
Na het fotoverslag over het ringen van de Bruine 
Kiekendief volgen in deze PDF nog enkele  andere 
vogelsoorten. Het zijn er maar een paar van de in totaal 
178 soorten die we in 27 jaar vogels tellen hebben 
kunnen noteren. 

Ik doe niet aan vogelfotografie omdat het enorm veel tijd 
kost. Dat zou ten koste gaan van de andere natuur. De 
meeste vogelfoto’s komen van internet. Als de fotograaf 
bekend is wordt die uiteraard genoemd. 
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Schelpstrandje

Vogels Slikken van de Heen oost



Het aantal maandelijkse tellingen bedroeg 222. (1988 t/m 2015) 
Op deze bladzijde de top 3. De enige 3 soorten die boven de 
200 zaten. 

Wilde Eend (Anas platyrhynchos) 213x geteld. 
Fazant (Phasianus colchicus)         211x  geteld.
Meerkoet (Fulica atra) 207x geteld. 

Foto: Erik Kleyheeg

Foto: Bureaubiota

Foto: Landidee



Zomertortel (Streptopelia turtur)
In mei en juni 2012 zaten er bij het Benedensas 
2 te zingen. In 1996 zat er ook een in de 
proefstrook. In 1980 noteerde Jan Konings 50 
broedpaartjes alleen al in de Oude Buisse
Heide! Tegenwoordig mag je blij zijn als je er 
een hoort! Het is de enige Nederlandse 
duivensoort die naar het zuiden trekt om te 
overwinteren. Helaas worden er veel 
afgeschoten! De Franse regering wil 
bijvoorbeeld toestemming verlenen om 30.000 
Zomertortels af te schieten en 6000 Wulpen 
(2019). Vogelbescherming heeft geprotesteerd. 

Foto: Marc Gottenbos

Foto: Marc Gottenbos

Buidelmees (Remiz pendulinus) In 
oktober 1989 zagen we er 2. Het nest is 
een soort buidel dat aan een tak hangt. 
In maart 1990 zag ik 
in de Matjens een 
Buidelmees boven in de 
sigaar van een Lisdodde
zitten. Hij was driftig 
bezig deze uit te pluizen. 
Wellicht is hij dat jaar in
dat gebied tot broeden 
gekomen. 

Foto: Birdfoto



Foto: Tom Schrier

Foto: Chris Strijbos

Foto: Yves Adams

Met de Tapuit (Oenanthe oenanthe) gaat 
het niet zo goed in Nederland.  In totaal 
maar op 19 van de 222 tellingen gezien. 

24 sept. 1991, een verrassing! De Heilige Ibis 
(Threskiornis aethiopicus) liep te foerageren in het 
ondiepe water langs het schelpstrandje. Misschien 
was het dezelfde die Hans Donkers en ik in januari van 
hetzelfde jaar hadden gezien bij Scherpenisse.

Toen de Ibis op de oever zijn veren schudde 
veroorzaakte dat een schrikreactie bij de 
dichtstbijzijnde Meerkoeten. Paniek werd het pas 
toen de Ibis zélf ergens van schrok en met slaande 
vleugels een paar meter omhoog sprong. Binnen een 
straal van 5 meter was er plotseling geen meerkoet 
meer in zijn buurt! 

Een mannetjesfazant stak bij nadering van de Ibis zijn 
kop dreigend naar voren. Daar keek de Ibis wel even 
van op, maar hij ging een confrontatie uit de weg door 
om de Fazant heen te lopen. Zoals het een heilige 
vogel betaamd zou ik haast willen zeggen.

Foto: Lip Kee Yap

De Snor (Locustella luscinioides) liet zich in 
mei 2012 horen in een rietperceel. Soms 
zag je hem zelfs langs een rietstengel 
omhoog klauteren. Het geluid is 
vergelijkbaar met dat van de 
Sprinkhaanzanger, maar die ratelt meer 
terwijl de Snor meer….juist…. snort.



De Fuut (Podiceps christatus) is zeker een van de 
mooiste vogels in de Nederlandse wateren. Ze 
werden in de loop der jaren minder schuw waardoor 
ze nu ook in stedelijk gebied zijn te bewonderen. 

Futen dekken hun eieren toe als 
ze even van het nest moeten. 
Deze in de Paardenkreek liet in 
zijn haast nog een ei onbedekt.

