
Verslag excursie Schouwen – Duiveland 05/ tem 07/02/2016 

 

Met heel veel geluk kunnen we in onze contreien een vogelsoort per honderdtal in ons 
excursieboekje (tegenwoordig op de “smartphone”) noteren. In Nederland gebeurt dit 
meestal per vele honderd- en duizendtallen. Daarom worden in dit verslag enkel de 
uitschieters vermeld, waarvoor excuses! 

Vrijdag vertrokken 15 volgepakte (vooral met streekbieren) Mergussers naar Schouwen-
Duiveland onder leiding van arendsoog Johan. Ze verbleven in “Port Zélande” aan de 
Brouwersdam. De meteo voorspelde weinig goeds: veel regen en wind. Blijkbaar worden 
deze voorspellingen nog altijd gesimuleerd volgens de methode van Armand Pien, want het 
bleef droog met af en toe wat zon en soms een stevige wind. 

 

 
Foto Tine 

 

 Vrijdag 05/02/2016 

Traditiegetrouw deden we eerst de Sophiapolder aan met bijna alle eendensoorten en een 
Geoorde Fuut. Er waren opvallend weinig steltlopers. De Kleine Canadagans was eveneens 
present. Verder zagen we nog één Buizerd en een koppeltje  Roodborsttapuit.  

 



 
Foto Marc 

 

In de Blikken zaten er 2 Geoorde Futen,  Goudplevieren,  een Witgatje, wat Tureluurtjes en   
Watersnippen. Heel, heel in de verte zat een Slechtvalk op een paaltje. Op de Baarzandse 
kreek zagen we Tafeleenden en één vrouwtje Middelste zaagbek. 

De volgende halte was “Nummer 1”. Hier zat een grote groep van IJslandse Grutto’s, 3 
mannetjes Middelste Zaagbek, Rotganzen, Kluten, Bonte strandlopers en Steenlopers. 

 

 
Foto Marc 



Na een soepje of uitsmijter bij onze vrienden van de “Vriendschap” vertrokken we richting 
Wilhelminapolder waar een Witkopgors de voorbije dagen werd gezien. Deze vogel uit het 
verre Siberië zou voor ieder een lifer worden. Ter plaatse stonden reeds een 10-tal vogelaars 
te tureluren maar het beest gaf volgens hen forfait. Ons arendsoog Johan had hem binnen 
de 10 minuten in het vizier. De vogel vloog even de dijk over, verschool zich een kwartiertje 
in een wilgenopslag en zette zich terug vlak tegen de afsluiting. De vogel was bijna handtam 
en kon tot enkele meters benaderd worden.  

 

 
Foto Danny 

 

De volgende halte was de polder van Nieuwerkerken. Hier zaten tussen de Knobbelzwanen 
een grote groep van 149 Kleine Zwanen (waarvan 22 juveniele exemplaren en één adult met 
een gele nekring 052E).  

In de omgeving van Haamstede zaten veel Kramsvogels en werd één Havik genoteerd. 
Tijdens de dag zagen we nog Brand-, Kol- enkele Toendrarietganzen en Reetjes. 

 



 
Foto Kristof 

Zaterdag 06/02/2016 

Karel Ameye had zich ondertussen bij de groep aangesloten. In het park van “Port Zélande” 
werd reeds een zingende Zanglijster genoteerd en een Goudhaantje. De eerste halte was de 
spuisluis aan Brouwersdam. We zagen er veel Roodkeelduikers, Zwarte Zee-eenden, 
Middelste Zaagbekken, Kuifduikers, Futen, Paarse Strandloper en een schitterende heen en 
weer vliegende mannetje IJseend . Verderop aan de Noordzijde zaten Kanoeten en 5 Grote 
Sternen. 

 
Foto Danny 



Op een Okra-tempo reden we door de prachtige weidse vlaktes met overal plassen, slikken, 
rietkragen, edm. In een weide zaten 3 Slechtvalken broederlijk op enkele meters naast 
elkaar. In Volgerland was de voorbije dagen een Aziatische goudplevier waargenomen. 
Terug stonden hier heel wat Nederlandse collega’s om tussen de duizenden Goudplevieren 
de Aziaat eruit te pikken totdat een overvliegende Havik besloot dat het genoeg was. 

