natuurpunt Zuid-Waasland
VOGELKIJKTOCHT NAAR ZEELAND - 20 januari 2013
7.30u
Vertrek aan Syntra
Plan Tureluur – Prunje – Flauwers Inlaag
We rijden met de bus het grote, nieuwe natuurgebied voorbij. Hier bevindt zich de
befaamde Heerenkeet, een mooi restaurant waar gemakkelijk aan een tocht doorheen
het gebied kan begonnen worden. Door de stevige vorst trekken we niet in dit gebied,
want alle plassen zijn bevroren en de vogels verblijven elders.
Vanuit de Flowers, wanneer we voorbij de uitkijktoren stappen, kunnen we de rijksweg
oversteken en komen we zo in Prunjepolder terecht. Hier zijn verschillende kijkwanden
geïnstalleerd. Als de plassen niet bevroren zijn, is het hier een waar vogelparadijs.
GPS : instellen op Boogerdweg 1 Kerwerve

(uitkijkpunt Flauwers Inlaag)

(smient)

Het gebied in de vroegere Prunjepolder werd middels een ingreep van de overheid
omgetoverd tot een 700 ha groot natuurgebied met plassen en kreken, het plan
Tureluur. Indrukwekkend en gedurfd ! Dit gebied oefent een bijzondere
aantrekkingskracht uit voor ganzen, steltlopers en weidevogels (zomer).
In de Flauwers Inlaag wandelen we indien mogelijk tot aan de uitkijktoren. Het gebied
herbergt tal van soorten zowel links als rechts van de wandeldijk. Een Inlaag is een
soort potpolder, een overstromingsgebied tussen twee dijken dat eventuele
overstromingen bij te hoog water moest helpen (letterlijk) indijken.
Een inlaag is van oorsprong een diepergelegen akker of karreveld, omringd door een
binnendijk en een buitendijk. Bij overstroming van de buitendijk diende het
diepergelegen veld als een buffer. Vaak zijn in dergelijke inlagen grote plassen
overgebleven na grote overstromingen die gaten in de bodem sloegen. Doordat de
binnendijk steeds werd opgehoogd door grond van de lager gelegen akkers binnendijks
te halen, kwamen deze steeds dieper te liggen en waren ze aldus niet langer meer
bruikbaar voor de landbouw.
Plompe Toren
Net voorbije het natuurgebied Schelphoek en op het grondgebied Burgh-Haamstee staat
een grote bakstenen toren die uitkijkt over de Oosterschelde. Hier zijn interessante
ganzenvelden waar nu wegens de vorst weinig op zal te zien zijn, maar het brakke water
van de Oosterschelde zorgt er voor dat er buitendijks vanalles te zien valt. We kijken
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hiervooral uit naar Rotganzen en Middelste Zaagbekken. Bij helder weer kunnen we in
de Oosterschelde een zandbank zien waarop vaak zeehonden waar te nemen zijn.
GPS instellen op Plompetorenweg

(Plompe toren)

(Middelste Zaagbek)

Brouwersdam
‘The place to be’ voor wie in de winter wel eens een zeevogel-wintergast wil zien:
ijseenden, roodkeelduikers, kuifduikers,… : ze behoren allemaal tot de soorten die we
mogelijks daar waarnemen.
Brouwersdam is de afsluiting van de Grevelingen van de Noordzee (1971). De
Grevelingen is momenteel een groot zoetwatermeer. Wij bezoeken wegens tijdsgebrek
enkel de Noordzeekant. De Grevelingenzijde is zeker ook de moeite waard : daar worden
steeds vele duikeenden en zaagbekken waargenomen.

