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Iets later in de winter dan voorgaande jaren, maar ook in 2019 stond het Deltaweekend op het
programma van Stichting Vogelreizen. Zaterdagochtend om 9.00 uur verzamelden we met 14
natuurliefhebbers in Strijen. Onder leiding van Emile Dirks en Sander Elzerman bezochten
verschillende vogelgebieden voor het palet aan soorten van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.
Het werd een weekend met twee gezichten.

Foto 1. Zomerse kleuren op een winters grijze dag: Europese en Chileense Flamingo’s. (RL)

Zaterdag 2 februari
Het was grijs, regenachtig en enigszins mistig weer. Niet de ideale omstandigheden om op zoek te
gaan naar Dwergganzen. Toch lukte het uiteindelijk om een groepje van 9 stuks te vinden. Op enige
afstand, maar de kenmerkende kleine ronde kop, grote witte bles en korte hals waren wel te zien. We
hadden enigszins geluk dat we überhaupt een kans hadden om ze te vinden, want half januari was
heel de groep naar Noord-Holland vertrokken. Sinds eind januari was een deel van de groep weer
teruggekeerd naar het Oudeland van Strijen. Mogelijk waren de sneeuw en vorst hier debet aan.
Verspreid over het Oudeland waren honderden Brand-, Kol- en Grauwe ganzen aanwezig, samen met
diverse groepen Grote Canadese ganzen. In de sloten en kreken zwommen Smienten en op enkele
percelen liepen Grote zilverreigers.
Op deze grauwe ochtend konden we wel wat kleur gebruiken, dus vormde Battenoord een
toepasselijke volgende bestemming. Hier, aan de noordrand van het Grevelingenmeer, overwintert al
enkele jaren een groep flamingo’s. De groep bestaat tegenwoordig nog uit twee soorten: Europese en
Chileense flamingo. Hoewel een deel van de vogels ooit ontsnapt is uit waterwildcollecties of
dierentuinen, is het niet uitgesloten dat een deel van de Europese flamingo’s wilde exemplaren betreft.
Inmiddels bevinden zich in de groep veel vogels die in het wild geboren zijn in de kolonie van het
Zwillbrocker Venn, net over de grens in Duitsland (https://www.bszwillbrock.de/de/biologische-stationzwillbrock/).
Bij de kruising van de Grevelingendam en Philipsdam werden helaas geen Geoorde futen gevonden,
maar lieten enkele Nonnetjes zich wel goed zien. Hoewel je het niet zou verwachten was dit overigens
ook één van de weinige plekken waar we Tafeleenden zouden tegenkomen. Inmiddels hadden we wel
behoefte om even op te warmen en op te drogen. Na een lekker warme kop koffie of soep konden we
er weer tegen aan. De naastgelegen Plaat van Oude Tonge lag onder water, waar Rotganzen en
Pijlstaarten dicht bij de kant zwom. Een buitenkansje voor de fotografen. Alleen jammer dat het nog
steeds regende.
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Foto 2. Nonnetjes bij de Grevelingendam. (RL)

Foto 3. Rotganzen en Pijlstaarten bleven prachtig dicht
langs de kant zwemmen. (SE)

Tijdens het Deltaweekend komen natuur en cultuurhistorie op veel plekken bij elkaar. Het is goed om
enige kennis over de historie te hebben, want het verklaart voor een deel waarom bepaalde soorten in
een gebied zitten. Dat is helemaal het geval bij Dijkwater (https://www.vvvzeeland.nl/nl/dijkwateroid101087/). Na de Watersnoodramp werden hier de waterkerende dijken hersteld en veel grond weer
als akkers in gebruik genomen. De “slechte” gronden bleven over en die vormen het huidige
natuurreservaat. Het brakke water in de afgesloten kreek bevriest pas bij strenge vorst, waardoor hier
vaak veel watervogels te vinden zijn. Naast een grote groep Wilde eenden en Meerkoeten, zagen we
hier Smient, Slobeend, Fuut, Grauwe gans en Dodaars. Hoogtepunten vormden een Geoorde fuut en
een groepje van zes Wilde zwanen. Vier Reeën liepen rustig op de dijk. Even verderop maakten we
het kwartet aan zwanen compleet. In een weiland nabij Nieuwerkerk was een grote groep van ca. 150
Kleine zwanen aanwezig met enkele Knobbelzwanen én ‘een vreemde zwaan in de bijt’: de Zwarte
zwaan. Eén van de Kleine zwanen had een gele halsband en pootring. Uit de ringgegevens blijkt de
vogel vorige winter doorgebracht te hebben in Noord-Brabant. Nabij Vught is hij voorzien van de
halsband en ringen. Via Duitsland is hij naar de broedgebieden vertrokken. Afgelopen najaar keerde
hij met tussenstops in Estland en Denemarken terug naar Nederland. Ditmaal heeft hij dus Zeeland
verkozen als overwinteringsplek, maar daar is hij pas vanaf half januari gemeld.

