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VERSLAG VWG-KAMPEERWEEKEND ZEEUWS-VLAANDEREN 16-19 MEI 1986 

Menno Huizinga 

Tijdens het Pinksterweekeinde werden de tenten opgezet in de omgeving van Groede. Het begon al goed die eerste 
avond met talrijke vleermuizen die over de camping fladderden, met Porseleinhoenen die Kluten bleken en met 
een Woudaapje dat zijn passeren over de tenten roepend meedeelde. Op 17 mei werd het westelijk gedeelte van 
Zeeuws-Vlaanderen bezocht: omgeving camping, Zwarte Polder, het Zwin; omgeving Retranchement en omgeving 
Biezenkreek. De tweede dag namen we het oostelijk gedeelte voor onze rekening: Canisvlietse Kreek, Saeftinge, 
omgeving Paal en omgeving Pyramide, terwijl op de laatste dag vooral de Westerschelde met aangrenzende polders 
op vogels werd afgespeurd: Nummer Eén inclusief bosje, Hoofdplaat, omgeving Braakman. 
Cetti's Zanger en Waaierstaartrietzanger, vogels waar Zeeuws-Vlaanderen bekend om is, hebben we niet waar
genomen. Desondanks was deze streek een bezoek waard, getuige het volgende lijstje: 

Woudaapje 
Blauwe Reiger 
Ooievaar 
Knobbelzwaan 
Kleine Rietgans 
Grauwe Gans 
Bergeend 
Wilde Eend 
Slobeend 
Kuifeend 
Zwarte Wouw 
Rode Wouw 
Bruine Kiekendief 
Sperwer 
Buizerd 
Torenvalk 
Boomvalk 
Patrijs 
Fazant 
Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Kluut 
Kleine Plevier 
Bontbekplevier 
Strandplevier 
Zilverplevier 
Kievit 
Kanoetstrandloper 
Paarse Strandloper 
Bonte Strandloper 
Grutto 
Rosse Grutto 
Regenwulp 
Wulp 

1 ex 's avonds over camping 
alg. 
1 ex N later landend Zwarte Polder 
ook dit fregatschip is in Zeeuws-Vlaanderen te bewonderen 
1 ex op strand omg. Groede 
alg. omg. Zwin 
alg. 
alg. 
enkele ex in diverse kreken in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen 
alg. in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen 
1 ex N Saeftinge 
1 ex N Zwin 
enkele ex westelijk Zeeuws-Vlaanderen 
enkele ex westelijk Zeeuws-Vlaanderen 
3 ex N westelijk Zeeuws-Vlaanderen 
zowel in oostelijk als in westelijk Zeeuws-Vlaanderen waargenomen 
1 ex oostelijk Zeeuws-Vlaanderen 
alg. op akkerland zowel in oostelijk als westelijk Zeeuws-Vlaanderen 
ook hier komt ie voor 
alg. 
alg. 
alg. 
alg. op slikken Westerschelde, Zwin, diverse kreken 
1 paartje Appelzak 
alg. op sl ikken Westerschelde, Zwin 
enkele ex Zwarte Polder 
enkele ex op slikken langs Westerschelde 
alg. 
enkele ex op slikken langs Westerschelde 
1 ex strand omg. Groede 
enkele ex Zwin, op slikken langs Westerschelde 
alg. Saeftinge 
enkele ex op slikken langs Westerschelde 
enkele ex westelijk Zeeuws-Vlaanderen 
regelmatig waargenomen in westelijk en oostelijk Zeeuws-Vlaanderen 
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Tureluur 
Groenpootruiter 
Oeverloper 
Steenloper 
Zwartkopmeeuw 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 
Kleine Mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
Grote Mantelmeeuw 
Grote Stern 
Visdief 
Dwergstern 
Zwarte Stern 
Holenduif 
Houtduif 
Turkse Tortel 
Tortel 
Koekoek 
Gierzwaluw 
Groene Specht 
Grote Bonte Specht 
Veldleeuwerik 
Oeverzwaluw 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Boompieper 
Graspieper 
Gele Kwikstaart 
Witte Kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Nachtegaal 
Blauwborst 
Paapje 
Tapuit 
Merel 
Zanglijster 
Grote Lijster 
Rietzanger 
Bosrietzanger 
Kleine Karekiet 
Spotvogel 
Braamsluiper 
Grasmus 
Tuinfluiter 
Zwartkop 
Tjiftjaf 
Fitis 
Grauwe Vliegenvanger 
Bonte Vliegenvanger 
Pimpelmees 

