
weekend wintervogels in        v.a. slechts  € 129,- p.p. 

het Deltagebied      1 + 2 februari  2020 

 
volop genieten 
Wie denkt aan wintervogels in het Deltagebied  komt al gauw uit op: ‘wilde ganzen’. Inderdaad, het lijkt er 
soms op dat in het winterhalfjaar de vogelwereld van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Eilanden wordt 
gedomineerd door ganzen. Maar naast de verschillende soorten ganzen kiezen veel méér vogelsoorten het 
Deltagebied als winterkwartier: roofvogels, kust- en zeevogels, eenden en steltlopers. En die proberen we  
sámen allemaal te ontdekken. Ga mee en geniet volop tijdens dit veelbelovende natuurweekend!

  

 
 

IJsduiker in winterkleed vanaf de Brouwersdam 

 
 
ontdekkingsreis 
In de dagen voorafgaand aan ons excursie-weekeinde 
zal worden vastgesteld op welke plaatsen veel te beleven 
valt, wat in belangrijke mate afhangt van de voedselsitua-
tie voor de vogels. Hierbij spelen weersomstandigheden 
een rol. Wij zullen de bekende locaties zoveel mogelijk 
aandoen. Dat betekent o.m.: speuren naar Dwergganzen 
in het Oudeland van Strijen, een belangrijke 
pleisterplaats voor deze soort. En misschien naar de 
APL-polder bij Strijensas, eveneens gelegen in de 
Hoeksche Waard, waar mogelijk de Zeearend verblijft en 
natuurlijk veel watervogelsoorten. Daarna reizen we door 
naar Stellendam en de Brouwersdam. Op Schouwen-
Duiveland, zal worden gedineerd en overnacht. De 
tweede dag brengen wij hoofdzakelijk op Schouwen-
Duiveland op zoek naar o.a. Kleine Zwanen en  
 

 
 

Dwerggans bij Strijen 

 
Toendrarietganzen. Dan zullen wij ook een poos 
doorbrengen in het grootschalige natuurgebied ‘Plan 
Tureluur,’ gelegen tussen Serooskerke en 
Moriaanshoofd. Hoe dan ook, wij zullen veel ganzen van 
diverse soorten zien, met in ieder geval de vijf 
‘standaardsoorten’: Grauwe-, Riet- en Kolgans, alsmede 
Brand- en Rotgans. In het Oudeland van Strijen gaan we 
dus op zoek naar de lastig te ontdekken Dwergganzen, 
met een wereldpopulatie van rond de 25.000 individuen. 
In Europa is de soort nagenoeg uitgestorven. Begin jaren 
tachtig begonnen de Zweden in Lapland met een 
revolutionair herintroductie-programma. Met wat geluk en 

speurzin kunnen we ook nog andere, zeldzamere 
ganzensoorten toevoegen aan de excursielijst van 
waargenomen vogelsoorten. Hierbij valt te denken aan 
Roodhalsgans, Kleine Rietgans of Sneeuwgans. 
Concentraties eenden en steltlopers trekken per definitie 
roofvogels aan, óók in het winterse zuidwest Nederland. 
We ontmoeten hopelijk: Zeearend, Smelleken, Slechtvalk 
of Blauwe Kiekendief. Verder is er een kans op o.m. 
Bruine Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Havik of Velduil. 
Indien er tijd is voor de uitgestrekte Slikken van Flakkee, 
zullen we daar speuren naar Ruigpootbuizerds en heel 
veel andere mooie vogels. 
 

 
 

rustend Smelleken bij De Prunje 

 

‘Plan Tureluur’ 
Een apart en vaak succesvol onderdeel van onze 
speciale delta-reis is het bezoek aan de zeezijde van de 
Brouwersdam, tussen Goeree en Schouwen. 
Ruimschoots zullen we de tijd nemen om de zee 
af te speuren naar soorten die normaliter in Nederland 
niet zo gemakkelijk zijn aan te treffen. Daarbij gaat het 
om de vele Eidereenden, Zwarte en Grote Zee-eenden, 
Brilduikers en Middelste Zaagbekken, die de zee aan de 
buitenzijde van de dam vaak bevolken. Tevens zoeken 
we soorten als Roodkeelduiker, IJsduiker, Geoorde Fuut, 
Roodhalsfuut, Kuifduiker, Zeekoet, Zwarte Zeekoet, Alk 
en IJseend. Op het talud van de dam houden zich 

 

 
 

mannetje Middelste Zaagbek in de Grevelingen 



 
 

