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Zaterdagmorgen om 07.00 uur vertrokken we met 13 personen naar de Zouweboezem bij Ameide. 
De weersvooruitzichten waren daags van te voren niet zo gunstig gemeld maar toen we vertrokken zag het 
er nog veelbelovend uit. De eerste stop zou zijn bij de Put van Zessen (afslag Meerkerk en dan links parallel 
aan de A27), een moerasgebiedje in de polder. Toen Staatsbosbeheer De Put van Zessen in bezit kreeg, 
kwam er een 'visie op de natuurwaarde'. Die visie was: het voorste deel moest 'open' blijven, het moest ge-
schikt worden voor weide- en waadvogels. De middelste plas vertegenwoordigde het element moeras.  
Een kleine sensatie: er kwam een waterral broeden. De achterste en grootste plas kreeg een bosfunctie.  
De wilgen waren er al vanzelf gekomen. Later hebben ze elzen geplant en wat eiken. Door die bomen ont-
stond een ideaal luwteklimaat voor rustende zwemvogels. De vogels kwamen; grutto's, tureluurs,kieviten, 
ganzen, zwanen en reigers, broedvogels, trekkende vogels, overwinteraars. Vandaag hebben we er slechts 
een groot aantal knobbelzwanen (eerste en tweedejaars) en grauwe ganzen met al veel jonge ganzenkuikens 
gezien. Zo’n tiental hazen waren dit keer meer op de achterste weiden te zien. 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 rietzanger maar geen 
purperreiger mogen aanschouwen. Dus verder via Sluis naar de parkeerplaats bij het gebied de Zouweboe-
zem. Daar aangekomen hadden we moeite om onze wagen te parkeren gezien de grote drukte. Op het eerste 
uitzichtpunt al gelijk een groot aantal vogels waaronder o.a. blauwborst, putter, rietzanger, grauwe gans, 
grote Canadese gans, fazant, buizerd en een bruine kiekendief bezig met nestmateriaal te verzamelen. Links 
en rechts op de dijk zien we ook nog tureluur, nijlgans, aalscholver, boerenzwaluw, fitis, tjiftjaf, groenling, 
grasmus en horen en zien we duidelijk de snor. Dat Corrie (de vrouw van Thieu) goede ogen heeft weten we 
maar zegt dat ze niet alle vogels kent daaraan twijfelen we nu want zij was de eerste die de zwarte sternen 
zag. De eerste groep liep een stuk vooruit richting vogelkijkscherm terwijl de groep “fotografen” nog druk 
in de weer waren om de rietzangers en zwarte sternen op de gevoelige plaat te zetten. Aangekomen bij het 
kijkscherm door de tweede groep was de eerste groep al klaar met de korte koffiepauze zodat we snel een 
kopje koffie dronken en weer verder gingen. Ook bij het kijkscherm zagen we o.a. lepelaar, kleine karekiet, 
krakeend, kievit, kuifeend, meerkoet, oeverloper, purperreiger, rietgors, waterhoen en zomertaling. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De eerste druppels begonnen al te vallen dus snel verder. Onderweg naar en vanuit de vogelkijkhut met het 
uitzicht op Polder Achthoven registreerde we nog de volgende vogelsoorten; snor, ekster, fuut, gaai, grutto, 
huismus, kauw, koekoek, kolgans, kraai, kuifeend, merel, scholekster, slobeend, spreeuw, Turkse tortel, 
wilde eend, winterkoning en witte kwikstaart. Intussen viel de regen met bakken uit de hemel en zijn we blij 
dat we met zijn allen kunnen schuilen in de kijkhut. 

  
 
We moeten een beslissing nemen, gaan we verder door Polder Achthoven of besluiten we terug naar de auto 
te lopen en het vandaag voor gezien te houden. We kijken naar de lucht en die belooft niet veel goeds. 
Als we kijken hoeveel soorten we vandaag toch nog gezien hebben, zo’n 48 soorten, zullen het er misschien 
nog een paar meer worden maar zullen we wel zeer nat eindigen en nemen we de beslissing de dag te be-
sluiten met een tussenstop bij het AC-restaurant te Meerkerk. 

    
Al met al hebben we er toch weer een gezellige vogeltocht van gemaakt met z’n allen, iedereen bedankt en 
tot de volgende tocht. 
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