
 
 
 

ZOUWEBOEZEM 
 
 
 
Op stap met de vogelwerkgroep. 
 
Zaterdagmorgen 9 mei 2015 om 07.00 uur verzamelden 15 enthousiaste natuurliefhebbers van 
natuurvereniging Ken en Geniet zich bij de Salamander voor de "Vroege Vogeltocht" naar de 
Zouweboezem. 
 
Het terrein Zouweboezem ligt ten zuidoosten van Ameide en ten westen van de Zouwenkade. 
In het noorden van het gebied is het natuurontwikkelingsgebied ‘De Boezem’ gelegen. In het 
gebied komen purperreiger, roerdomp, bruine kiekendief, porseleinhoen, kwartelkoning, 
zwarte stern, blauwborst en krakeend voor. Met name voor de purperreiger vertegenwoordigt 
de Zouweboezem een grote waarde: één van de grootste broedkolonies van Nederland bevindt 
zich in de Zouweboezem. Het terrein bestaat voornamelijk uit rietvelden, waarvan een 
gedeelte jaarlijks in de winter gemaaid wordt en een gedeelte het karakter van overjarig 
rietland heeft. Binnen het gebied komen waterpartijen voor waarin verschillende 
verlandingsstadia aanwezig zijn. De Zouweboezem is te overzien vanaf de Zouwenkade en de 
Zouwendijk. Het natuurontwikkelinggebied De Boezem bestaat voor het grootste gedeelte uit 
een moerassige vegetatie van lisdodde, mattenbies en pitrus. Daarnaast komen ook hier 
talrijke moeras- en rietvogels voor. Verder bestaat het terrein uit bosschages, welke veelal 
doorgeschoten grienden en elzenbroekbosjes zijn of het karakter hebben van elzensingels. 
 
De eerste stop is bij de Put van Zessen (afslag Meerkerk en dan links parallel aan de A27), 
een moerasgebiedje in de polder. Mede door de harde wind zagen we hier niet zo veel, 
normaal zie je hier vele grutto's en andere watervogels nu moeten we het stellen met een 
aantal grauwe ganzen, meerkoet, grote Canadese gans, blauwe reiger en twee overvliegende 
visdiefjes. Dus maar weer snel in de auto en op naar de volgende stop aan de Zouwendijk. 
In de auto had ik al gezegd dat ik mijn hoed op zou eten als we hier geen bruine kiekendieven 
zouden zien en jawel hoor, gelukkig voor mij, het eerste wat we zagen was een bruine 
kiekendief en nog even goed kijken en daar was ook het tweede exemplaar. De rietvelden hier 
staan erom bekend dat de bruine kiekendief hier graag vertoeft. Verder hoorden we hier ook 
de rietzanger en zagen we een boomkruiper, tjiftjaf, boerenzwaluw, kleine zilverreiger, grote 
Canadese gans en koolmees. Op het moment dat we weer de wagens in stapten vlogen er twee 
purperreigers op uit de rietvelden. 
Aangekomen op het parkeerterreintje aan de Zouwenkade constateerden we dat we niet de 
enige waren want het stond al aardig vol. We gingen er maar eens goed voor staan en de 
statieven voor de scoop en fototoestellen werden klaar gezet. Op dit uitkijkpunt kun je vele 
water- en zangvogels waarnemen. Door de bewolking en harde wind kon je merken dat de 
vogels er ook niet veel zin in hadden zich te laten zien of horen, toch zagen we hier de fazant, 
krakeend, hoorden we een koekoek, vloog een blauwe reiger over, ook hier weer grote 
Canadese ganzen, meerkoet, kievit, bergeend, visdief, witte kwikstaart, een viertal kleine 
pleviertjes, een haas in het veld en hoorden we de alarmroep van de grote bonte specht. 
Vanuit zijn nestkast zagen we de torenvalk op jacht gaan en toen we verder wandelden langs 
de dijk zagen we een aantal putters in de appelboomgaard.  



 
 
Tijdens onze wandeling op de dijk richting vogelkijkscherm zie en hoor je van alles. Het 
geratel van de snor komt er wel bovenuit maar ook het melodieuze gezang van de zwartkop, 
winterkoning, rietzanger, fitis, heggenmus, rietgors mogen er zijn en deed ook de tjiftjaf zijn 
best gehoord te worden. We hoorden een aantal grutto's overvliegen. We zagen een tweetal 
grote zilverreigers en een lepelaar landen achter in het watergebied rechts van ons. Aan de 
voorzijde van dit gebied zijn door de plaatselijke natuurvereniging vlotjes gelegd, die dienen 
voor broedplaatsen voor de zwarte sternen die hier jaarlijks broeden. We zagen er wel een 
viertal overvliegen maar ze zijn mede door het koude voorjaar nog niet aan het broeden. Wel 
maken de kuifeenden graag gebruik van deze nestgelegenheid en hadden er al een aantal 
bezet. Plotseling vloog een purperreiger op en werden de kijkers daarop gericht. De merel liet 
zich horen vanuit een topje van een dode boom en ook liet wederom de snor zich horen toen 
we bij het vogelkijkscherm aankwamen. Hier zagen we voor ons de grauwe gans met zijn 
donzige jonge pullen, slobeend, fuut, tafeleend, middelste zaagbek, zomertaling en vloog een 
zilvermeeuw over en hoorden we de kleine karekiet. We vervolgden onze tocht richting de 
vogelkijkhut waar we onze meegebrachte koffie hebben genuttigd. Vanuit deze kijkhut kijk je  
uit over polder "Achthoven", het gebied waar we onze excursie zullen vervolgen.  

 
 
Ook weer door het niet al te beste vogelweer, bewolking en veel wind, zagen we in dit 
gedeelte niet veel vogels maar zijn we heerlijk uitgewaaid. Toch nog een paar nieuwe soorten 
aan ons lijstje kunnen toevoegen zoals; vink, spreeuw, grasmus, graspieper, scholekster en 



gierzwaluw. Op een aantal plaatsen in dit gedeelte hadden we een aantal knobbelzwanen op 
hun nest zien zitten. We kwamen weer aan op Zouwenkade en terug lopend naar onze auto's 
kregen we een herhaling van wat we eerder gezien hadden, zo ook een vlak voor ons jagende 
bruine kiekendief. Bij de auto aangekomen besloten we om nog een bakje koffie met ......te 
nuttigen bij het AC restaurant bij Meerkerk om zo deze vogeltocht af te sluiten. 
Wederom een geslaagde vogeltocht met een groot aantal vogelsoorten, maar liefst 52 
vogelsoorten hebben we waargenomen. 
 

Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet 
 

 
 
 
 
 
 
      


