Verslagje Zeelandtrip Vogelwerkgroep 2 januari 2016
Om 07.00 verzamelden de deelnemers zich op het parkeerterrein van de Gamma. Germaine, Annie, Fred,
Frans, Hendrik Jan, Hay, Geert en Lo wensten elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar en toen werd er met twee
auto’s richting Restaurant Grevelingen in het gebied de Krammen vertrokken. De dag begon wat grijs, maar
tegen de tijd dat we in Zeeland zouden zijn, zou het regenfront overgetrokken zijn. Dat bleek gelukkig
bewaarheid te worden. Na met zijn allen een kop koffie gedronken te hebben werd het gebied ”De plaat van
Oude Tonge” bekeken.
Leuke groepen wulp, rotganzen, scholeksters en rosse grutto’s werden waargenomen, terwijl de kolganzen
overtrokken. Verder veel gewone soorten zoals meerkoet, tureluur, pijlstaart, grote mantelmeeuw, fuut,
geoorde fuut, grote zaagbek, bonte strandlopers en smienten.

Rotgans
Hierna werd er koers gezet naar de noordzijde van het Grevelingenmeer via enkele tussenstops. Volgens onze
informatie zouden daar zeker flamingo’s aanwezig zijn. Onderweg een plasje met kuifeenden, een perceel met
kieviten, brandganzen en grauwe ganzen, een groepje patrijzen en hazen op het land.
Bij Grevelingen – Battenoord Buitendijks aangekomen, konden we de flamingo’s al meteen van afstand zien. In
totaal waren het 15 (Europese) flamingo’s en 43 Chileense flamingo’s. Een mannetje krooneend liet zich ook
nog mooi zien in het najaarszonnetje.

Flamingo en 2 Chileense Flamingo’s.
Hierna werd er koers gezet naar de Brouwersdam, onderweg nog even gekeken bij de Slikken van Flakkee,
waar nog een slechtvalk en een enkele kluut werd waargenomen. Bij de Brouwersdam aangekomen, stopten
we precies ter hoogte van de witbuikrotgans, die daar al dagen gemeld was. De niet algemene ijsduiker en
ijseend zwommen in de buurt tussen de vele brilduikers, geoorde futen en middelste zaagbekken. Verder een
zwarte zee‐eend, een eider en enkele roodkeelduikers. Steenlopers, Paarse strandlopers en een enkele
zeehond werden ook nog gezien. Het was een dag waar veel andere (Limburgse) vogelaars voor dezelfde
gebieden als wij hadden gekozen.

Witbuikrotgans en Steenloper.

Vanuit de Brouwersdam zijn we naar de Prunjepolder in Serooskerke gegaan. Hier aangekomen bij Prunje –
Noord zagen we een vijftal lepelaars en tiental kluten tussen de ruim 4000 bonte strandlopers en 5000
goudplevieren. Het was er erg onrustig, want de aanwezige vogels gingen soms massaal op de vleugels. Er
werd echter geen roofvogel gezien die hier verantwoordelijk voor kon worden gehouden. Verder door bij de
Flauwers inlaag bij Kerkwerve, werd er een zwarte zwaan waargenomen tussen de ruim 100 knobbelzwanen.
Ook twee kleine zilverreigers werden nog gezien. De middag was toen al een heel eind voorbij zodat er nog
vlug even naar Neeltje Jans gereden moest worden, want hier was een zwarte zeekoet en een kuifaalscholver
gemeld. De zwarte zeekoet werd nog wel waargenomen van behoorlijke afstand, maar de kuifaalscholver werd
niet meer gevonden. Het was inmiddels 17.00 uur en besloten werd om naar het restaurant in de oude
brouwerij te Werkendam te gaan om de dag af te sluiten. Na een geslaagd etentje werd aan de thuisreis met
een tevreden gevoel begonnen. In totaal werden er 75 verschillende soorten vogels waargenomen.
Lo Troisfontaine.

