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Bij het wakker worden werden we verrast door de vorst, -3°C. Ons rolluik zat vastgevroren aan de vensterbank. 

Op weg naar de Karrevelden, het verzamelpunt, werd het zicht steeds mistiger. Het leverde met de 

doorbrekende zon, wel mooie sfeerplaatjes op. Er hadden zich ongeveer een 14-tal mensen opgegeven. We 

kregen op het laatst enkele afmeldingen door ziektes en kneuzingen. We gingen uiteindelijk op pad met Ton en 

Margot Bakker, Mija Schalk,  Sjaan Hopmans, Louis Hopstaken, Gisela Basten, Walter van Dongen, Jan 

Hogerwaard en mijn persoontje. 

 

Karrevelden, Tholen  (foto : Ria Hogerwaard)

Bij de Karrevelden hebben we eerst rondgekeken 

naar de daar bivakkerende vogels. Soms was het 

licht met de mist wat ongunstig om ze goed te 

kunnen zien, maar het leverde geen afwijkende 

vogelsoorten op van wat daar meestal wordt 

waargenomen. In de struiken zagen we iets wits, 

maar dat bleek een achtergelaten witte BH te zijn. 

Met deze kou zou je niet verwachten dat iemand die 

vergeet. Er werd nog navraag gedaan welke maat 

het was, maar daar hebben we geen onderzoek naar 

gedaan. We klommen nog naar boven en de 

rimpelingen in het water deed bij iemand de vraag 

oprijzen, wat zit daar nu, komen er zeehonden naar 

boven. Dat waren twee duikers, die daar in die hoek 

altijd in groten getale aanwezig zijn. Nu met de 

koude, maar twee. We reden daarna nog even naar  

het punt bij het tunneltje om alles nog even af te 

struinen vanaf de andere kant. Vlakbij liet een 

Roodborsttapuit zich bewonderen. Het zonlicht en 

de nevelflarden leverden wel prachtige kleuren op 

van het vogelkleed. Daarna op weg naar de 

doodlopende Lage Broekweg, waar boer Adrie 

woont. Op weg daarheen nog even gestopt bij een 

weiland waar diverse ganzen stonden, 

Brandganzen, Rotganzen en Kolganzen. Bij de Lage 

Broekweg aangekomen werden we meteen verrast 

door een over het water vliegende IJsvogel. In de 

sloot langs het doodlopend stuk zat een Zwarte 

Ruiter te vissen. Hij verschalkte een vis, waar hij een 

behoorlijke kluif aan had. Helaas zat hij aan het eind 

in het schaduwgedeelte, een foto maken zat er niet 

echt in. Daarna kreten van bewondering, een groep 



Goudplevieren vloog 20 meter boven onze hoofden 

in V-formatie over. De kleuren troffen ons extra 

door het mooie zonlicht.  Even later landde er een 

Grote Gele Kwikstaart op het dak van de schuur, die 

bleef als Sinterklaas over het dak heen en weer 

paraderen.  

 
Roodborsttapuit (Ria Hogerwaard) 

Tot slot konden we nog genieten van een 

lichtgekleurde Buizerd die in gezelschap van twee 

kraaien een duivensoort zat te verschalken. Mija 

dacht, zelf sociaal ingesteld, dat hij de twee kraaien 

een stuk toewierp, maar dat kwam doordat door  

het uiteenscheuren de stukken in het rond vlogen. 

Louis verliet hierna de groep en bofkont, bij het naar 

zijn auto lopen vloog de IJsvogel vlak naast hem op 

uit de sloot. 

De caravaan zette zich weer in beweging, nu op weg 

naar de Scherpenissepolder.  We stopten bij het 

gemaal, waar veel Goudplevieren en Kieviten zaten, 

alsmede Holenduiven op het land. Bij de 

Scherpenissepolder zaten veel vogels, over het 

algemeen de soorten die er zitten. Leuk waren wel 

de Wintertalingen, met ook weer door het licht de 

mooie okerkleurige vlek. 

Daarna reden we nog even naar de Tutenhoek. Daar 

zagen we niet echt bijzondere vogels, wat Smienten 

en Grauwe ganzen, aan de overkant langs het water 

Tureluurs en Steltlopers. Mija en Sjaan die achteraan 

reden naar deze plek en als laatsten stopten, 

meldden dat ze een eindje terug een schaap, op zijn 

rug in het weiland hadden zien liggen. We besloten 

ons ondanks het al vorderende tijdstip toch nog aan 

operatie schaap te gaan wijden. Bij de plek 

aangekomen was er echter geen schaap meer te zien 

die in een voor het beestje fatale houding lag. 

Misschien was hij zo boos over het feit dat we 

doorreden dat hij zich verontwaardigd omgekeerd 

heeft. 

Na afloop is de groep naar ons huis gereden waar 

we ons tegoed hebben gedaan aan soep en broodjes. 

Uiteindelijk ging iedereen rond 14.30 uur weer naar 

huis . 
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Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Bonte Strandloper, Brandgans, Brilduiker, Buizerd, Dodaars, 

Ekster, Fazant, Goudplevier, Graspieper, Grauwe Gans, Grote Gele Kwikstaart, Grote Zilverreiger, 

Holenduif, Houtduif, Huismus, IJsvogel, Kauw, Kievit, Kleine Zilverreiger, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kolgans, 

Krakeend, Kramsvogel, Kuifeend, Meerkoet, Merel, Middelste Zaagbek, Nijlgans, Pijlstaart, Pimpelmees, Putter, 

Rietgors, Ringmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Rotgans, Scholekster, Slobeend, Smient, Soepeend, Sperwer, 

Spreeuw, Steenloper, Stormmeeuw, Torenvalk, Tureluur, Turkse Tortel, Waterhoen, Waterpieper, Waterral, 

Watersnip, Wilde eend, Winterkoning, Wintertaling, Wulp, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Ruiter. 

 


