Verslag vogeltocht Zeeland 2017: een winter met veel gezichten
Wederom gaf Zeeland zijn geheimen niet prijs. Een bus met 45 enthousiaste deelnemers (waarvan veel nieuwkomers welkom!) stond om 7u30 in Duffel klaar om de winterkou in te rijden. Naarmate de Nederlandse grens naderde, onthulde
de opkomende zon in heldere lucht een landschap vol witte rijp en fantastische taferelen!
Eerste stop – Kruiningen
Soortentellers konden vanaf de grens aan de slag. Buizerd, knobbelzwaan, kolgans, grote zilverreiger. Check. De eerste rit
ging richting de polders van Kruiningen, waar een grote groep rotganzen (en mogelijk een familie roodhalsgans) zou
huisvesten. Enkel bleken de polders maagdelijk leeg, op wat kramsvogels en hazen na. De vrieskou had zo goed als alle
vogels buitendijks, op de Oosterschelde gejaagd.
Tweede stop – Yerseke Moer
Slechts weinige mensen kennen dit gebied, maar het is een
echte aanrader. Zowel in de winter als in de zomer (fiets!)
kan je doorheen dit unieke akker- en moerasgebied vlakbij
watervogels komen als eenden, ganzen, steltlopers … ideaal
voor fotografen! Enkel moet je zoiets duidelijk niet met een
autobus proberen! En ook al niet als alle sloten en plassen
volkomen dichtgevroren zijn. Resultaat? Wederom geen
vogels (een flitsende ijsvogel, witgatje en 9 patrijzen niet te
na gesproken), wel verkeersellende.
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Derde stop – Middelplaten Wolphaartsdijk
Eindelijk tijd voor vogels. De teller onderweg tikte aardig
aan dankzij sperwer, rotgans (mooie groep onderweg naast
het Veerse Meer), groene specht. Maar de Middelplaten zijn
toch het domein van vele verschillende steltlopers en
eenden in de winter… die ook nu weer veraf zaten omdat
het grootste deel dichtgevroren was. Steltlopers hier:
scholekster, kluut, bonte strandloper, bontbekplevier, rosse
grutto, zilverplevier, groenpootruiter, wulp. Roofvogels:
slechtvalk, havik, buizerd, torenvalk. Eenden: brilduiker,
middelste zaagbek, krakeend, pijlstaart, smient. En ook nog
1 waterpiepertje erbij.
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Vierde stop – Plan Tureluur, Zierikzee
Waar vorige stop niet enkel veel vogel-verzadiging gaf, deed hij ook meer snakken naar zuurstof. En dan is een wandeling
naar de kijktoren aan de Weevers inlaag een goed plan. Ook nu weer veel dichtgevroren partijen en weinig vogels, maar
toch mooi zicht op tureluur, oeverpieper, watersnip en een groepje smient, slobeend, wintertaling en wilde eend en wat
verder kluut of zilverplevier. De wandelaars buitendijks kregen er nog een massa eenden bij en een bruinvis die even langs
kwam kijken. Hoog tijd voor verse soep en opwarmen in de Heerenkeet!

Vijfde stop – Brouwerdam
Geen zeelandtocht zonder Brouwersdam. Extra troeven: hoogwater en windstil. Een spiegelgladde zee verwelkomde ons,
samen met massa’s zwarte zee-eenden, eiders in wondermooie kleurpracht, zaagbekken, roodkeelduikers en enkele
kuifduikers. En jawel, ook de al enige tijd aanwezige ijseendjes waren nog present. Minimaal tien stuks. Zowel grijze als
gewone zeehond zijn natuurlijk voor alle passanten een gigantische attractie, maar ook de zoektocht naar paarse
strandloper, steenloper, kanoet, of drieteenstrandloper blijft leuk. En dan gaat het nog even niet over de grillen van zilveren grote mantelmeeuw of duikende aalscholvers (kuifaalscholver?).
Veel zee en strand dus. Maar de warme lentezon deed stilaan ook meer en meer mistwolken ontstaan. De idee om even
aan Neeltje Jans te stoppen, werd ingeruild voor een langer oponthoud aan de laatste halte.
Zesde stop – Plompe Toren Haamstede
Als laatste restant van het verdronken dorp Koudekerke, is
de Plompe Toren een leuk monument dat een mooi uitzicht
geeft over de Oosterschelde. De voorliggende inlaag met
vele waterpartijen, is vaak ook een fauna-mekka (thans wat
verstoord door wegenwerken). Eindelijk kregen we hier een
grote groep ganzen cadeau: een 500-tal brandganzen. Of
wat dan over drie vlakbij passerende lepelaars, ijsvogel,
tureluurs, watersnippen, een handvol reeën die hier telkens
aanwezig zijn, twee handen vol zeehonden die in de verte
op de zandbank verpozen, braakballen … en natuurlijk een
zon die mooie kleuren op het water werpt en in de
mistflarden onder duikt.
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U heeft het goed gelezen: ook ditmaal hadden we weer een mooie combinatie van sfeer, plezier en een wat beperkter
aantal leuke vogels.
Ik heb bovenstaand verhaal in diverse stopplekken ingedeeld, geschikt voor wie het nog eens even op eigen houtje over
wil doen. Want het is echt een aanrader!

Tot de volgende keer. Hou de agenda zeker goed
in de gaten.
Johan Giglot
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