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Toen ik mij had opgegeven om te gaan varen op het Veerse Meer om vogels te kijken, had ik het 

idee dat we dat vanaf zo’n inspectievaartuig van Staatsbosbeheer zouden doen. Ik zag ons staan, 

lekker achter glas met een warme kachel om de vogels buiten op het koude meer te bekijken. We 

hadden om 10 uur in de haven van Kamperland afgesproken met Piet Keuning de boswachter van 

Staatsbosbeheer. We konden maar met 9 man mee, Edward, Cor, Wannes, Marianne, Anneke, 

Karin, Gert, Niek en Peter hadden zich op dat koude havenplateau verzameld en terwijl we op Piet 

wachtten, zochten we naar het schip van Staatsbosbeheer. Maar in de hele haven zagen we geen 

schip dat boven de kade uitstak. Toen boswachter Piet arriveerde, werd ik wreed uit mijn droom 

geholpen, Ons schip bleek een vlet met een 

huifje te zijn. Ik had opeens niet zoveel zin 

meer en later hoorde ik van enkele anderen, dat 

die op dat moment ook liever naar huis waren 

gegaan. Maar we wilden ons niet laten kennen 

en het was ook spannend, omdat we wel graag 

vogels wilden zien. Het ‘schip’ kwam met 

moeite uit het ijs van de haven en pikte ons aan 

de andere kant van de steiger op. Een hele stap 

om van een gladde steiger een halve meter naar 

beneden op een glad dek te stappen, maar met 

enige hulp van de schipper Piet en bootsman 

Wannes stonden we veilig in het kuipje, dicht tegen elkaar, als haringen in de bekende ton. Hopelijk 

wist het eiland dat het om een schip vol vogelaars ging...het eiland heet namelijk "de Haringvreter". 

Het moet vanaf de wal een raar gezicht zijn geweest, zo'n scheepje vol gestouwd met 10 vogelaars 

op dat hele koude en lege Veerse Meer. Gelukkig stond er niet 

veel wind, dus de kou viel mee. En wie het erg koud had kon op 

de motor gaan zitten...zei Piet. Maar dan moesten we wel eerst 

allemaal in een bepaald patroon een beetje opschuiven, zodat er 

iemand naar voren kon om bij de motor te kunnen komen.  

Maar zodra we vogels zagen en Edward de soorten kon gaan 

noteren, vergaten we de kou.  

We voeren langs het eiland de Haringvreter en zagen al veel 

watervogels, o.a. 

Krakeenden, Pijlstaarten, Smienten, Bergeenden, Brilduikers, 

Middelste Zaagbekken, Dodaarsjes, Geoorde Fuutjes, Futen, 

Aalscholvers, Wilde Eenden, Zwarte Zwanen, Kleine Zwanen, 

Knobbelzwanen.  

Op de over van het eiland zagen we Scholeksters, Tureluurs, 

Bonte Strandlopers, Steenlopers, Zwarte Kraaien een Ekster, 

Wulpen, Zilverplevieren, Grauwe Ganzen en een Buizerd.  

Omdat we het toch een beetje koud hadden zette Piet ons af op 

het eiland en konden we onze voeten warm krijgen door daar een 

wandeling te maken.  

De sneeuw op het eiland was niet ongerept, overal zagen we 

sporen van damherten en vogels en zelfs zagen we een 

langlaufspoor. Vlak naast het pad werd een Houtsnip 

waargenomen, die stil bleef zitten om zich te laten fotograferen. 

 

 

 



 

Op een open stuk zagen we een 

bok en hinde damhert, die ook 

niet van plan waren weg te 

lopen en dus mooi 

gefotografeerd konden worden.  

 

 

 

 

 

 

Toen we allemaal weer warme voeten hadden zijn we terug naar de 

steiger gelopen, waar schipper Piet met zijn schip op ons wachtte.  

 

We voeren om het eiland heen en zagen 

eindelijk een Slechtvalk op een paal, 

waar we al naar uit hadden gekeken. 

Verder zagen sommigen nog een Havik 

boven het vaste land. 

 

 

 

We voeren langs de stad Veere, een Anton Piekplaatje, zo vanaf het 

water te zien met die sneeuw op de daken.  

We waren ongeveer 13.30u uur terug in de haven en iedereen 

wilde bij Piet meteen voor volgend jaar weer een zo’n Veerse 

Meer Cruise boeken…. 

We namen op het havenplein 

afscheid van Piet en zijn met 

drie auto’s in een diep 

sneeuwspoor over de Felixweg 

naar de Goudplaat gereden, waar 

we gezamenlijk nog een mooie sneeuwwandeling hebben gemaakt. 

We zagen totaal ruim 50 soorten vogels.  

 

24-12-2010 

Peter Boelée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


