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Zaterdagmorgen om 7 uur vertrokken we met een aantal leden van de 
vogelwerkgroep naar natuurgebied de Zouweboezem. 
De Zouwe is een in de veertiende eeuw gegraven boezemwater dat 
polderwater moest opvangen en afwateren naar de Lek en via de 
Merwede naar de Linge. Langs dit boezemwater liggen enkele 
boezemlanden met hier en daar wilgengrienden die bij hoogwater 
onderlopen. Naast vochtige graslandjes vinden we hier enkele 
rietmoerassen. Purperreiger, porseleinhoen en zwarte stern zijn 
kenmerkende broedvogelsoorten van het gebied. Voor de purperreiger 
is het gebied na de Nieuwkoopse Plassen het belangrijkste 
broedgebied in Nederland. De Zouweboezem is het kleinste 
Belangrijke Vogelgebied van Nederland en een heel belangrijk 
natuurgebied voor verschillende riet- en moerasvogels.  

Onze eerste stop was op de Zouwedijk bij Ameide bij het broedgebied 
van de purperreiger waar we diverse purperreigers hebben mogen 
aanschouwen.  Bij het parkeerterreintje bij Sluis, waar we onze tocht 
voortzette, werden we verwelkomt door een nogal luidruchtig deuntje 
van de spotvogel. In het bijliggend moerasgebied zagen we al vele 
soorten watervogels fourageren, o.a.blauwe reiger, brandgans, 
Canadese gans, grauwe gans, nijlgans ook liepen er fazanten en vloog 
er een buizerd op. Een bruine kiekendief was al volop aan het jagen. 
Over de dijk wandelend hebben we aan weerszijden heel wat 
vogelsoorten kunnen aanschouwen. De ene zang nog mooier dan de 
andere, putter, fitis, groenling, kleine karekiet, koolmees, pimpelmees, 
rietgors, snor, tjiftjaf, tuinfluiter,vink, winterkoning, witte kwikstaart. Op 
de geplaatste vlondertjes hebben we al diverse zwarte sternen zien 
broeden. Ook bij het vogelkijkscherm hebben we o.a. lepelaar, 
aalscholver, bergeend, dodaars, fuut, kievit, knobbelzwaan, kuifeend, 
meerkoet, scholekster, slobeend, tureluur, visdief, waterhoen en wilde 
eend gezien. Ook vloog hier nog een groene specht over. Verder 
wandelend langs de dijk stonden we ineens oog in oog met een drietal 
vogels in een kleine struik te weten blauwborst, rietzanger en rietgors. 



Hier hebben we heerlijk van genoten en toen werd het zoals “Cees” 
zou hebben gezegd; “Tijd voor een bakske”. 

Bij de vogelhut die uitkijkt over polder Achthoven 
hebben we onze meegenomen koffie genuttigd. Na 
deze adempauze zijn we verder langs de rietkragen 
afgelopen waar we onderweg nog een paartje 
knobbelganzen met jonge tegenkwamen. De 
koekoek liet zich ook horen maar niet zien. Plots 
vlogen er een heel aantal vogels voorbij die ons sterk 
deden denken, gezien hun vlucht,  aan 
zilverplevieren wat uitzonderlijk is in dit gebied. Door 
polder “Achthoven” waar we ook nog de spreeuw, 

torenvalk, bruine kiekendief, putter, kneu, zwarte kraai, boerenzwaluw, 
ekster, kauw, huiszwaluw, gierzwaluw, houtduif, sperwer,winterkoning,  
zanglijster, zwartkop en de grasmus gezien hebben, zijn we door 
boomgaard “De Kikker” en weer over de Boezemweg naar onze auto’s 
gegaan. Onderweg hier naar toe wederom vele vogelsoorten mogen 
zien en horen, een overvliegende ooievaar sloot deze excursie af. 

 

Een heerlijke wandeling onder een stralende zon  waar we zo’n 60 
verschillende vogelsoorten waargenomen hebben is afgesloten met 
een gezellig terrasje onderweg naar huis. 

We hopen dat jullie er van genoten hebben. 

Leo Reijnierse 


