
Zeeuwse Vogelaarsdag 2012
Door de leden van 'T Duumpje uit West-Z-Vlaanderen waren op zaterdag 21 april alle Zeeuwse 
vogelaars uitgenodigd in het kader van de door deze natuurvereniging georganiseerde Zeeuwse
Vogelaarsdag.  
Vanuit onze VWG waren daarbij:
Anneke, Marianne, Bram T, Bram J, Gert, Arjan, Tamara, Jan, Peter en Trudie. 
Alle andere Zeeuwse VWG’s hadden vertegenwoordigers 'gezonden', zodat we in een lange 
sliert van 14 auto's door het prachtige gebied van West Zeeuws Vlaanderen werden geleid. 
Verslag van Trudie
De route was als volgt:

 Baarzandsekreek 
 De Blikken 

 De Reep 

 Groote Gat 

 Sophia Polder 

 Voorland No. Een 

 Plaskreek 

 Paulinaschor (met zicht op de Hooge Platen)

Aankomst rond 08.uur bij de vogeltelpost Breskens, alwaar enige zeer fanatieke 
tellers/vogelaars ons vriendelijk verzoeken "zachtjes" te zijn. Veel hebben we daar op de telpost
niet gezien, (waarschijnlijk doordat de wind uit de verkeerde richting kwam): Boomvalk, 
Sperwer, Boerenzwaluwen, Kneutjes, Graspiepers, Lepelaar,Fitis, Zeehond.
Na de koffie met bolus in Strandpaviljoen De Paal en een welkomswoord van de voorzitter van ’t
Duumpje gaan we op pad, in een grote sliert auto's door het wonderschone West Zeeuws 
Vlaamse land.
Het weertje is wat wisselvallig, de bewolking vertoont hardnekkigheid en af en toe worden we 
overvallen door regen en zelfs hagel. De zon maakt het bij tijd en wijle goed.
Nu komt het, totaal gezien deze dag, waarvan akte:

 Boomvalk 
 Torenvalk 

 Slechtvalk 

 Sperwer 

 buizerd 

 kiekendief bruin man en vrouw 

 kiekendief blauw, vrouw 

 wulp 

 tureluur 

 lepelaar 

 grutto 

 scholekster (op één van de laatste stekjes zelfs heel veel) 

 kluut 



 blauwe reiger 

 fuut 

 geoorde fuut (meerdere op nest) 

 kievit + jongen 

 kemphaan 

 regenwulp 

 houtduif 

 holenduif 

 turkse tortel 

 zwarte kraai 

 ekster 

 kauw 

 merel 

 spreeuw 

 patrijzen (2 bij het Groote Gat) 

 Fazant 

 Grauwe Gans 

 Brandgans 

 Canadese Gans 

 Indische Gans 

 Nijlgans 

 Bergeend 

 Wilde eend 

 Sneeuwgans 

 Grote Canadese gans 

 Kleine Canadese Gans 

 Kleinste Canadese gans

 Slobeend 

 Krakeend 

 Pijlstaarteend (veel) 

 Kuifeend 



 Knobbelzwaan, 

 Graspieper 

 Roodborsttapuit 

 Veldleeuwerik 

 Winterkoning 

 Fitis 

 Witte Kwikstaart 

 Gele Kwikstaart 

 Groenpootruiter 

 Boerenzwaluw 

 Huiszwaluw 

 Zilvermeeuw 

 Mantelmeeuw 

 Zwartkopmeeuw (veel ook op broedplaats) 

 Bontbekplevier 

 Visdiefje 

 Grote Stern 

 Zilverplevier (hele zwermen boven Hooge Platen)

Totaal 61 verschillende stuks.

Tussen de middag kregen we soep in de kantine van camping De Bonte Hoeve in Sint Kruis. 
Waar de vriendin van Thijs Kramer ons in de gelegenheid stelde een prachtig boek mee te 
nemen, “Droom van een Stroom”, het zijn drie boeken in één. Het eerste gaat over het leven en
werk van Thijs Kramer die in 2006 door een ongeval in China om het leven kwam. Het tweede 
boek is een fotografisch portret van de Westerschelde over het geen mens en natuur aan deze 
rivier te danken hebben en het derde boek bevat een reconstructie van de moeizame 
onderhandelingen tussen Vlaanderen en Nederland over de verdieping van de Westerschelde.
(ISBN 978 90 8178 110 7) De deelnemers aan de Zeeuwse Vogelaarsdag mochten het boek 
meenemen tegen een zelfbepaalde eigen bijdrage.
 
Ik wil even zeggen dat ik het enorm gezellig heb gevonden en heel erg heb genoten van de 
vogels, het landschap en bovenal het gezelschap. 

Bedankt voor deze geweldige dag!
 

Trudie van Wezel lid VWG de Bevelanden




