Ken en Geniet op stap met de vogelwerkgroep voor een vogeltrektocht langs de Zeeuwse eilanden.
Zaterdag 19 oktober konden leden van Ken en Geniet mee op excursie met de vogelwerkgroep.
Om 08.00 uur verzamelden 17 personen zich in de regen voor de tocht naar Zeeland. De
weersvooruitzichten waren niet best er werd een harde wind en veel regen verwacht maar vol goede moed
gingen we op stap. Onderweg naar de eerste kijkhut veel regen maar eenmaal aangekomen was het droog.
De route was samengesteld uit het boek "De 101 mooiste vogelkijkgebieden van Nederland".
Onze eerste stop, het is inmiddels 09.00 uur, was bij de Ventjagersplaten aan het Haringvliet bij Den
Bommel waar we naar de vogelkijkhut “Visarend” gingen. Vanaf de parkeerplaats tot aan de hut was het een
kleine kilometer lopen.

Een grote kijkhut met twee verdiepingen waar je uitkeek over het Haringvliet met aan de overkant het eiland
Tiengemeten. Onderweg hier naar toe hoorden we een aantal mezen, roodborst, winterkoning en het
kenmerkend geluid van de Cetti’s zanger. Eenmaal in de kijkhut werden de telescopen opgezet en getuurd
door de verrekijkers. Vele meldingen van geziene soorten kwamen voorbij zodat ik moeite had om alles te
noteren maar het was gelukt. Jan meldde een roofvogel een eindje weg en dacht aan een buizerd maar toen
we eens goed keken stond ie wel erg ver met zijn poten uiteen en wat bleek het was een zeearend, de scoop
bracht uitkomst. Wederom een mooie waarneming. We hadden zo een klein uurtje hier doorgebracht en
kwamen alleen hier al op 28 vogelsoorten. Te weten; knobbelzwanen, kuifeenden, brandganzen,
aalscholvers, bergeenden, smienten, grauwe ganzen, middelste zaagbekken, kleine mantelmeeuwen, wilde
eenden, meerkoeten, futen, grote zaagbekken, krakeenden, kieviten, rietgorzen, pimpelmezen, zeearend,
grote zilverreiger, lepelaars, kokmeeuwen, zanglijster, putters, spreeuwen en een blauwe reiger.
Op naar de volgende spotplaats, een tochtje van een kleine 40 km via de Zeelandbrug over naar NoordBeveland waar we bij Colijnsplaat kijkhut "De Vogelarije" bezochten met uitzicht op de Oosterschelde.
Bij aankomst, het is dan 10.50 uur, zagen we gelijk een tweetal bruine kiekendieven en fazanten op de
akkers achter de dijken. De meeste van ons vonden het tijd voor een bakske en gingen in de hut zitten om
hun zelf meegebrachte koffie te nuttigen. Eenmaal op de dijk hadden we uitzicht op een aantal wulpen,
steenlopers, scholeksters, tureluurs en werd er ook nog een zwarte ruiter, een torenvalk, een koolmees en een

aantal zilvermeeuwen waargenomen. Na een half uurtje hadden we het hier wel gezien en gingen we op pad
naar de volgende spotplaats.

We vervolgden onze tocht naar de vogelkijkhut bij Inlaag Keihoogte bij Wissekerke. De inlaag Keihoogte is
een jong gebied. In 1980 werd in het kader van de dijkverzwaring opnieuw een inlaag aangelegd. Een stukje
buitendijks gebied, met strand en jonge duintjes, kwam door een bochtafsnijding achter de dijk te liggen.
Het gebied bestaat voor ongeveer de helft uit open water. In de broedtijd zijn daar onder meer fuut,
kuifeend, knobbelzwaan, meerkoet en waterhoen als broedvogel aanwezig. Op de laaggelegen oeverlanden
broeden weidevogels: onder andere kievit, tureluur en grutto. Jaarlijks zijn ook enkele broedparen van de
kluut aanwezig. Tijdens de voor-en najaarstrek wordt de Keihoogte bezocht door veel steltlopers, waaronder
steenloper, zilverplevier, rosse grutto en bontbekplevier. Scholeksters zijn het hele jaar op een
hoogwatervluchtplaats aanwezig. Meeuwen en sterns foerageren boven het water. De toegangsweg naar de
hut is met rietmatten afgeschermd, om verstoring te voorkomen. We kwamen hier rond 11.45 uur aan en de
hut was gelukkig leeg zodat we allen, al ging het net want deze kijkhut is niet zo groot, uitkeken op het
gebied voor ons. Tijdens de voorbereiding, ruim een maand geleden waren hier nog volop steltlopers
aanwezig zoals watersnippen, zwarte ruiters, kemphanen, oeverlopers en kanoeten, nu moesten we het doen
met tafeleenden, slobeenden, watersnip, tureluurs, wintertaling, krakeenden, wilde eenden en werd nog een
goudhaan waargenomen. We besloten dan ook om ook nog even aan de Oosterschelde kant te gaan kijken
waar we nog grote mantelmeeuwen, scholeksters en zilverplevier waarnamen. Terug naar de auto lopend
vielen nog een tweetal goudplevieren in op de akker. Het is intussen 12.30 uur en tijd om de lunchplaats op
te zoeken.
In de voorbereiding hadden we gekozen voor Brasserie B in Kamperland gezien de goede prijs/kwaliteit
verhouding en voorafgaande aan de excursie had ik vast een reservering gemaakt zodat we met zijn allen
aan een lange tafel konden genieten van een uitsmijter of brood tonijnsalade, garnalenkroketten of iets
dergelijks. We hebben hier op ons gemak genoten van de lunch.
Na de lunch reden we via
de Oosterscheldekering
naar de Koude Kerkse
Inlaag waar we tijdens de
voorbereiding eind
augustus vele soorten
hebben mogen
waarnemen. Of het nu aan
het weer van de afgelopen
dagen lag, ook hier niet de
soorten die je zou
verwachten. We moesten
genoegen nemen met
grote Canadese gans,

bergeenden, buizerd, blauwe reiger, grauwe gans, zwarte kraai, kauw en tureluur.
Vervolgens reden we nog even langs de Flauwers- en Wevers Inlagen, een gebied wat zeer waardevol is als
broed- en foerageergebied voor moeras-, weide- en kustvogels.
We reden hier over een dijk waar je aan twee kanten kunt kijken op de wateren wat er zoal ronddobbert.
Het viel op dat we hier slecht één kluut zagen, wel honderden bergeenden, veel wilde eenden, kleine
zilverreiger, tientallen knobbelzwanen, honderden rotganzen, slobeenden en smienten. Voor 95% zekerheid
hadden we nog zicht op een slechtvalk en zagen we nog een haas, putters, stormmeeuw, fazant en tot slotte
vele honderden goudplevieren.
Het is intussen 15.45 uur en besloten we om de excursie af te sluiten en huiswaarts te keren, enkelen van ons
kijken op de terugreis of ze nog wat waarnemen maar de meeste gingen direct huiswaarts waar de meesten
rond 17.00 uur aankwamen. Al met al een geslaagde excursie waar we schitterend droog weer hebben gehad
en veel gezien hebben en weer veel van elkaar geleerd hebben want dat is het voordeel met velen, samen
weten we veel en maken daar gebruik van. Totaal hebben we 57 vogelsoorten en een haas waargenomen.

Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet

