied voor veel
vogels. Lepelaars, kleine zilverreigers, patrijzen, ganzen, kluten en andere steltlopers vinden hier een
plek om naar voedsel te zoeken en uit te rusten. Het gebied bestaat uit enkele waterplassen, slikrandjes
en weiden. Het is intussen kwart over drie en de laagstaande zon gooit roet in het eten. Op dat moment
zaten er al niet veel vogels maar de laagstaande zon maakte er allemaal zwarte silhouetten van dus bijna
niet te determineren. Toch meenden we nog bergeenden, kieviten, kluten en volgens sommige ook nog
lepelaars te zien en toen we besloten om half vier om huiswaarts te keren, kwamen we nog snel oog in
oog met een tapuit.
Al met al hebben we toch een geslaagde vogeldag achter de rug met zo'n 62 waargenomen vogelsoorten.
Eenieder bedankt voor zijn of haar inbreng en tot volgend seizoen.
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet

