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DAG 1 : VIA ZEELAND naar de FLEVOPOLDER: “MOA VINT TOCH!” 

Zaterdagmorgen 08-11 zetten 18 vogelliefhebbers  koers richting Zeeland, onder de 
deskundige leiding van Johan DB. We wisten nog niet dat die dag ons een record aantal 
vogelsoorten zou opleveren, maar de zon kwam ons al tegemoet.  

Aan de Koksmuts (Zwin) ontdekten we al vlug onder meer kleine zilverreigers, wulpen, 
lepelaars en wintertalingen. Ook geoorde futen werden geclaimd, maar dit werd 
gecorrigeerd naar dodaarsjes (juist is juist natuurlijk). Ook oeverpiepers, koperwieken en 
kramsvogels waren van de partij, naast buizerd, grote mantelmeeuw en stormmeeuw, 
aalscholvers en nijlganzen.  

Op het Cadzandse strand trippelden drieteenstrand- en steenlopertjes langs de waterlijn en 
lieten scholeksters zich horen. De meeuwen stonden netjes op een rij zodat we goed de 
verschillen konden zien tussen drieteenmeeuw (met zijn gele bek en zwarte poten), 
kokmeeuw en zilvermeeuw.  

De Blikken leverden bijna alle soorten eenden op: pijlstaart, smient, wintertaling, 
krakeend, slobeend en tafeleend. In Sophiapolder zagen we nog wel erg late kluten en onze 
eerste brilduiker (er zouden er dat weekend nog vele volgen). Er dobberde verrassend een 
mandarijneend rond. We werden getrakteerd op een ware slechtvalkenshow en ook andere 



roofvogels waren present zoals buizerd, bruine en blauwe kiek, torenvalk. Het arendsoog 
van Rik zag ook nog een havik in de verte. Johan spotte tussen de kol- en brandganzen een 
eenzame foeragerende roodhalsgans, die we uitgebreid in de telescoop konden bewonderen.  

Op weg naar Hoofdplaat en Nummer Eén, bleek een steltloper zonder kop en poten geen 
mystery meer: een zwarte ruiter natuurlijk die we moeiteloos konden onderscheiden van 
enkele kemphanen. Na de boterhammen en de zoals altijd lekkere tomatensoep in café “De 
Vriendschap” konden we er terug tegenaan.  Boven de Westerschelde vlogen 2 middelste 
zaagbekken en enorme zwermen bonte strandlopers en een grote groep vogels streek neer 
net over de dijk in de polders, wat bij Karina een spontane “Moa vint toch!” ontlokte: het 
bleken een 250-tal IJslandse grutto’s. We schreven ook grote sterns, groene specht, 
rietgors, watersnip en grote zilverreiger op.   

Iets na 15u reden we richting Soest naar de “Stayokay”: een verzorgde én goedkope 
jeugdherberg in een bosachtige omgeving.  Na het avondmaal duidden we de gespotte vogels 
aan op de lijst van Marc DC en noteerden we tot onze verbazing 90 soorten (met inbegrip van 
een verkeersslachtoffer: een kerkuil). De sfeer in de groep was uitstekend en de muziek van 
een lokale fuif klonk aanlokkelijk. 

 

 

DAG 2 : DE OOSTVAARDERSPLASSEN : “NIET TE DOEN!” 

Onze verwachtingen waren op de tweede dag vanzelfsprekend hooggespannen. De meesten 
van ons hadden de documentaire “De Nieuwe Wildernis” immers gezien. Tussen Almere en 
Lelystad in is het uitzichtpunt “Grote Praambult” gelegen, waar je kilometers ver de 



Oostvaardersplassen kan overschouwen. We zagen meer dan 1000 edelherten prachtig in de 
zon. 2 zeearenden  streken neer in de bomen. Havik en buizerd overvlogen de vlakte. 
Nederlandse vogelkijkers dachten dat ze een ruigpootbuizerd zagen, maar wij zagen dit “effe” 
anders. Vliegensvlugge kruisbekken passeerden en vele brand-, grauwe en kolganzen leken 
zich niet te storen aan de voorbijrijdende treinen. 

In de hut “de Kluut” dichtbij het bezoekerscentrum konden de fotografen hun hartje ophalen 
met foeragerende grote zilverreigers. Voor de lens van Patrick verscheen ook een opstijgende 
roerdomp, die niemand anders had gezien! Een matkopmees die in de bosjes verscholen zat, 
kon via geluid gelokt en zo bewonderd worden door iedereen. Daarna werden we begroet 
door een allesbehalve mensenschuw jong vosje en begonnen we de wandeling naar de hut “de 
Zeearend”. De rietpartijen leverden een mooie waarneming op van een juveniel 
baardmannetje, ook cetti’s zanger werd gehoord en toendrarietganzen waren van de partij. Op 
de aangename wandeling zagen we de konikpaarden van dichtbij, er vluchtte nog een wezeltje 
weg in een holle boom en in een boomkruin zat een schitterende klapekster, voor mij een 
“lifer”. Vlakbij het bezoekerscentrum zat er nog een waterral en alle passanten konden via de 
telescopen deze schuwe vogel met rode bek en blauw-bruin verenkleed perfect waarnemen. 

 

 

Via de Oostvaardersdijk reden we richting Lepelaarsplassen, we zagen futen, kuifeenden en 
tafeleenden in enorme aantallen (blij dat wij dat niet moeten tellen!). Ook spotten we nog 
zeearenden op het nest. Aan de Lepelaarsplassen (buiten het domein van de 
Oostvaardersplassen, verder op de Oostvaardersdijk naar Almere poort toe) waren wilde 
zwanen te zien en ook brilduiker. De bosjes op de wandeling in de buurt van de plassen 



leverden een mooie waarneming op van vuurgoudhaantje. Enkelen zagen nog een appelvink. 
Terug via de Oostvaardersdijk ontdekten we nog mooi belichte toppereend, brilduiker en 
tafeleend. De zonsondergang aan het Jan van den Boschpad, waar we nog kieviten, 
wintertalingen, kluten en vossen spotten, bracht ons in aperitiefmodus. 

Jawel, ook deze tweede dag was volgens Karina en ons allemaal “niet te doen!”. We konden 
maar liefst 21 nieuwe vogelsoorten aankruisen op onze lijst. Het thuisfront moest worden 
ingelicht, maar het spel van Marc N werkte niet: internetpanne. Enig verband met het feit dat 
de voorraad “Omer” - die met  het correcte Hollandse accent aan de bar kon worden 
verkregen - was uitgeput, werd keihard ontkend. Noodgedwongen zochten onze toevlucht tot 
het spel van Johan VH zodat we allemaal trouw een boodschap konden richten aan Machteld 
en, via haar websiteverslag, aan het thuispubliek. 

DAG 3: MEREN  en PLASSEN in de omgeving van de KNARDIJK :  NET ALS IN DE 
FILM! “IK KOMME HIER HOAST SLICHT!” 

De havik boven het rond punt van Soest en de sperwer die we spotten vanuit de auto via de 
Nieuwlandroute in de omgeving van de Knardijk waren een gunstig voorteken van wat 
opnieuw een superdag zou worden.  

Aan de Pluuthaven van Zeewolde lagen op het Wolderwijd duizenden meerkoeten, vele 
tafeleenden, kuifeenden en brilduikers. Slechtvalk en sperwer scheerden door de lucht en 
knobbelzwanen dobberden vredig naast drie kleine zwanen, die knikkend hun vertrek 
aankondigden. 

 

 



Van aan de Knardijk die grenst aan het Wolderwijd konden we de plas van Harderbroek al 
overzien. We merkten waterpieper en grote lijster op, naast kieviten, smienten, wintertaling, 
grauwe gans en nijlgans. Ook buizerd en zeearend waren vanop een hele afstand te zien. We 
gingen een nader kijkje nemen naar de plas via het Laarzenpad. Opnieuw een zeer mooie 
wandeling tussen velden, bos en riet. Een goudvink liet zich zien en ook een raaf werd gespot. 
En in de kijkhut gebeurde het : we zagen hoe een enorme roofvogel met machtige 
vleugelslagen recht in onze richting kwam aangevlogen. Met open mond keken we hoe een 
zeearend neerstreek op het eilandje midden in de plas, om daar zijn prooi op te eten, waarvan 
ook een kraai kwam mee snoepen. Een echt indrukwekkend beest, we snapten direct waarom 
hij ook de “vliegende deur” wordt genoemd met zijn vleugelspanwijdte van 2,5 meter en 
krachtige gele snavel. Een “close encounter” en topwaarneming waarvan we toch niet goed 
waren! 

