
 

 

 
 

 

 

Zaterdag 16 juli 2022 ging de vogelwerkgroep van Ken en Geniet op excursie naar de Korendijkse Slikken 

bij Goudswaard. We vertrokken met een mooie groep van 12 personen, we hadden door positieve 

coronatesten drie afmeldingen, om 07.00 uur vanaf de parkeerplaats bij sporthal de Salamander in Dongen. 

We moesten nog een autotocht van een uur overbruggen maar eenmaal aangekomen in het gebied scheen de 

zon al behoorlijk en zou het een warme dag worden. 

Rugzakken gingen open en verrekijkers, scoop en fototoestellen werden tevoorschijn gehaald dus we konden 

van start gaan. De eerste waarneming hadden we al in de laatste bocht voor we aankwamen vanuit de auto, 

een bruine kiekendief. Om een duidelijk beeld te kunnen geven waar we wat gezien hadden laat ik hier het 

kaartje van het gebied zien. 

 

Vrij vooraan het gebied hadden we al, 

voordat we bij een kijkpost met uitzicht op 

de Leenheerengorzenpolder waren, al de 

waarnemingen van gierzwaluw, 

oeverzwaluw, graspieper en kleine karekiet. 

Vanuit de kijkpost hadden we zicht op 

lepelaars, bergeenden, kemphanen, grauwe 

ganzen, visdiefjes en grote zilverreiger. 

Aan onze rechterkant een flinke wal 

begroeid met veel venkel en uiteraard zagen 

we hier de koninginnenpage. 

Links van ons bevond zich het water 'de 

Pit'. Deze plas ontstond na de 

Watersnoodramp in 1953 toen er grote 

hoeveelheden grond nodig waren voor 

dijkherstel. Nu is het een eldorado voor watervogels. Hier zagen we o.a. meerkoetjes, futen met jongen, vele 

jonge brandganzen bosruiters, scholekster en een vrouwtje zomertaling met een viertal jongen. 

Korendijkse Slikken 



 

We zijn aangekomen bij punt 2 van onze route en 

liepen het gebied de Korendijkse Slikken in. 

Bosman-molentjes 

Waar een klein dorp groot in kan zijn. In 1920 

ontwierp Bas Bosman uit Piershil het Bosman-

molentje. Het molentje wordt nog steeds 

wereldwijd gebruikt. Ook in ons land is het in heel 

veel weilanden te zien. Het molentje draait vanzelf 

op de wind en zorgt zo voor een goede waterstand. 

Op dit punt weren nog de volgende waarnemingen 

gemeld, rietzanger, putters, graspieper, 

winterkoning, kneu en veldleeuwerik. 

In het dichte riet waar we nu doorheen wandelden, is 

het in lente en vroege zomer één groot vogelfeest.  

Nu verscholen in het riet zongen kleine karekiet, 

rietzanger en rietgors het hoogste lied. Een aantal van 

ons liepen al wat vooruit en hadden een mooi zicht 

op een viertal jonge winterkoninkjes die aan het 

stoeien waren. Bij punt 4 werden we door de andere 

groep op de hoogte gebracht van de waarneming van 

baardmannetjes dus wij weer een stukje terug en 

jawel hoor ook de vooruitgelopen groep heeft ze 

kunnen waarnemen. Plots……. Een heel grote 

roofvogel kwam aangevlogen en ging in een grote 

struik zitten, het was wel op grote afstand maar het was wel de zeearend die we zagen. Ook zagen we nog 

een aalscholver en een blauwe reiger voorbij vliegen. Het geluid van een snor is ook niet te missen, je hoort 

hem wel maar zien… 

Aangekomen bij punt 5 namen we de beslissing om naar kijkhut “de Zeemol” te lopen. 

De kijkhut, bij punt 6, waar we nu naar toe liepen, is ontworpen door ROAD Architecten. De makers zijn 

hierbij geïnspireerd door het leven in de Oosterschelde; de hut lijkt wat op een schelpdier. Het bouwwerk is 

gebouwd met tweedehands hout en steenschotten. Bijna vier meter hoog is het een ‘organisch’ monument in 

dit oude land. Inmiddels wordt de hut in de volksmond 'de Zeemol' genoemd. Vernoemd naar de noordse 

woelmuis een zeldzaam, bedreigde muizensoort die juist zo typisch is voor deze deltanatuur. 

Het water in het Haringvliet kent nog maar een 

tijverschil van 30 cm. In 2018 heeft Natuurmonumenten 

oevers van de kreken afgeplagd om zo het Haringvliet 

meer invloed te geven. Meer water en meer dynamiek 

zorgen voor slikkige delen vol bodemdieren en 

paaigebied voor vis. En dus voor heel veel vogels, 

vooral in de trektijd. 

We nemen hier even de tijd voor wat verkoeling in de 

schaduw en enkelen van ons namen hier al een bakske 

koffie want de beloofde picknicktafel was nog niet in 

zicht. 

Het uitzicht vanuit deze hut viel wat tegen door het hoge riet voor de hut, dus vervolgden we onze tocht naar 

punt 8, naar de kijkterp. Daar aangekomen stond de beloofde picknicktafel waar we gebruik van maakte om 

van onze meegebrachte versnaperingen te genieten. Vanaf dit punt keken we uit over het Spui en in de verte 

het Haringvliet. Aan de overkant ligt het natuurgebied de Beningerslikken op het eiland Voorne-Putten. 

’s Winters foerageren hier duizenden ganzen die in het hoge noorden broeden. ’s Zomers kleurt het gebied 

roze/geel als heemst en guldenroede bloeien. Niet zelden vliegt hier een zeearend voorbij. Deze machtige 

vogel (spanwijdte tot 2,5 meter!) heeft hier een nest. 



 

 

Het was met de verrekijker toch wel 

ver om het waar te nemen maar Kees 

had zijn telescoop erop gezet zodat we 

het toch konden bewonderen. 

Waarnemingen waren er ook nog van 

zwartkop, witte kwikstaart, tuinfluiter, 

zilvermeeuw en tussen de punten 9 en 

10 namen we buiten de mooie flora 

van heemst, guldenroede en 

akkerdistels, ook nog vele vlinders 

waar van o.a. kleine vos, atalanta’s, 

dagpauwogen, bruine zandoogjes 

maar ook de waarnemingen van grote 

bonte specht en Cetti’s zanger. 

 

We zijn intussen weer aangekomen bij punt 2 en besloten weer dezelfde pad terug te lopen zoals we 

gekomen waren omdat via de andere zijde van “de Pit”, het riet nogal hoog stond en we dus niet veel meer 

zouden waarnemen dan aan deze kant van het water. Hier zagen we nog op de Leenheerengorzenpolder nog 

buiten de vogels die we al gezien hadden een tweetal kleine zilverreigers en een tureluur.  

Met 38 vogelsoorten hadden we toch in deze tijd van het jaar een mooie score. 

Moe, door de hitte, maar voldaan stonden we weer bij onze auto’s en eenmaal alles opgeruimd te hebben 

vertrokken we weer richting Dongen maar onderweg, bij de “Gouden Leeuw” in Zevenbergsehoek, hielden 

we nog een tussenstop om onder het genot van een drankje de excursie af te sluiten. 

Iedereen weer bedankt voor je inzet en kennis en samen hebben we er weer van genoten. 

 

Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet 

 

 