Canadese -, Grauwe - en Kolganzen mooi in beeld 

 
vaak steltlopers op, waaronder Steenlopers en Paarse 
Strandlopers. Ook de Zeehond en de Grijze Zeehond 
zien we waarschijnlijk. Langs de Brouwersdam verblijven 
tijdens de wintermaanden meestal wel Grote Sterns, een 
soort die hier sinds de jaren zeventig probeert te 
overwinteren. De excursieleiders zullen jou met 
genoegen óók meenemen naar het boeiende 
natuurgebied De Prunje, langs de zuidkust van 
Schouwen. Dit gebied strekt zich uit van de Schelphoek 
tot bij Zierikzee. Gebruikmakend van o.a. oude kreken en 
kreekrelicten in het landschap, heeft het ‘Plan Tureluur’ 
de Prunje qua structuur en ambiance terug gebracht naar 
het Schouwen van begin vorige eeuw. Het gaat om één 
van de meest omvangrijke en meest ambitieuze 
natuurontwikkelingsprojecten van Nederland! 
 

 
 

Er is altijd kans op een mooie Velduil . . .  

 
Midden in de winter herbergt de Schouwse zuidkust veel 
vogelsoorten. Wij maken kans op Grote en Kleine 
Zilverreigers, Lepelaar, Kemphanen, Patrijs, 
Goudplevier, Kluut, Kanoet, Zwarte Ruiter, Tureluur, 
Smient, Pijlstaart, Wintertaling, Wilde en Kleine Zwaan 
en Nonnetjes. En natuurlijk zijn ook hier weer diverse 
soorten ganzen, eenden en steltlopers te zien. Vanuit de 
Prunje gaan we terug naar het startpunt van de vorige 
dag: Strijen. Afhankelijk van de nog beschikbare tijd valt 
te bezien of, en zo ja, welke interessante terreinen 
onderweg nog een bezoek krijgen. In ieder geval zijn wij 
op een zodanig tijdstip terug in Strijen dat iedere 
deelnemer vroeg in de avond weer thuis kan zijn, 
ongetwijfeld terugkijkend op een gezellig en vogelrijk 
februariweekeinde in Zuidwest-Nederland. 

 

 
 

Enkele gebieden die we op Schouwen-Duiveland bezoeken 

in vogelvlucht: 
• aanmelding vindt plaats dmv een boekingsformulier, dat je 

op onze website kunt downloaden. Om teleurstelling te 
voorkomen is het verstandig, voorafgaand aan je boeking, 
op de website te kijken of er nog plaatsen beschikbaar zijn. 

• maximum aantal deelnemers: 14 (+ 2 excursieleiders) 

• start: zaterdag 1 februari 2020, 09:00 uur, Strijen, Z-H 

• einde: zondag 2 februari, uiterlijk 17:00 uur, Strijen  

• verzamelplaats: parkeerplaats Oude Havenweg 44, (bij de 
kerk) in het centrum van Strijen, in de Hoeksche Waard.  
 

 

 
 

IJseenden in winterkleed vliegen langs de Brouwersdam 

 
• excursieleiders: Sander Elzerman tel.: 06-24149220  en 

Emile Dirks: emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl 

• reissom: slechts € 129,- p.p., op basis van gedeelde 
tweepersoonskamer;  vroegboekkorting: n.v.t. 

• reiscode: 2004DEL 

• INCLUSIEF: verblijf van één nacht, met heerlijk diner en 

royaal ontbijtbuffet in het luxe Badhotel Renesse  te 

Renesse, op basis van een gedeelde tweepersoonskamer 
met te scheiden bedden, eigen sanitaire voorzieningen, 
plus royaal, zelf samen te stellen lunchpakket op zondag; 

twee dagen uitgebreide excursies met deskundige 

begeleiding. Indien gewenst en aangegeven op 
boekingsformulier, draagt de excursieleiding zorg voor je 
gratis transfer van en terug naar NS-Dordrecht CS. Daar 
word je dan om 08.30 uur opgepikt in de stations-
restauratie. Samen met ‘de liefhebbers’ wordt de vogellijst 
op zaterdagavond ingevuld. Waarschijnlijk zien we 
ongeveer 95 vogelsoorten dit weekend. 

• EXCLUSIEF: toeslag eenpersoonskamer: slechts € 19,- 
p.p. (beperkt beschikbaar); drankjes en persoonlijke 
uitgaven; bijdrage carpoolkosten voor vergoeding aan, door 
reisleiders vooraf geselecteerde, 4 carpoolchauffeurs. 
Vergoeding per auto: € 0,25/km vanaf verzamelpunt, te 
voldoen door álle inzittenden sámen, aan carpoolchauffeur. 
 

 
 

Dít bleef over van héél Koudekerke: de Plompe Toren 
 

• niet vergeten: verrekijker, telescoop!, camera/telelens, 
vogelgids, warme thermokleding (plus handschoenen én 

muts!) overeenkomstig weersvooruitzichten en 

weersomstandigheden.               Tip: boek tijdig ! 
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