
 

 

          

 
 

  

 

 

 

 

   
Excursieverslag Brouwersdam en plan Tureluur 15-2-2015 

 

 

 

 

En dan is er dat paartje ijseenden! Als slotakkoord van een dag-met-een-gouden-randje. 

 

Al lang wilde ik met de IVN Vogelwerkgroep mee op stap. Zondag 15 februari is het dan zover. De tocht gaat 

naar de Brouwersdam en nog een stukje Zeeland in. Op de nog frisse dam steekt een nieuwsgierige zeehond ter 

begroeting zijn kop uit het water, gevolgd door een golf van wijzende vingers onder de toeschouwers. De 

watervogels zijn minder enthousiast en blijven op veilige afstand. Toch is de roodkeelduiker hier een mooie 

waarneming. Bij de tweede stop weer een zeehond en een roodhals, maar nu een roodhalsfuut. Ook de gewenste 

zwarte zee-eenden zijn er, zelfs in gezelschap van vrouwtjes met een lichte ‘blos’ op de wangen.  

 

Onderweg naar de Koudekerkseinlagen, met als enige overblijfsel van een verdronken dorp de Plompe Toren, 

spotten we kuifduiker, middelste zaagbek, buizerd, zwarte kraai en tot geluk van Maikell – ‘daar wordt ik nou zó 

blij van!’ - een zingende veldleeuwerik. ’t Is tenslotte nog maar 15 februari. 

 

Stefan, onze jongste groepsgenoot, ziet opeens twee reeën over de dijk lopen. Ook een leuke waarneming. En 

van hieraf noteert hij nauwkeurig elke gespotte soort. We zien tureluur, kleine zilverreiger, wulp, wintertaling, 

bontbekplevier, lepelaar, rosse grutto en konijn, haha…. 

 

Dan gaan we door naar Plan Tureluur, dat niet meer zo heet, maar wat doet dat ertoe? Het is een groot en 

prachtig plas-dras natuurgebied met geweldig veel vogels. Het water in de grillige poelen weerspiegelt het blauw 

van de lucht. Met in en bij het water honderden zwart-witte rotganzen en brandganzen in het zonnetje, een 

prachtig panorama. Wel jammer, maar ook begrijpelijk, dat de ‘nijlreiger’ hier ontbreekt. Een verspreking die de 

vogelaar in kwestie nog verschillende keren moet horen die dag.  

 

Behalve alle waarnemingen, zijn ook de golvende zwermen spreeuwen, kieviten en goudplevieren fascinerend. 

Vooral het toverachtig effect van de goudplevieren maakt indruk: als ze met de bovenkant van de vleugels naar je 

toe vliegen, zie je niets. Neemt de zwerm een plotselinge wending dan schitteren de witte onderkanten als een 

dansende streep tegen de blauwe lucht, om net zo abrupt weer in het niets te verdwijnen.  

 

Wat heb ik deze dag veel geleerd van onze ervaren vogelaars! En wat zijn ze geduldig, gezellig en behulpzaam 

met een nieuweling zoals ik. Ik raad elke IVN’er dan ook aan eens mee te gaan, want betere gidsen kan je je niet 

wensen! 

 

Corry Dierdorp 

 

 

 

 



 

 

 

Tellijst VWG excursie 15 februari - Brouwersdam, plan Tureluur

1 roodkeelduiker 26 zwarte zee-eend 51 kokmeeuw
2 kuifduiker 27 ijseend 52 stormmeeuw
3 dodaars 28 brilduiker 53 zilvermeeuw
4 fuut 29 middelste zaagbek 54 kleine mantelmeeuw
5 roodhalsfuut 30 buizerd 55 grote mantelmeeuw
6 aalscholver 31 torenvalk 56 houtduif
7 kleine zilverreiger 32 slechtvalk 57 holenduif
8 grote zilverreiger 33 fazant 58 turkse tortel
9 blauwe reiger 34 waterhoen 59 veldleeuwerik

10 lepelaar 35 meerkoet 60 graspieper
11 knobbelzwaan 36 scholekster 61 winterkoning
12 kolgans 37 kluut 62 roodborst
13 grauwe gans 38 bontbekplevier 63 merel
14 brandgans 39 zilverplevier 64 koolmees
15 rotgans 40 goudplevier 65 pimpelmees
16 bergeend 41 kievit 66 ekster
17 nijlgans 42 drieteenstrandloper 67 kauw
18 wilde eend 43 paarse strandloper 68 zwarte kraai
19 krakeend 44 steenloper 69 spreeuw
20 pijlstaart 45 bonte strandloper 70 vink
21 slobeend 46 tureluur
22 smient 47 zwarte ruiter
23 wintertaling 48 rosse grutto
24 kuifeend 49 wulp
25 eider 50 kemphaan


