
Vogelexcursie Brouwersdam  
 

Zondag 25 januari, was het vroeg uit de veren. Om 9 uur verzamelen op de parkeerplaats van 

de golfclub in Alphen aan den Rijn. De slaap was al snel uit mijn hoofd verdwenen door het 

vrolijke gezelschap wat er stond. Niet iedereen kende elkaar, dus er waren buitenstaanders.  

Als een groep van twaalf personen gingen we, bewapend 

met onze verrekijkers, met drie auto’s op pad. Onze eerst 

stop was bij het bezoekerscentrum Tennellaplas in de 

Oostvoornse duinen. Er zijn daar namelijk drie pestvogels 

gesignaleerd. Zelf had ik ze al een keer in Polen gezien, 

maar dat maakt me niet minder enthousiast om ze in 

eigen land te zien. 

We waren niet de enigen. Er stonden groepjes van mensen met telescopen verdeeld om het 

stukje begroeiing. Wij voegden ons toe en na een tijdje zoeken hadden de eersten de vogels al in 

het oog. Iedereen was zeer enthousiast en verwonderd door de schoonheid van deze vogel. Je 

ziet ze tenslotte niet elke dag. Na een tijdje de vogels te hebben bekeken en duizend slechte 

foto’s ervan hebben gemaakt (ze zaten te hoog in de boom en het licht was erg slecht), stapten 

we in de auto om onze reis weer te vervolgen. 

Onze tweede stop was de haven van Stellendam. In de 

haven hoopten we de grote burgemeester te zien, maar dat 

is niet gelukt. Wat we wel hebben gezien is de middelste 

zaagbek. Nadat we de koffie op hadden reden we de haven 

uit om naar de dijk te gaan, die uitzicht geeft over de 

Kwade Hoek. Gelukkig hadden een aantal mensen hun 

telescoop mee, want de verrekijkers hadden niet genoeg 

bereik. De groepen vogels zaten op een redelijk grote 

afstand.  

Terwijl we de Kwade Hoek afspeurden, ontdekte iemand een bijzondere verschijning. Tussen de 

wulpen liep namelijk een rosse grutto in zomerkleed. Hij was dan ook prachtig om te zien en viel 

op met zijn kleuren. Nadat we dachten dat het niet beter kon, landde er een mannetje met een 

aantal vrouwtjes grote zaagbekken in het water. Dat was dan ook een mooie afsluiting van de 

Kwade Hoek. 

Onderweg reden we door de polders tussen Havenhoofd en 

Oostdijk. Daar speurden we elke groep (en die waren 

behoorlijk groot, noem maar gerust enorm) brandganzen af 

in de hoop een roodhalsgans te zien. We hebben geen 

roodhalsgans gezien, maar wel wat (waarschijnlijk) hybride 

brandganzen. 

Na vele stoppen bij groepen ganzen, kwamen we 

uiteindelijk in Brouwersdam aan. We zijn langs de zee 

gereden en hebben een aantal stops gemaakt in de hoop de parelduiker te zien. De parelduiker 

hebben we uiteindelijk niet gezien, maar wel iets compleet anders. Aan de andere kant van de 

dijk in het Grevelingenmeer, gaven twee zeehonden een showtje weg. Dit was voor mij een hele 

bijzondere ervaring omdat ik ze zelf nog nooit in het wild heb gezien. Daarnaast was het water 

prachtig helder en kon je de zeehonden onderwater zien zwemmen. Nadat iedereen de 

zeehonden had gezien, gingen we op de terugweg. Onderweg stopten we nog bij de Koude Hoek. 



Ironisch genoeg was dit ook daadwerkelijk een koude plek. We zijn dan ook weer snel in de auto 

gestapt. 

Om half zes kwamen we weer aan op de parkeerplaats. We hebben elkaar gedag gezegd en zijn 

ieder weer onze eigen weg gegaan. Ik vond dit een zeer leuke ervaring en raad dan ook anderen 

aan om een keer een excursie mee te gaan. Je leert hier erg veel van. 

Lisa Wassenaar 

(stagiair IVN Alphen aan den Rijn) 

 

 

 

 



 

Vogeltellijst VWG excursie Zuid-Hollandse eilanden en omgeving Kwadehoek 

en Brouwersdam op 25 januari 2015 
1                    roodkeelduiker  26                 zwarte zee-eend 51                 houtduif 

2                    dodaars  27                 eider  52                 turkse tortel 

3                    fuut   28                 middelste zaagbek 53                 groene specht 

        4                    kuifduiker  29                 grote zaagbek 54                 grote bonte  specht 

5                    aalscholver  30                 buizerd  55                 graspieper 

6                    blauwe reiger  31                 sperwer  56                 spreeuw 

7                    grote zilverreiger 32                 torenvalk  57                 kauw 

8                    ooievaar  33                 fazant  58                 zwarte kraai 

9                    knobbelzwaan  34                 waterhoen  59                 ekster 

10                 sneeuwgans  35                 meerkoet  60                 gaai 

11                 grauwe gans  36                 scholekster  61                 pestvogel 

12                 kolgans   37                 kluut  62                 winterkoning 

13                 brandgans  38                 goudplevier 63                 heggenmus 

14                 rotgans   39                 zilverplevier 64                 roodborst 

15                 grote canadese gans 40                 steenloper  65                 merel 

16                 nijlgans   41                 drieteenstrandloper66                 zanglijster 

17                 bergeend  42                 bonte strandloper 67                 grote lijster 

18                 smient   43                 kievit  68                 kramsvogel 

19                 krakeend  44                 tureluur  69                 pimpelmees 

20                 wintertaling  45                 rosse grutto 70                 koolmees 

21                 wilde eend  46                 wulp  71                 huismus  

22                 pijlstaart  47                 kokmeeuw  72                 vink 

23                 slobeend  48                 zilvermeeuw 73                 groenling 

24                 kuifeend  49                 grote mantelmeeuw 

25                 brilduiker  50                 stormmeeuw 

 


