
 

Verslag vogelwerkgroep exursie naar de Hoekse Waard en omgeving,  

zondag 6 maart  2016 

De excursie richting de uilen in de Achterhoek kwam helaas te vervallen maar een deel van de groep 

had zin om toch op pad te gaan.  Na kort overleg op de parkeerplaats werd besloten richting de 

Hoekse Waard te 

gaan.

 

Het eerste doel was Strijensas waar al wekenlang een zomertortel (in de winter …) werd gezien.  Net 

na het bezienswaardige dorpje bevond zich bij de haven een mooi natuurgebiedje en meteen werden 

al een groep sijsjes, een groene specht en vele grote bonte spechten gezien. 

Na amper 100 meter lopen zag een (voor sommigen van ons) bekende andere vogelaar de 

zomertortel al zitten en konden we deze soort bekijken. Helaas wel met flink tegenlicht van de 

laagstaande zon, maar door de kijker was deze tegenwoordige schaarse duivensoort even goed te 

zien. Na nog veel meer spechten volgden een luidroepende cetti’s zanger en een ijsvogel die zich aan 

de overkant van het water redelijk goed liet zien.  Het was windstil, het zonnetje scheen en voelde 

heerlijk warm, dus in het zonnetje een bakkie koffie gedaan. 

We reden langs een vrij nieuw waterrijk gebied waar dan ook vooral veel eenden werden gezien. De 

bergeend was massaal aanwezig maar ook werden bijv. een aantal pijlstaarten gezien. 

Vervolgens hebben we een rit door het Oudeland van Strijen gemaakt, een uitgestrekt en bijzonder 

poldergebied en thuishaven van enorme groepen ganzen.  De gewenste dwerggans werd niet 
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gevonden maar aan andere ganzen geen gebrek. Een stuntvliegtuigje boven het gebied veroorzaakte 

veel onrust onder de ganzen en regelmatig zag de lucht zwart-wit van de vele duizenden brandganzen 

die luidroepend heen en weer bleven vliegen. Verder in het gebied veel buizerds, diverse grote 

zilverreigers en prachtig zingende veldleeuweriken. Tijdens een bui konden we schuilen in een oud 

gemaal dat is omgebouwd tot vogelkijkpunt en hier werd een witgatje ontdekt en zagen we veel 

wintertalingen. 

’s Middags nog naar de Hellegatsplaten gereden en allereerst naar de vogelhut gewandeld. Hier een 

mooi poserende roodborst en weer een groepje sijsjes. Bij het water zagen we een mooie groep van 

ca. 15 geoorde futen, de meesten in winterkleed, maar ook al een enkele in het prachtige gekleurde 

zomerkleed. De vogelhut leverde helaas alleen een mooi uitzicht op en amper vogels. Ook de platen 

langs de parallelweg waren opvallend leeg qua vogels. 

Via een omweg nog richting de andere kant gereden om daar naar een vogelhut te wandelen. . 

Tijdens het lopen werd nog een mooie groep koperwieken en een graspieper gezien. Het was echter 

een wandeling met hindernissen in de vorm van bagger/klei en vervolgens vooral veel water. Dit 

zorgde ervoor dat de groep snel uitgedund werd en uiteindelijk maar twee personen na flink door het 

water gelopen te hebben de hut bereikten. Dit werd beloond met …………. wederom een grote lege 

plas water met slechts een groep bergeenden op grote afstand. Vanaf de snelweg werd nog wel een 

‘meevliegende’ slechtvalk aan de lijst toegevoegd. 

Gelukkig was de dag ’s morgens erg goed geweest en hebben we er toch weer een mooie zondag van 

gemaakt! 



1. Dodaars 

2. Fuut 

3. Geoorde fuut 

4. Aalscholver 

5. Blauwe reiger 

6. Grote zilverreiger 

7. Ooievaar 

8. Lepelaar 

9. Knobbelzwaan 

10. Grauwe gans 

11. Kolgans 

12. Canadese gans 

13. Nijlgans 

14. Brandgans 

15. Bergeend 

16. Smient 

17. Krakeend 

18. Wintertaling 

19. Wilde eend 

20. Pijlstaart 

21. Slobeend 

22. Kuifeend 

23. Brilduiker 

24. Middelste zaagbek 

25. Grote zaagbek 

26. Buizerd 

27. Torenvalk 

28. Slechtvalk 

29. Fazant 

30. Waterhoen 

31. Meerkoet 

32. Scholekster 

33. Goudplevier 

34. Grutto 

35. Wulp 

36. Kievit 

37. Witgatje 

38. Stormmeeuw 

39. Kokmeeuw 

40. Zilvermeeuw 

41. Kleine 

mantelmeeuw 

42. Houtduif 

43. Zomertortel 

44. Turkse tortel 

45. IJsvogel 

46. Grote bonte specht 

47. Groene specht 

48. Veldleeuwerik 

49. Graspieper 

50. Witte kwikstaart 

51. Spreeuw 

52. Ekster 

53. Gaai 

54. Zwarte kraai 

55. Winterkoning 

56. Heggenmus 

57. Roodborst 

58. Merel 

59. Zanglijster 

60. Koperwiek 

61. Pimpelmees 

62. Koolmees 

63. Boomkruiper 

64. Huismus 

65. Vink 

66. Groenling 

67. Sijs 

68. Rietgors 