 

 

We konden bekomen in het café-restaurant Monopole in Harderwijk waar enkelen zich 
waagden  aan de lokale specialiteit: de mosterdsoep, die erg in de smaak viel. Na een 
wandeling in het Harderbos, was de tocht naar de plas aan de Kapiteinshut (in het Broekbos 
dicht bij het Harderbos) een echte voltreffer : 270 krooneenden  in een schitterende 
belichting vormden een ongelofelijk beeld. Ook een witoogeend mannetje verschool zich 
tussen het riet. 



 

 

In de omgeving van velden van Biddinghuizen zaten vele buizerds op paaltjes, aan de 
Kerkdijk in de buurt van Doornspijk zagen we nog 16 toendrarietganzen, niet minder dan 35 
grote zilverreigers, 2 koereigers, goudplevieren en rotganzen.  

Ook de derde dag werden we verwend. Enkelen spotten nog een whoopie-reiger aan de bar 
van het hotel, maar deze was niet aangeduid op de lijst van Marc DC.  Met de andere 
bijschrijfsoorten die we wel op onze lijst aanvulden, kwamen we na dag drie op 120 soorten!""

 

DAG 4: “ ’t IS HIER NIE GEWEUNE” 

In Nederland is het op 11/11 geen feestdag maar een gewone werkdag. Toen onze groep ‘s 
morgens Soest verliet kwamen we al vlug terecht in de files rondom Utrecht. Elke chauffeur 
had als bestemming “Vlaamse Weg, Strijen” ingevoerd zodat we niet in konvooi moesten 
rijden en elk zijn weg zocht naar “Het Land van Strijen”. Het is een landschappelijk 
aantrekkelijk stiltegebied net boven de Moerdijk. Daar gingen we op zoek naar de 
dwergganzen. 

 



 

 

De weiden werden afgespeurd en al vlug riep de “grote leider” (zelf zou hij dat met lange ij 
schrijven) dat hij een ruigpootbuizerd in zicht had. De toeters werden vlug opgesteld en 
elkeen kon genieten van deze biddende roofvogel. 

Wat verder werden ook de dwergganzen ontdekt. De witte bles tot op de kruin, de gele 
oogrand, de kleine roze snavel, de lange vleugels, … allemaal kenmerken die in detail 
besproken en bekeken werden. 
  
Vandaar werd koers gezet naar Stellendam, waar in “Het wapen van Stellendam” de lunch 
opgegeten werd. Aan het Havenhoofd zagen we tureluur, aalscholver, baltsende middelste 
zaagbekken, pijlstaart, wulp, scholekster, rosse grutto’s en een wolk bonte strandlopers en 
kruisten we ook een paar nieuwe soorten aan o.a. een roodborsttapuit. Een “noordse stern” 
met te donkere armpennen werd later door Johan na consultatie van zijn grote sternenboek 
annex een onrustige nacht, gecorrigeerd naar een adulte visdief. 

Brouwersdam was de voorlaatste plaats die aangedaan werd vooraleer naar Brugge te rijden. 
Het was er eerder rustig maar toch dikte de lijst aan met eidereend, roodkeelduiker, 
kuifduiker, paarse strandloper terwijl de altijd aanwezige zeehondjes ook gefotografeerd 
werden.  

 

 



Het weekend eindigde met een bezoek aan de “Plompe Toren”. Bij een sfeervolle 
ondergaande zon zagen we nog een tapuit en hoorden we een groenpootruiter. Er werd nog 
gezocht naar een nieuwe soort (bv. fratertjes), maar enkele torenvalkjes hadden die kleine 
vogeltjes verdreven. 

 

 

In de Heerenkeet maakten we ons laatste huiswerk: de teller van de soorten vogels stond 
uiteindelijk stil op 132! (zie lijst) 

Johan, Patrick en chauffeurs Jean-Marie, Marc N, Arlette en Rik werden door de ganse groep 
hartelijk bedankt. Het was een “nie geweune” weekend, perfect georganiseerd en ook door het 
schitterende weer zeker eentje om in te kaderen.  

