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Zaterdagmorgen om 07.00 uur vertrokken we met 17 personen van de vogelwerkgroep naar 
de bijna jaarlijks terugkerende tocht naar de Zouweboezem bij Ameide. De eerste stop is bij 
de Put van Zessen (afslag Meerkerk en dan links parallel aan de A27), een moerasgebiedje in 
de polder. Hier zien we vele knobbelzwanen, grauwe ganzen, kleine plevier, buizerd, 
kolgans,fazanten, meerkoeten, nijlganzen, kuifeenden, scholekster, tureluur, wilde eend en 
een enkele grutto. Wanneer je jaarlijks terug keert in een gebied zie je telkens weer de 
veranderingen van de natuur, ons valt op dat er dit jaar weinig grutto’s aanwezig zijn in dit 
gebied.  
Vervolgens zijn we naar de Zouwedijk bij Ameide gereden om te zien of de daar foeragerende 
purperreigers zich al zouden laten zien. Wel een blauwe reiger zie overvliegen en mogen 
genieten van het zanggeluid van de rietzangers maar geen purperreiger mogen aanschouwen. 
Dus verder via Sluis naar de parkeerplaats bij het gebied de Zouweboezem.  
De weersvooruitzichten zijn deze dag duidelijk beter dan vorig jaar toen we de tocht moesten 
onderbreken wegens heftige regenval. Het zonnetje komt dan nog wel niet achter de wolken 
vandaan maar de temperatuur is heerlijk.  
 

 
 
Op het eerste uitzichtpunt al gelijk een groot aantal vogels waaronder o.a. blauwborst, 
rietzanger, grauwe gans, grote Canadese gans, fazant, buizerd en een bruine kiekendief. 
Links en rechts op de dijk zien we ook nog scholeksters, visdiefjes, nijlgans, aalscholver, 
boerenzwaluw, fitis, tjiftjaf, groenling. We horen duidelijk de snor maar moeten lang turen in 
het riet om hem uiteindelijk te zien. Op de plaats waar het bord staat van de eendenkooi zien 
we dat er veel gesnoeid is in het gebied om het meer open te maken, maar of dit ten gunste is 
voor de zwarte sterns betwijfelen we omdat we die niet zien. Wel zien we dat er gewerkt 
wordt aan een kijkscherm of kijkhut aan deze kant van de dijk en dat zou voor ons vogelaars 



weer wel gunstig zijn als de zwarte sternen terugkeren. Onderweg op de vlonderpad naar het 
uitkijkscherm zien we ook weer de snor en vele rietzangers. Op het achterliggende water 
nemen we o.a. smient, slobeend, krakeend, bergeend, wintertaling en overvliegende 
purperreigers waar. 
Wanneer we besluiten door te lopen naar de kijkhut met uitzicht op polder Achthoven zien we 
onderweg nog een aantal bruine kiekendieven, een overvliegende havik, fuut, vele rietgorzen 
en een gaai. Het is nu tijd om zelf te gaan fourageren en dat doen we dan ook maar. 

 
 
Na genoten te hebben van onze meegebrachte etenswaren en koffie trekken we weer verder 
richting polder Achthoven. Het terrein Polder Achthoven, tussen Ameide en Lexmond, is een 
meer dan 100 hectare groot en een vrijwel geheel aaneengesloten terrein gelegen in de 
gelijknamige polder Achthoven. Het gebied bestaat uit vochtige, soortenrijke graslanden, 
ruige graslanden, een waterplas, boomgaarden, bos en een enkele griend, met een enkele 
elzensingel en knotbomenrij. De natte schraallanden zijn een belangrijke foerageerplaats voor 
water- en moerasvogels uit o.a. het naastgelegen terrein De Zouweboezem. In het terrein 
wordt een begrazingsproef uitgevoerd met grote grazers, Schotse Hooglanders.  
In dit gebied horen en zien we o.a. fazant, grote bonte specht, grutto’s, heggenmus, huismus, 
kauw, merel, zwartkop, spreeuw, matkop, kneu, pimpelmees, koolmees, zwarte kraai, een 
jagende torenvalk, veldleeuwerik, vink, waterhoen, broeiende knobbelzwanen, kwetterende 
winterkoninkjes en de met zijn staart wippende witte kwikstaart. Op het einde van de polder 
staat nog een bank waar we nog even de tijd nemen om te genieten en om nog een bakske 
koffie te drinken en te constateren dat, nu de zon doorkomt, het toch aardig warm wordt en er 
diverse jassen de tassen ingaan. We tellen de waargenomen soorten op het door onze altijd 
ijverige Marie-José bijgehouden lijstje en zien dat we vandaag toch weer 52 soorten 
waargenomen hebben. We genieten op de dijk terug naar de parkeerplaats ook nog even van 
de bloesem van de appelboomgaard en spreken af dat we traditiegetrouw nog even aanleggen 
bij het AC-restaurant Meerkerk. 
Al met al weer een geslaagde tocht, iedereen 
bedankt voor zijn bijdrage en tot de volgende….. 
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Ken en Geniet. 