Foto: David Pattyn



Een paar keer hadden we het genoegen de Beflijster (Turdus
torquatus) te zien. In april 2011 zochten 4 Beflijsters langs de Heense 
Dijk naar voedsel. De vleugels zijn wat witachtig alsof er niet genoeg 
verf was om ze compleet zwart te maken zoals bij de Merel.

Foto: Trouw.nl



Van het Baardmannetje (Panurus biarmicus) gaat een 
vogelaarshart sneller kloppen. Het mijne in ieder geval wel!

Op de foto boven zitten er een paar te zonnen aan de rand 
van het schelpstrandje. 

In de wintermaanden zitten ze vaak in het Riet waarvan ze 
de zaden eten. Het heldere ‘tsjing’ geluid is onmiskenbaar. 

Foto: Gregorio Cuzcano



Door het oprukken van de ruigte kreeg de Nachtegaal 
(Luscinia megarhynchos) het op de Slikken vd Heen oost 
steeds beter naar de zin. Ze zingen ook overdag!

Het zijn allerminst saaie vogels zoals vogelboeken soms 
beweren. Op 27 april 2011 zag ik er een recht in de zon 
zitten waardoor de roestbruine kleur een extra accent 
kreeg. Opvallend zijn ook de grote ogen.

Foto: Rian Vesters



Foto: Rob Bouwman

De Klapekster (Lanius excubitor) werd 
op 6 van de 222 telmaanden gezien. In 
januari 1996 zelfs drie exemplaren 
tegelijk. Dat betekende voor de 
vogelwerkgroep een klein feestje!

Ze hebben de gewoonte hun prooi vast 
te prikken op een scherpe doorn. Met 
hun haaksnavel trekken ze de prooi uit 
elkaar. 

De wetenschappelijk naam betekent ook 
‘beul’ of ‘vleeshouwer’!



Grote Zilverreiger (Egretta alba) . Ik probeerde hem langs de rand van het schelpstrandje zo 
voorzichtig  mogelijk door het Riet te benaderen. Hij had me natuurlijk al lang gezien!
Vanaf 2000 begonnen we elk jaar Grote Zilverreigers te zien. In 2018 kwamen in Nederland 
bijna 400 paren tot broeden.

Foto: Birdfoto.nl



Na de Wilde Eend was de 
Fazant (Phasianus
colchicus) de meest 
waargenomen vogel op de 
Slikken vd Heen oost.

Soms hoorde je ergens in 
de ruigte het ‘korr-kuk’ 
van een mannetjesfazant, 
direct gevolgd door een 
korte reeks van zeer snelle 
vleugelslagen. (‘vrrrrr’)

Je moest wel in de buurt 
zijn om dat te kunnen 
horen. 

Foto: Vogelbescherming



Op 17 nov. 1998 ging een 
straaljager door de 
geluidsbarrière. Alle Fazanten in 
mijn omgeving reageerden 
verschrikt zodat een snelle 
telling mogelijk was. Dat leverde 
25 fazanten op! 

Dit was de enige keer dat ik een 
gevechtsvliegtuig heb 
ingeschakeld bij de vogeltelling.

Foto: Marc Gottenbos



Birdfoto

Op 13 september 2003 was 
dit de mooiste waarneming 
van de dag. 

De Draaihals (Jynx torquilla) 
hoort bij de Spechtenfamilie.

Door het boomschorspatroon 
van zijn verenkleed is het een 
onopvallende vogel. Iets 
kleiner dan een Spreeuw. 

Hij zit vaak op de grond omdat 
het een mierenliefhebber is. 
Helaas  staat hij op de 
Nederlandse rode lijst met de 
vermelding: ernstig bedreigd. 

100 jaar geleden waren ze 
talrijker dan de Boomklever 
en de Grote Bonte Specht!



Boven: De doodsoorzaak van de Torenvalk (Falco tinnunculus) is onbekend. Die 
van de Spreeuw (Sturnus vulgaris) des te beter. De Spreeuw heeft een bolletje 
ingeslikt van een vislijn waaraan nog meer bolletjes zaten. Aan de bovenkant van 
de foto is nog een loden bolletje te zien. 

Vliegend over de afrastering bleef de lijn erachter haken. In zijn pogingen te 
ontsnappen was de lijn steeds vaster komen te zitten en had zich zelfs door de 
snavel gesneden! Ik vroeg me meteen af of het de visser wat zou interesseren als 
hij wist wat zijn verloren lijn teweeg had gebracht. 



