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Wanneer de gidsen Eric en Marie-José een week voordat de tocht plaatsvind er met het 
excursievoorbereidingsteam op uit trekt om te kijken of de te bezoeken plaatsen attractief zijn 
is het mooi zonnig weer met wel een harde wind maar uitstekend vogelkijkweer. 
De weersvooruitzichten waren voor het volgend weekend niet al te best maar heel de week 
zaten ze er al naast en was het weer redelijk zonnig dus waarom deze zaterdag niet. 
Met 25 enthousiasten  natuurmensen van Ken en Geniet vertrekken we om 08.30 uur vanaf 
A.H. Dongen naar onze eerste stop bij Restaurant Grevelingen halverwege de 
Grevelingendam met uitzicht op de Oosterschelde, de Krammersluizen en de Philipsdam. 
Wanneer we uit de auto stappen vallen de eerste druppels al dus eerst maar aan de koffie. 
Na de koffie toch maar even proberen of we wat vogels zien. Door het lage water zitten de 
aanwezige vogels wel erg ver weg en met een koude natte wind in je gezicht is het niet fijn 
kijken en besluiten we door te rijden naar Plan Tureluur voorbij Zierikzee waar we eerst 
Prunje-zuid, de inlagen Flauwers- en Wevers bezoeken. Door het natte koude weer bekijken 
we de aanwezige vogelsoorten vanuit onze mobiele vogelkijkhut, oftewel vanuit de heerlijk 
verwarmde auto. Na hier een tijdje gekeken te hebben en toch al een groot aantal soorten 
noteren vertrekken we toch naar onze volgende locatie de Brouwersdam. Het weer klaart 
gelukkig even op zodat we bij aankomst droog maar wel met een harde wind naar de 
strandvogels kunnen turen. Bij de schutsluis, die de Grevelingen met de Noorzee verbindt, 
zien we buiten de vele meeuwen en aalscholvers ook een zevental zeehonden. 

 
 

Een aantal van ons vindt een schuilplaats 
voor de harde wind achter een 
geparkeerde camper om zo van dit 
schouwspel te genieten.  
Langzaam trekken we met de auto langs 
het strand om de vele strandvogels te 
aanschouwen. Omdat we tussen 12.00  en 
12.30 uur afgesproken hebben de lunch te 
gebruiken bij Brasserie Le Bateau bij het 
vakantiepark Port Zeelande wordt het tijd 
die kant op te rijden.  
 

Vanaf de parkeerplaats naar het restaurant vliegen nog een aantal vinken en kepen met ons 
mee. We komen gelukkig droog in het restaurant aan.  



Hier genieten we van de heerlijkheden 
van de menukaart en vliegen de soepen, 
broodjes kroket, uitsmijters en 
pannekoeken door de kelen van de 
hongerige vogelaars. 
Tijdens onze middagstop worden de 
sluizen boven ons wijd opengetrokken en 
valt de regen met bakken uit de hemel. 
Wanneer we denken dat het wat droger is 
besluiten we onze tocht voort te zetten, 
echter op weg naar de auto besluiten ze de 
luiken weer open te gooien en komen we 

doordrenkt van de regen bij onze auto aan. Op weg naar ons volgend vogelkijkpunt bij de 
Punt besluiten we door het slechte weer maar even bij het bezoekerscentrum aan te gaan en 
daarna maar huiswaarts te keren. Ondanks het slechte weer hebben we toch ruim vijftig 
vogelsoorten op ons lijstje staan,  in alfabetische volgorde zijn dat; 
Aalscholver, bergeend, blauwe reiger, bontbekplevier, bonte strandloper, brandgans, buizerd, 
Canadese gans, dodaars, drieteenstrandloper, ekster, fazant, fuut, gaai, goudplevier, 
graspieper, grauwe gans, groenpootruiter, grote mantelmeeuw, houtduif, kanoet, keep, kievit, 
kleine zilverreiger, kluut, knobbelzwaan, kokmeeuw, kraai, krakeend, kramsvogel, kuifduiker, 
kuifeend, merel, middelste zaagbek, nijlgans, oeverpieper, pijlstaart, rotgans, scolekster, 
slobeend, smient, spreeuw, steenloper, tafeleend, torenvalk, tureluur, vink, visdief, waterhoen, 
wilde eend, wulp en zilvermeeuw. 
En, zoals één van de vogelaars verwoordde, ondanks de regen was het toch weer een mooie- 
vooral gezellige dag. 
Eric en Marie-José, namens allen, bedankt voor het gidsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Educatief bezig zijn in het bezoekerscentrum. 
 
 
 
Leo Reijnierse, contactpersoon vogelwerkgroep Ken en Geniet. 