Foto 4. Een raar gezicht in een Hollandse polder: een
Zwarte zwaan uit Australië tussen Kleine zwanen te zien.
(RL)

Foto 5. Een Zwarte zeekoet in zomerkleed is een
zeldzaamheid in Nederland. (RL)

We sloten de dag af met een mooie klapper. Bij de Brouwersdam zwom namelijk een Zwarte zeekoet.
In Nederland zie je ze vooral in het witte winterkleed, maar dit exemplaar was al ver geruid naar het
zwarte zomerkleed. Leuke bonus was een adulte Geelpootmeeuw met kleurring die vlak voor ons op
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de kade stond1. In het hotel werden de hoogtepunten van de dag onder het genot van een drankje en
bij het diner gezellig besproken.

Foto 6. Een Kleine bonte specht zien tijdens het Deltaweekend was al verrassing, maar dan ook nog eens zo mooi is helemaal
een bonus! (RL)

Zondag 3 februari
Voor de vroege vogel(aar)s was op zondag de mogelijkheid om in de ochtendschemering een
wandelrondje te maken. Op een enkele Merel en Roodborst na waren de meeste vogels nog niet
wakker. Een deel van aanwezigen was wakker genoeg om nog wel even een Bosuil te horen. Na een
uitgebreid ontbijt werden de spullen in de auto’s gepakt. Het ochtendconcert van de vogels was in
volle gang, waardoor onze soortenlijst flink kon worden aangevuld. Plotseling werd een mannetje
Kleine bonte specht ontdekt, die rustig in de bomen aan het foerageren was. Hij was prachtig te zien
in het ochtendzonnetje. Een onverwachte primeur voor de Deltaweekenden!
Met de zon in de rug keken we vanaf de Brouwersdam uit over de kalme zee. Speurend over zee
vonden we diverse Kuifduikers, Brilduikers, Roodkeelduikers, enkele Eidereenden en Zwarte zeeeenden. Hoewel het laag water was, liepen op de kades weinig steltlopers. Er liepen voornamelijk
Scholeksters en Steenlopers. We kwamen ook een Scholekster met kleurringen tegen. Dit blijkt een
vaste overwinteraar op de dam te zijn. Op 23 juni 2016 is hij geringd als nestjong in Houten (provincie
Utrecht). Vervolgens wordt hij elke winter gezien op de Brouwersdam. In augustus/september arriveert
hij en vanaf maart/april keert de Scholekster terug naar hetzelfde broedgebied waar hijzelf als jong uit
het ei gekropen is. Hij illustreert mooi de enorme plaatstrouwheid van deze soort. De Paarse
strandloper was geheel afwezig en er dribbelde slechts één Drieteenstrandloper rond. De Zwarte
zeekoet was vanochtend ook onvindbaar, maar in het noordelijke haventje zwom wel een gewone
Zeekoet.
Rijdend naar Burghsluis zagen we onderweg nog enkele Kleine zilverreigers en een Havik. Ten
oosten van dit gehucht ligt een kleine strekdam in de Oosterschelde, waar vaak watervogels achter
rusten. Nu zwom hier een grote groepen Rotganzen en Smienten, maar ook vier Grote zee-eenden en
een onvolwassen Eider. Vanaf de dijk hadden we ook mooi zicht over de polder Burgh- en Westland.
Op een nat grasland foerageerden veel steltlopers, waaronder Tureluurs, Kieviten en Steenlopers.
Voor de Watersnippen, die hier ook zaten, had je een scherp oog nodig! Wat verderop was een akker
vol Kieviten en Goudplevieren. Een jagende Blauwe kiekendief in onvolwassen/vrouwkleed
doorkruiste mooi de polder. Het ging vandaag sowieso beter met de score aan roofvogels, want op
een maïsakker werd hier ook nog een mannetje Sperwer ontdekt.
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Op het moment van schrijven van dit verslag was de terugmelding van dit individu nog niet bekend. Het is nog
niet geheel uitgesloten dat het een ‘geelpotige’ Zilvermeeuw is.
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Foto 7. Speuren naar zeevogels op de Brouwersdam. (SE)