In Ouddorp zagen we een mannetje Bruine Kiekendief en terug een Havik. In Goedereede 
zaten 4 Grote Zaagbekken en scheerden twee IJsvogels over.  

 

 
Foto Marc 

 

Na de lunch in “Het Wapen van Stellendam” reden we richting Battenoord. Aan de 
binnenzijde van de Grevelingendam zat op een plas een groep van zeker 500 Tafeleenden.   
Battenoord  is “the place to be” voor de Flamingo’s. De grote groep bestond uit zowel de 
“gewone” Flamingo’s als uit Chileense Flamingo’s. Johan ontdekte tussendoor nog 2 
Zwartkopmeeuwen met het gekende “boevenmasker”, waarvan één geringd exemplaar. De 
voorbije dagen werden in de nabije omgeving van Battenoord enkele Europese kanaries 
gespot. Na enig zoekwerk vonden we 4 exemplaren terug in de tuin van “de witte villa”. Hier 
werd eveneens een Russische Wipstaart  opgemerkt, waarvan helaas geen haarscherpe 
foto’s werden genomen. 

 



 
Foto Marc 

Op de terugweg stopten we bij een plas in de omgeving van Dijkwater. Het bleek een 
slaapplaats te zijn van Middelste Zaagbekken. Vanachter de “gluurmuur” kwamen om de 
minuut koppeltjes van over de dijk ingevlogen. Een ruwe schatting van 350 exemplaren is 
zeker niet overdreven. Tevens zaten hier nog veel Futen en een drietal Geoorde Futen. 

 

Zondag 07/02/2016 

“Tempus fugit”. We reden eerst terug naar Brouwersdam om af te zakken naar de 
Prunjepolder. Hier zagen we eindelijk 3 Nonnetjes en verder Lepelaars, Grote Zilverreigers 
en Zwarte ruiter. De traditionele groepsfoto aan de Plompe toren mocht zeker niet ontbreken.  

 



 
Foto Ollie 

Aan Burghsluis zat één mannetje Grote zee-eend en vonden we één dode Grote stern, die 
nu ergens in een vriesvak zit.  

In de buitenhaven van Neeltje Jans vond Johan in een oogopslag de Zwarte zeekoet. 
Verderop zagen we dat een Middelste Zaagbek een grote vis kan verorberen met mes en 
vork, een prachtig schouwspel! Aan het Veerse Meer beloofde Johan ons een menu van 
“IJsduiker gelardeerd met krab”. Het bleken er twee te zijn, die dichtbij gedurig doken en 
inderdaad met krabben boven water kwamen.  

 
Foto Ollie 



 

De lunch werd gewoontegetrouw genoten in “De Kroon” te Wissenkerke. De afsluiter van 
deze prachtige 3-daagse zou het Zwin worden in de hoop ons soortenlijstje nog wat aan te 
dikken. In de tuin van de “Witte koksmuts” zaten 2 Ooievaars op Nederlands grondgebied. 
Ze kwamen bijgevolg op de lijst. De Nederlandse Velduilen in het Zwin gaven forfait . Deze 
overheerlijke 3-daagse  werd afgesloten met 117 soorten!   

 

Verslag: Jan Swimberghe, 09-02-2016 

Foto’s: Danny Claeysier, Tine Devroye, Kristof Hurtekant, Marc Nollet, Ollie Vergucht 

 

Lijst van de waarnemingen per dag 

!
!

! 5/feb! 6/feb! 7/feb! Opm.!

1! knobbelzwaan! X! X! X! !

2! kleine!zwaan! X! ! ! !
3! zwarte!zwaan! ! X! X! !
4! kolgans! X! X! X! !

5! toendrarietgans! X! X! ! !
6! grauwe!gans! X! X! X! !

7! grote!canadese!gans! X! ! ! !
8! kleine!canadese!gans! X! ! ! Sophiapolder!

9! brandgans! X! X! X! !
10! rotgans! X! X! X! !
11! bergeend! X! X! X! !

12! indische!gans! X! ! ! !
13! nijlgans! X! X! X! !

14! wilde!eend! X! X! X! !
15! krakeend! X! X! X! !
16! pijlstaart! X! X! X! !

17! slobeend! X! X! X! !
18! smient! X! X! X! !