(Brouwersdam)

(IJseend)
GPS instellen op Grevelingenlaan, Ouddorp

12u30
Pauze – middagmaal
We zijn te gast in restaurant HET WAPEN VAN STELLENDAM gelegen in het centrum van
Stellendam, waar we onze boterhammen mogen opeten, mits het afnemen van een
consumatie. De bruine bonensoep is een winterse aanrader.
Als de tijd meezit, bezoeken we eerst de buitenhaven van Stellendam, vooraleer we gaan
eten.
GPS instellen op Voorstraat 2 te Stellendam
13u30
Stellendam – buitenhaven + Kwade Hoek
Eerst even kijken of er in de buitenhaven iets op te merken valt. Daarna even de benen
strekken in het natuurreservaat De Kwade Hoek dat vlak aan de buitenhaven paalt.

2

(buitenhaven Stellendam)

(Blauwe kiekendief)

De Kwade hoek is een echt getijdenschorrengebied. De zeezijde bestaat uit duinen,
schorren en slikken. Bij laag water zijn er steeds veel steltlopers en meeuwen te zien.
In de omgeving van de verharde dijk kunnen we rekenen op bijzondere waarnemingen.
Stellendam is het jongste dorp op Goeree-Overflakkee. De grond waarop Stellendam ligt
viel pas in de 18e eeuw droog ! Er is wel in de geschiedschrijving van de streek sprake
van een eiland op ongeveer de plaats waar nu Stellendam ligt. Het oude haventje van
Stellendam deed vroeger dienst als thuishaven voor de vissersschepen en voor het
verladen van allerlei landbouwproducten.
GPS instellen op Meester Snijderweg, Havenhoofd.
15.00u
De tocht verder hangt van de omstandigheden af. Hierna volgt een opsomming van
mogelijke interessante pleisterplaatsen.
De Slikken van Flakkee
We keren vanuit Stellendam een eindje terug met de bus tot in Melisant. Daar rijden we
met de bus tot op de grote parking van het enorm uitgestrekte natuurreservaat ‘de
Slikken van Flakkee’. We wandelen niet heel het gebied af, maar stappen het
schorregebied naar beneden vanaf de parking om daar met de telescoop waarnemingen
te doen.
Wanneer we uit het schorregebied komen, en de centrale toegangsweg van de Slikken
opstappen, stappen we verder richting Grevelingenmeer waar we zeker nog een aantal
mooie waarnemingen kunnen doen. De kans op overwinterende zwanen is niet
denkbeeldig. Het water van het Grevelingenmeer is nog brak (licht zout) en bevriest dus
minder snel.
GPS instellen op Halsdijk, Melissant
Den Bommel + Slijkplaat (Haringvliet)
Stopplaats om voornamelijk brandganzen waar te nemen.

(Brandgans)

(Rotgans)

Dit liefelijke dorpje aan Het Haringvliet herbergt in de winter duizenden Brandganzen en
is daarom gekend. Omdat de uitwijkmogelijkheden in de streek enorm zijn, kan het zijn
dat de ganzen zich niet in Den Bommel bevinden, maar wat verder op Westplaat. Indien
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dit het geval is, stappen we snel terug de bus op en rijden verder om het uitkijkpunt
langs de Westplaat te bezoeken en daar de ganzen op te sporen. In het Haringvliet ligt
een slijkplaat (Slijkplaat genoemd) waarop ook heel veel ganzen pleisteren. Bij helder
weer is dit goed te zien. We moeten hier eventueel wel een 700m wandelen om het
uitkijkpunt te bereiken.
In Den Bommel zelf is het aanpalende natuurreservaat ‘Gransgorzen’ (dat we niet
bezoeken) dé aantrekkingspool van deze Brandganzen. In de zomer is het een belangrijk
broedgebied voor weidevogels en de Bruine Kiekendief.
GPS instellen op Boven Oostdijk, Den Bommel
17.00u
Nu is het te donker om nog waarnemingen te doen, we sluiten dan ook deze tocht af met
een drankje in Feesthut De Hoezemoos in Den Bommel
GPS instellen op Schaapsweg, Den Bommel
18.00u
terugreis
19.30u-20.00u
aankomst

Johan Vercauteren
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Kijk ook eens op : http://www.wakona.be
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