Foto 8. De Roodkeelduiker is één van de doelsoorten op de
Brouwersdam. (WvdP)

Even verderop was een IJsduiker gemeld, dus die hoopten we mee te pakken. In de Koudekerksche
Inlaag liet een Zwarte ruiter zich mooi vergelijken met de talrijkere Tureluurs. Verder stapte hier nog
een Grote zilverreiger rond en vlogen twee Lepelaars over. Op het slik van Schelphoek zat het vol
vogels. Tussen de vele Bergeenden, Smienten en Wulpen vonden we nog enkele Zilverplevieren en
Scholeksters. De IJsduiker bleek op grote afstand voor de ingang van de voormalige werkhaven te
zwemmen.
Het was inmiddels 14.00 uur toen we bij de Prunjepolder arriveerden. In dit uitgestrekte natuurgebied
vermaakten we ons de rest van de middag. Duizenden watervogels waren hier aanwezig. Grote
groepen Bonte strandlopers, Zilverplevieren en Wulpen stonden dicht op één gepakt te wachten tot
het tij op de Oosterschelde weer ging zakken. Een adulte Slechtvalk zat vanaf een paaltje midden in
de polder aandachtig om zich heen te kijken. Een uur later vlogen grote wolken steltlopers de lucht in,
dus waarschijnlijk had hij/zij nog wel honger. Zowel in het noordelijke als zuidelijke deel van het gebied
zwom een paartje Nonnetjes. Wat blijft dat witte mannetje toch fraai!
Op een grasperceel langs de Delingsweg liepen circa 200 Goudplevieren, Kieviten en Kemphanen.
Die laatst genoemde zien we de laatste jaren bijna elke keer, maar zoveel als dit jaar hebben we nog
niet eerder gehad. Mogelijk was dit een gevolg van de zachte winter tot nu toe.
In het zuidelijke deel van ‘Plan Tureluur’ werden nog Kluut en Kanoet(strandloper) aan het
weekendlijstje toegevoegd. Dat het een populair vogelgebied was, konden we hier wel merken aan de
grote hoeveelheid vogelaars. In de Wevers’ Inlaag zwom nog een Geoorde fuut en vormde een
Zwarte ruiter een fraai slot voor een deel van onze groep. De Zwarte ruiter kwam luid roepend
aangevlogen en landde dichtbij op een slikrandje waar we hem/haar fraai konden bekijken.
Eén van de vier auto’s maakte nog een laatste stop nabij Zonnemaire. Hier overwinterde een groot
aantal Toendrarietganzen en Grauwe ganzen. Tussen de honderden ganzen liep een familie Kleine
zwanen én vonden we nog een Kleine rietgans.
Zo konden we terugkijken op een mooie soortenlijst. Mede dankzij jullie inzet was het gezellig en
hebben we veel soorten waargenomen: Frans Advokaat, Mieke van Boxtel, Berry van Dam, Marc
Detollenaere, Marjon van Drongelen, Marian de Haan, Koosje Lever, Martin Kroos, Rita Lodders,
Maarten Merkus, Wilma van der Pols, Tineke Prins, Mei-Lie Tan en Han Verschueren.

Foto 9. Uitzicht over de Koudekerksche Inlaag met de Plompetoren. (SE)
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