Uw verslaggeefster  
Kathleen  

Foto’s: Patrick K en Marc N 

(met dank aan de inspirerende sfeerverslagen van/via Marc DC , Johan VH en Machtel!"#

  



 Dag za zo ma di 
  Datum 8/nov 9/nov 10/nov 11/nov 
1 Knobbelzwaan x x x x 
2 Wilde Zwaan   x     
3 Kleine Zwaan     x   
4 Kolgans x x   x 
5 Dwerggans       x 
6 Toendrarietgans   x x   
7 Grauwe Gans x x x x 
8 Grote Canadese Gans x x x x 
9 Brandgans  x x   x 

10 Rotgans x   x x 
11 Roodhalsgans x       
12 Bergeend x x x x 
13 Nijlgans x x x x 
14 Wilde eend x x x x 
15 Krakeend x x x x 
16 Pijlstaart  x   x x 
17 Slobeend x x x x 
18 Smient x x x x 
19 Wintertaling x x x x 
20 Tafeleend x x x   
21 Krooneend     x   
22 Witoogeend     x   
23 Topper   x     
24 Kuifeend x x x x 
25 Eider       x 
26 Brilduiker x x x x 
27 Middelste Zaagbek x x   x 
28 Patrijs x x   x 
29 Fazant   x   x 
30 Roodkeelduiker       x 
31 Kuifduiker       x 
32 Dodaars x x x x 
33 Fuut x x x x 
34 Aalscholver x x x x 
35 Roerdomp   x     
36 Koereiger     x   
37 Kleine Zilverreiger x x   x 
38 Grote Zilverreiger x x x x 
39 Blauwe Reiger x x x x 
40 Ooievaar     x x 
41 Lepelaar x       
42 Zeearend   x x   
43 Bruine Kiekendief x x     



44 Blauwe Kiekendief x x     
45 Buizerd x x x x 
46 Ruigpootbuizerd       x 
47 Sperwer x x x x 
48 Havik x x x   
49 Torenvalk x x x x 
50 Slechtvalk x x x   
51 Waterral   x x   
52 Waterhoen x x x x 
53 Meerkoet x x x x 
54 Scholekster x x   x 
55 Kluut x x     
56 Zilverplevier x     x 
57 Goudplevier x   x x 
58 Kievit x x x x 
59 Drieteenstrandloper x     x 
60 Paarse Strandloper       x 
61 Steenloper x     x 
62 Bonte Strandloper x     x 
63 Witgat x       
64 Tureluur x     x 
65 Zwarte Ruiter x       
66 Groenpootruiter       x 
67 Ijslandse Grutto x       
68 Rosse Grutto x     x 
69 Wulp x x x x 
70 Houtsnip     x   
71 Watersnip x x     
72 Kemphaan x       
73 Kokmeeuw x x x x 
74 Stormmeeuw x x x x 
75 Zilvermeeuw x x x x 
76 Kleine Mantelmeeuw x       
77 Grote Mantelmeeuw x x x x 
78 Drieteenmeeuw x       
79 Grote Stern x     x 
80 Visdief       x 
81 Holenduif x   x x 
82 Houtduif x x x x 
83 Turkse Tortel x x x x 
84 Kerkuil x     x 
85 IJsvogel   x   x 
86 Groene Specht x       
87 Grote Bonte Specht x x     
88 Veldleeuwerik x x   x 



89 Waterpieper     x x 
90 Oeverpieper x     x 
91 Graspieper x x x x 
92 Witte Kwikstaart x     x 
93 Heggenmus x x x   
94 Roodborst x x x x 
95 Tapuit       x 
96 Roodborsttapuit       x 
97 Zanglijster x     x 
98 Koperwiek x x x   
99 Grote Lijster     x x 

100 Kramsvogel x x     
101 Merel x x x X 
102 Cetti's Zanger   x     
103 Tjiftjaf   x     
104 Goudhaan   x x   
105 Vuurgoudhaan   x     
106 Winterkoning x x x X 
107 Koolmees x x x X 
108 Pimpelmees x x x X 
109 Matkop   x     
110 Staartmees x       
111 Baardman   x     
112 Boomklever   x x X 
113 Boomkruiper   x   X 
114 Klapekster   x     
115 Ekster x x x X 
116 Gaai   x x   
117 Kauw x x x X 
118 Zwarte Kraai x x x X 
119 Raaf     x   
120 Spreeuw x x x X 
121 Huismus x   x X 
122 Vink x x x X 
123 Keep   x     
124 Kneu     x   
125 Putter x x x X 
126 Groenling x x     
127 Sijs x x x   
128 Goudvink     x   
129 Appelvink   x     
130 Kruisbek   x     
131 Rietgors x x     
132 Mandarijneend x       

 