De Zwarte Kraai  (Corvus corone) is niet de meest populaire vogel bij jagers 
en boeren, maar om ze als afschrikwekkend voorbeeld aan een stok op te 
hangen is een lot wat deze intelligente vogel niet verdiend. Ik ben blij dat 
vogels niet op dezelfde manier hun leefgebied kunnen verdedigen. Stel je 
voor, dan zag je overal dooie mensen bungelen! 

In 2003 had Natuurmonumenten in de Moeren dode kraaien aan stokken 
opgehangen. In de Lokker (Brabants Landschap) stond in 1989 een Kraaienval 
waar 12 Zwarte Kraaien in zaten. Die heb ik vrijgelaten. 30 jaar later heb ik nog 
steeds mijn twijfels bij sommige maatregelen van natuur beherende instanties. 
Je zou er kraaienpootjes van krijgen!



Zoekplaatje op het schelpstrandje! Op deze foto zoeken 3 Graspiepers (Anthus
pratensis) naar voedsel. Eentje links, eentje rechts en een rechts boven het 
midden. 

In zachte winters blijven ze. Wordt het echt te koud dan trekken ze zuidwaarts. Bij 
Breskens passeren in de trektijd soms tienduizenden Graspiepers per dag.

Foto: Marc Gottenbos



Foto: Kevin FeytonsFoto: Marc van Daele

De eerste Velduil (Asio flammeus) zagen we in 1988. Daarna werden er tot en met 1994 elk jaar 
Velduilen gezien. Daarna was het plotseling afgelopen.
Juni 1993 kwam een Velduil vlak boven ons hangen en voerde zelfs enkele duikvluchten uit. Toen we ver 
genoeg verwijderd waren vloog hij weer terug naar de plek waar hij waarschijnlijk zijn jongen had.



Dit huisje staat langs 
de Heense Dijk. Niks 
van bijzonders ware 
het niet dat links en 
rechts onder de 
overkapping de 
Huiszwaluw (Delichon
urbicum) nestelt.



Elk jaar worden er onder de 
overkapping tussen de 50 en 
70 nesten gebouwd 
(gemetseld!) In de omgeving 
van het huisje kunnen de 
vogels het bouwmateriaal van 
de kleiakkers oppikken. 

Op de foto zijn nesten te zien 
met een fijnere structuur. Dat 
zijn kunstnesten, opgehangen 
door vogelliefhebbers.

Elk huis raakt in verval als het niet 
onderhouden wordt. Als de vogels in april 
arriveren uit zuidelijk Afrika moeten veel 
nesten weer worden gerepareerd.

Foto: Wikipedia



Elk bolletje van het 
nest is in feite een 
snaveltje vol klei. 
Er moet dus heel 
wat op en neer 
worden gevlogen 
voor het nest 
compleet is.

Vergeleken met 
eind jaren 60 is de 
Huiszwaluw in 
Nederland met 
zeker 75% 
afgenomen, wat 
neerkomt op een 
half miljoen 
broedpaartjes!



Als je aan de voet van de gevel staat gaan de vogels gewoon 
door met het voeren van de jongen. Tienduizenden insecten 
moeten de ouders vangen om de jongen groot te brengen. Ze 
worden ongeveer 3 weken op het nest gevoerd en daarna ook 
nog erbuiten. 

Foto: Jan Daniëls



De Tuinfluiter (Sylvia borin) vloog uit 
een Mannetjesvaren. Dan ga je 
natuurlijk toch even kijken. De 
bladeren van de Mannetjesvaren 
staan aan de voet in een kring bij 
elkaar. Precies in het midden daarvan 
had de vogel zijn nestje gebouwd. Er 
lagen 4 eitjes in.

Meteen ook een bewijs dat de zang 
een betrouwbare aanwijzing is voor 
de aanwezigheid van een territorium.
In de buurt van het nest hoorden we  
regelmatig een zingende Tuinfluiter.

Foto: Marc Gottenbos



Foto: Rudi de Bruyne

De Cetti’s Zanger (Cettia cetti) kreeg ik op de Slikken vd Heen voor het eerst te 
horen op 12 mei 2012. De harde zang wordt omschreven als ‘cettia cetti ti’.  
Het is dus wel duidelijk waar de vogel zijn naam aan te danken heeft. In 
strenge winters laten veel Cetti’s Zangers het leven. 

Foto: Henny Wilke

De eieren van de Cetti’s Zanger hebben een unieke kleur rood. 
De foto is in de buurt van Nijmegen gemaakt door Henny Wilke.
De meeste Cetti’s Zangers broeden in de Biesbosch. 

toine.rommers@gmail.com