regelmatig waargenomen op Saeftinge, slikken Westerschelde 

enkele ex slikken Westerschelde 
2 ex oostelijk Zeeuws-Vlaanderen 
enkele ex westelijk en oostelijk Zeeuws-Vlaanderen 
4 ex (2 paar) Zwin, 2 ex Saeftinge 

alg. 
alg. langs kust en Westerschelde 

alg. 
alg. 
vrij alg. 
enkele ex Westerschelde 
regelmatig waargenomen langs Westerschelde 
enkele ex Westerschelde 
enkele ex Canisvlietse Kreek 
alg. 
alg. 
alg. 
ook in Zeeuws-Vlaanderen is deze fraaie duit broedvogel 
regelmatig gehoord 

a!g. 
het gelach was in westelijk Zeeuws-Vlaanderen te horen 
overal waar veel dikke bomen stonden 

alg. 
regelmatig waargenomen 
alg. 
in sommige dorpen meer dan 15 nesten per huis, alg, dus 
alleen in westelijk Zeeuws-Vlaanderen waargenomen op enkele plaatsen 
alg, 
zowel in westelijk als in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen zeker niet zeldzaam 

alg, 

alg. 
alg. 
in elk zich zelf respecterend bosje zat er wel één 
1 paar Biezenkreek, 1 paar Canisvlietse Kreek 
enkele ex in westelijk Zeeuws-Vlaanderen 
zowel in westelijk als oostelijk Zeeuws-Vlaanderen waargenomen 

alg. 
alg. 
1 ex in westelijk Zeeuws-Vlaanderen 
op enkele plaatsen in oostelijk en westelijk Zeeuws-Vlaanderen 

niet schaars in Zeeuws-Vlaanderen 
beslist geen schaarse broedvogel 
vrijwel elk bosje had wel een doortrekker 
op alle dagen waargenomen 
op alle dagen waargenomen 
op alle dagen waargenomen 
alg. 
alg. 
alg. 
elke dag werden wel enkele ex waargenomen 
1 ex omg. Pyramide 
alg. 
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alg. Koolmees 
Vlaamse Gaai 
Ekster 

deze Eikelstoter werd zowel in westelijk als in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen gezien 

alg. 

Kauw 
Zwarte Kraai 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
Vink 
Groenling 

Sijs 

alg. 
alg. 
alg. 
alg. 
alg. 
alg. 
alg.· 
enkele ex Pyramide 
alg. 
1 ex zingend omg. Biezenkreek 

alg. 

Kneu 
Geelgors 
Rietgors 
Grauwe Gors Dikke Bolle zat te zingen op een paaltje bij Nummer Eén 

HET BIJZONDERE SOORTEN-PROJECT VAN SOVON 

In 1985 is SOVON gestart met het Bijzondere Soorten Project BSP voor broed
vogels. Het Broedvogel Monitoring Project BMP - dat in Noord-Holland goed 
loopt - bleek te weinig mogelijkheid te geven om fluctuaties van de zeldzame 
en kolonie-broedvogels goed te kunnen volgen. Over doel, opzet en werkwijze 
van het BSP heeft men al verschillende keren in Limosa kunnen lezen. Een 
kort verslag over de resultaten van 1986 verscheen onlangs in De Graspieper. 
Tijdens inventarisaties door Provinciale Waterstaat van Noord-Holland zijn 
ongeveer 20% van alle kwart-atlasblokken (2,5 x 2,5 km) in 1986 onderzocht. 
Het aantal kwart-blokken dat door niet-medewerkers van Provinciale Water
staat werd onderzocht ligt echter ver beneden de 10%! 

Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen aan dit interessante pro
ject: u kunt bijvoorbeeld een Kokmeeuwen-kolonie tellen of in een kwart-blok 
alleen de Bruine Kiekendieven tellen. Een en ander hoeft dus niet erg veel 
tijd en/of moeite te kosten. Indien u geinteresseerd bent en mee wil doen, bel 
of schrijf dan naar een der onderstaande coördinatoren van SOVON. 
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Antwoordnummer 16187 
1000 TE Amsterdam 
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