
21 april 2018 Vogelexcursie naar Kuipersveer 

Begin februari was de datum 21 april al vastgelegd voor de eerste vogelexcursie dit jaar. En dan maar 

hopen dat het dan een mooie voorjaarsdag zou zijn.  En dat was het; een mooiere dag konden we ons 

niet wensen. Er hadden zich deze keer wat nieuwe vogelaars aangemeld.  Dat we om 7.00 uur al 

zouden verzamelen, was nog wel even schrikken voor sommigen, maar zo’n mooie dag kan niet vroeg 

genoeg beginnen.  De wandeling begon op Kuipersveer.   

Achter de dijk is een mooi natuurgebiedje, waar wat Schotse hooglanders lopen en wat plasjes zijn. 

Dit gebied is vroeger door de Suiker Unie gebruikt om pulp en grond dat van de suikerbieten overbleef 

hier te storten. Vanaf de weg is dit gebiedje niet te zien en voor velen dan ook onbekend terrein. We 

waren nog maar net onderweg en hoorden de luide zang van de cetti’s zanger regelmatig. Ook zagen 

we een ijsvogel over het water scheren. Dat begon al goed. Boven de Oude Maas vlogen een aantal 

oeverzwaluwen en op het plasje zagen we krakeenden, slobeenden, futen, kuifeenden een zwaan en 

een ‘soepgans’. In het riet hoorden we en zagen we heel goed de rietzanger. Onze gids, Menno, 

richtte  regelmatig z’n vogelkijker scherp op de vogels en zo konden we ze nog beter zien. Na dit 

natuurgebiedje gingen we richting de Blankert. Het eerste stuk liepen we door een stukje griend. Ook 

onbekend voor velen.  

 Aan het begin zagen we een aantal 

groenlingen zitten en in de griend zagen we 

steeds een paar vogeltjes vliegen. Lang stil 

zitten deden ze niet, zodat we ze niet goed in 

beeld kregen. Uiteindelijk lukte het, maar is 

het nu een tjiftjaf of fitis. Ze lijken sprekend op 

elkaar. Alleen aan de zang kan je ze 

herkennen, maar als er dan door een kenner 

wordt gezegd dat de zang van de tjiftjaf ook 

wel eens op de zang van de fitis kan lijken 

met een droevig slot op het eind van de zang, 

lopen we maar snel weer door, want voor 

droevig gezang is deze morgen geen plaats. 

Als we uit de griend komen, komen we op een stukje nieuwe natuur. Waar vroeger langs de dijk een 

strook weiland lag, is nu een geul gegraven, die in verbinding staat met de Oude Maas. En doordat dit 

een getijde gebied is, staat het water niet altijd even hoog en dus ideaal voor een aantal vogelsoorten. 

Al lopende richting de Blankert horen we en zien we nog heel goed de grasmus. Hij heet grasmus en 

dan denk je dat hij alleen maar heel laag zit, maar hij zingt wel vanuit de hoogste boomtop. We komen 

aan bij de terp van de Blankert, maar moeten eerst nog wel een hek over klimmen, van jong tot oud 



lukt dat nog moeiteloos en er zijn er zelfs bij die zeggen er nog wel gewoon overheen te kunnen 

springen, maar zich nu maar aanpassen aan de rest.  

Hier staat een picknicktafel, ideaal 
om hier op deze plaats koffie te 
drinken. Koffie en koek zijn prima 
verzorgd; hier kan geen terras 
tegenop. Ook een prachtige plek om 
over de Blankert en de Oude Maas 
uit te kijken en we zien hier vooral 
weer groenlingen en veel putters en 
ook nog een paar grutto’s en 
tureluurs. Ook vergelijken we wat 
verrekijkers met elkaar en dan blijkt 
wel dat een wat duurdere kijker 
zeker wel de moeite waard is om aan 
te schaffen, want het beeld is veel 
helderder door zo’n kijker. 
 

We lopen nog een stukje richting de ‘Barendrechtse Brug’ en zien hier het hoogtepunt van deze 
morgen: de beflijster. Velen denken gewoon een merel weg te zien vliegen, maar dan blijkt opnieuw 
het nut van de gids, want hij ziet dat het een beflijster is. Best wel bijzonder, want ze zijn op doortrek 

naar het noorden en verblijven maar even 
hier.  Hij gaat in een boom zitten met z’n 
witte bef naar ons toe en laat zich prima 
bekijken. Hij heeft als bijnaam 
Domineesmerel . We kijken allemaal even 
naar onze dominee en zien hem voor ons 
in z’n toga met  witte bef en snappen dan 
de vergelijking wel. Mocht de nieuwe 
privacywet erg streng worden vanaf 25 
mei, kunnen we altijd nog een beflijster 
plaatsen bij de meditatie i.p.v. een foto 
van de dominee. 

Na dit hoogtepunt besluiten we terug te gaan lopen. We lopen een stukje bovendijks en hopen in 
een rabarberveld nog een blauwborst te kunnen spotten. We horen hem wel in de verte en zien ook 
wel een vogeltje wegduiken in het gewas, maar zijn er niet zeker van of dit ook echt de blauwborst 
was.  
Na een uurtje of 4 komen we weer terug bij het startpunt en komt er een einde aan een prachtige 
ochtend.  Daar blijkt dat niet alle schoeisel dit avontuur heeft overleefd. Bij Gerrit zijn de zolen 
losgeraakt en door Chris vakkundig van de schoenen getrokken. Dat liep niet helemaal lekker en de 
voeten zijn ook niet droog gebleven. 
We hopen voor de zomer vakantie nog een keer op pad te gaan. 
 
Vogellijst van vanmorgen: Oeverzwaluw, slobeend, krakeend, kuifeend, scholeksters, bergeend, 
rietgors, rietzanger, groenling, tjiftjaf, fitis, zwartkop, grasmus, kneu, winterkoning, beflijster, witgat, 
kleine plevier, ijsvogel, visdief, putter, kievit, grote bonte specht, buizerd, Canadese gans, gekraagde 
roodstaart, grutto, tureluur, knobbelzwaan, witte kwikstaart. 
 
Gehoord, niet gezien: blauwborst, koekoek, cetti’s zanger. 
 

René Koster 


