
Verslag excursie Korendijkse Slikken op vrijdag 26 april 2019 
 
Met 9 personen staan we om 10 uur ’s morgens op deze zonnige vrijdagochtend op de dijk 
bij de Korendijkse Slikken ten zuiden van Goudswaard. Informatieborden van 
Natuurmonumenten vertellen ons dat we richting Spuimonding kunnen wandelen en bij een 
vogelkijkhut over een ondiepe inham van het Spui naar vogels kunnen kijken. Er is op het 
informatiebord ook een wandelpad getekend richting Haringvliet, maar het is onduidelijk 
of we daarheen kunnen lopen. We zullen wel zien, eerst maar eens bij de vogelhut gaan 
kijken. 
Het brede graspad loopt langs een brede uitwateringsgeul omzoomd door rietkragen. Hier 
zien we meteen onze eerste vogels: Meerkoet, Fuut, Rietgors, Rietzanger en op een 
paaltje een Tapuit.  
 

   
Tapuit                                   foto: Jan Huijzers 
 
Vóór ons vliegt een Bruine kiekendief-man. Bij de hut aangekomen ontdekken we boven 
ons zeilend een Ooievaar, leuk, maar bij nadere bestudering heel bijzonder, want het 
blijkt een Zwarte ooievaar te zijn! 
Vanuit de vogelhut kijken we uit over een ondiepe plas die in verbinding staat met het Spui 
die hier uitmondt in het Haringvliet. We zien onder andere de volgende vogels: Kluut, 
Tureluur, Bergeend, Wintertaling, Slobeend en Kleine plevier. 
Buiten gekomen horen we de roep van een Koekoek en zien we twee Bruine kiekendief-
mannen die even moeten laten zien wie hier de baas is. Boven ons horen én zien we een 
Veldleeuwerik en ook een Graspieper. In het grasveld naast ons zien we een Grutto. Het 
pad loopt verder, richting Haringvliet, maar dan staan er hekken met borden “Verboden 
toegang in het broedseizoen” en dat is nu. We kunnen niet verder, we moeten dezelfde 
(korte) weg terug naar de auto’s. Dat valt tegen. Maar eerst houden we een lunchpauze. 
Zittend in de zon bij de vogelplas krijgen we nog een Roodborsttapuit te zien en horen we 
de Fitis. 
Op de terugweg over het graspad zien we naast ons veel Venkel staan én vliegt er een 
prachtige grote vlinder langs, die verderop tussen het gras landt zodat we die allemaal 
goed kunnen bekijken en fotograferen; het is een Koninginnepage!  
 

 
Koninginnepage         foto:  Jan Huijzers 



 
Hoewel het tot nu toe een wel erg korte excursie is, hebben we heel bijzondere 
waarnemingen kunnen doen. 
Besloten wordt om naar de kijkhut te gaan die verderop langs de dijk staat. Van daar kijk 
je uit over de Slikken richting Haringvliet. Hier zien we Boerenzwaluw en Huiszwaluw, 
maar ook de Putter en de Kneu en natuurlijk ook de Grauwe Gans. 
De middag is maar net begonnen, het is mooi, zonnig weer en het waait niet hard. Waar 
kunnen we nog heen gaan om vogels waar te nemen? We besluiten naar Strijensas te gaan 
en een bezoek te brengen aan de Oeverlanden daar. We hebben er nog een flinke 
wandeling kunnen maken genietend van de fraaie voorjaarsnatuur. Hier zagen we weer 
andere vogels, zoals de Grote gele kwikstaart, het Visdiefje, de Zwartkop, de Tjiftjaf, de 
Zomertaling, de Oeverloper, de Spreeuw en de Staartmees. Ook hoorden we de Nachtegaal 
zingen. 
We wandelden dezelfde route terug naar het beginpunt, want dat was aantrekkelijker dan 
buitenom over het fietspad langs het water. En zo eindigde deze enigszins geïmproviseerde 
excursie die leuke waarnemingen heeft opgeleverd. 
 
Gerard Verroen. 
 
 
 