19! wintertaling! X! X! X! !
20! tafeleend! X! X! ! !

21! kuifeend! X! X! X! !
22! eidereend! ! X! ! !
23! zwarte!zeeGeend! ! X! X! !

24! grote!zeeGeend! ! ! X! 1man!
25! ijseend! ! X! ! 1!man!

26! brilduiker! X! X! X! !
27! non! ! ! X! 1!man,!2!vrouw!
28! grote!zaagbek! X! X! ! !

29! middelste!zaagbek! X! X! X! !
30! roodkeelduiker! ! X! X! !



31! ijsduiker! ! ! X! 2!ex.!

32! kuifduiker! ! X! X! !
33! geoorde!fuut! X! X! X! !

34! dodaars! X! X! ! !
35! fuut! X! X! X! !
36! aalscholver! X! X! X! !

37! kleine!zilverreiger! X! X! ! !
38! grote!zilverreiger! X! X! X! !

39! blauwe!reiger! X! X! X! !
40! ooievaar! ! ! X! !
41! lepelaar! X! X! X! !

42! flamingo! ! X! ! !
43! chileense!flamingo! ! X! ! !

44! fazant! X! X! X! !
45! bruine!kiekendief! ! X! ! !

46! blauwe!kiekendief! ! X! ! !
47! buizerd! X! X! X! !
48! sperwer! ! X! X! !

49! havik! X! X! X! !
50! slechtvalk! ! X! X! !

51! torenvalk! X! X! X! !
52! waterhoen! X! X! X! !
53! meerkoet! X! X! X! !

54! scholekster! X! X! X! !
55! kluut! X! ! X! !

56! bontbekplevier! X! ! X! !
57! zilverpleiver! X! X! ! !

58! goudplevier! X! X! X! !
59! kievit! X! X! X! !
60! kanoet! X! X! ! !

61! drieteenstrandloper! ! X! X! !
62! paarse!strandloper! ! X! ! !

63! steenloper! X! X! X! !
64! bonte!strandloper! X! X! ! !
65! witgat! X! ! ! !

66! tureluur! X! X! X! !
67! zwarte!ruiter! X! ! X! !

68! ijslandse!grutto! X! ! ! !
69! rosse!grutto! X! X! ! !

70! wulp! X! X! X! !
71! watersnip! X! ! ! !
72! kemphaan! X! ! ! !

73! kokmeeuw! X! X! X! !
74! zwartkopmeeuw! ! X! ! !

75! stormmeeuw! X! X! X! !
76! zilvermeeuw! X! X! X! !
77! grote!mantelmeeuw! X! X! X! !

78! grote!stern! ! X! X! dood!ex.!op!7/02!



79! zeekoet! ! X! ! !

80! zwarte!zeekoet! ! ! X! !
81! holenduif! X! X! ! !

82! houtduif! X! X! X! !
83! turkse!tortel! X! X! X! !
84! ijsvogel! ! X! ! !

85! groene!specht! X! ! ! !
86! grote!bonte!specht! X! X! ! !

87! veldleeuwerik! ! X! ! !
88! oeverpieper! ! ! X! !
89! graspieper! X! X! X! !

90! heggenmus! X! X! X! !
91! roodborst! X! X! ! !

92! roodborsttapuit! X! ! ! !
93! zanglijster! ! X! X! !

94! koperwiek! X! ! X! !
95! kramsvogel! X! X! ! !
96! merel! X! X! X! !

97! goudhaan! ! ! X! !
98! vuurgoudhaan! ! ! X! !

99! winterkoning! X! X! X! !
100! koolmees! X! X! ! !
101! pimpelmees! X! X! X! !

102! staartmees! X! ! ! !
103! ekster! X! X! X! !

104! gaai! X! X! ! !
105! kauw! X! X! X! !

106! zwarte!kraai! X! X! X! !
107! spreeuw! X! X! X! !
108! huismus! ! X! X! !

109! ringmus! ! ! X! !
110! vink! X! X! ! !

111! kneu! X! ! ! !
112! putter! ! X! ! !
113! groenling! ! X! X! !

114! sijs! ! ! X! !
115! europese!kanarie! ! X! ! !

116! witkopgors! X! ! ! groepslifer!
117! jager!spec! ! ! X! kleine!of!middelste!

 


