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WINTERKAMP TE VEERE 

Tussen kerst en nieuwjaar organiseert de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescher- 
ming "Noordwijk" een kamp te Veere. 
Het winterkamp staat onder leiding van Dick Passchier en Arno Bos. 
Vertrek van de deelnemers op donderdagmorgen 27 december 1979 en we zijn 
zaterdagavond 29 december weer thuis in Noordwijk. 
We bivakkeren in een kamphuis van het Staatsbosbeheer te Veere, diverse slaapzalen, 
open haard, ruime keuken en nog veel meer moois om ons verblijf zo aangenaam  
mogelijk te maken. 
Veere ligt in een streek met het zachtste winterklimaat van ons land. Hierdoor  
is het als overwinteringsgebied voor grote aantallen vogels in trek. 
Geweldig rijk aan watervogels is het Veerse Meer. Vooral in het gebied van de 
zogenaamde Middelplaten verzamelen zich duizenden ganzen en eenden in een groot 
aantal soorten. 
In Zuid-Beveland is een rustplaats voor Kol-, Riet- en Brandganzen, waar tot  
10.000 ex. van deze vogels verblijven. 

Vlakbij zijn de bossen en duinen van Oranjezon en de Manteling op Walcheren  
een fijn wandelgebied. 
Ook het strand is zeer interessant en juist in de winter erg sfeervol.  
Wat verder weg, maar binnen dag-excursie-afstand, liggen de getijdeslikken van de 
Oosterschelde met grote aantallen waadvogels, zoals strandlopers, plevieren,  
Rosse grutto's, wulpen enz. 

Ook op Schouwen en in Zeeuws-Vlaanderen liggen schitterende excursiemogelijk- 
heden zoals het land van Saaftinge en de Koudekerkse Inlagen. 

Vlak over de Belgische grens ligt het beroemde vogelpark, annex reservaat  
van het Zwin. In de 5e eeuw Ontstond er een enorme overstroming in het gebied  
van het huidige Zwin, die zich tot Brugge uitstrekte. Na verloop van tijd, toen  
het water grotendeels verdwenen was, bleef er een aantal zeearmen en kleine  
geulen over. Er werden dijken tegen het water opgeworpen en op de hogere gedeelten 
ontstonden door dijken omringde eilanden. 
Ten gevolge van grote overstromingen in de 9e tot de 12e eeuw verdwenen deze  
eilanden weer en werd het Zwin een indrukwekkende zeearm. Brugge dankte daaraan  
zijn opkomst als havenstad. Het was bereikbaar voor de grootste schepen.  
Maar geleidelijk aan ging het Zwin verzanden en trok de zee zich terug in de  
richting van de huidige kustlijn. Steden zoals Damme, Hoeke, Muide en Sluis,  
kwamen achtereenvolgens tot bloei, maar verloren hun glorie weer snel door de  
zich terugtrekkende zee. Hoewel er verscheidene pogingen in het werk gesteld  
werden om de open verbinding met de zee in stand te houden, mislukten ze allemaal. 
Rond 1700 was het Zwin nog slechts een ondiepe watervlakte met verspreide zand-
banken, die zich uitstrekte van Sluis tot aan de zee. Tussen 1784 en 1882  
werden grote delen van het Zwin ingepolderd en ontwikkelde het zich tot zijn  
huidige vorm. 
 
Ontstaan van het natuurreservaat 

In 1924 kwam het Zwin in het bezit van de "Compagnie Immobilière Le Zoute"  
onder leiding van de familie Lippens. Deze maatschappij stelde alles in het  
werk om het Zwin met de flora en fauna ongeschonden te bewaren. Bewust werd  
afgezien van het plan om er landbouwgrond van te maken. Ook werd verijdeld  
dat er een weg en een trambaan door het Zwin werd gelegd. 
In 1949 wilde het waterschap van Sluis (Nederland) de uitmonding van het Zwin  
naar de zee afsluiten met een dijk. Door krachtige protesten van Belgische zijde  
werd dit plan verijdeld. Er werd een Internationale commissie ingesteld om de  
beste oplossing te zoeken. 
In 1950 werd door de Nederlanders zonder iemand in kennis te stellen in zeer  
hoog tempo een dijk aangelegd. Onder druk van natuurbeschermers werd er aan de 
Belgische kant een kleine geul gegraven, zodat er toch nog zeewater in het Zwin 
binnen kan komen. Gelukkig spoelde de dijk door de stormvloed van 1953 weg  
en wordt hij niet meer aangelegd, maar is vervangen door een dijk achter het Zwin. 
Omdat er door de grote toevloed van bezoekers veel schade wordt aangericht,  
besloot men bepaalde gedeelten af te sluiten voor het publiek. Om iedereen  
toch in staat te stellen een deel van de Europese vogels van dichtbij te bekijken, 
wordt een aantal grote volières gebouwd in het beboste gedeelte om daarmee de 
natuurbeschermingsgedachte uit te dragen. 
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Landschap, flora en fauna 

Het Zwin is een "schorre" d.w.z. een min of meer regelmatig door zeewater over- 
stroomde vlakte. De grootte is 175 ha. Aan een kant wordt deze vlakte omgeven 
door een duinenrij met de bres waardoor het water binnenkomt en aan de andere 
kant door de internationale dijk. De vlakte zelf wordt doorsneden door geulen 
en er zijn gedeelten die altijd onder water staan. 
Het strand voor de monding is zeer schelpenrijk. Alle soorten van het Noordzee-  
strand zijn er te vinden en bovendien miljoenen jaren oude fossielen, die door 
stromingen uit de bodem zijn opgespoeld o.a. zwarte haaietanden uit het 
45.000.000 jaar geleden afgelopen Ledien en de dikke, plompe schelp van Cardita 
planicosta uit het Eoceen (50.000.000 jaar oud). Vooral de laatste is er erg 
talrijk. 
Dit alles zorgt voor een grote variatie in het landschap en daarmee in de flora 
en fauna. 
Door de sterk zoute slibgrond ontstaat er een bijzondere plantengroei. De meest 
typische bloem is de lamsoor, die in juli en augustus vele hectaren met paarse 
bloemen bedekt. Andere merkwaardige planten zijn: zeealsem, zeekraal, schorrekruid, 
strandmelde, loogkruid enz. 
In de duinen vinden we o.a. helm, zeeraket, reigersbek, zeepostelein, vetkruid 
en blauwe zeedistel. 

Het Zwin herbergt vele soorten broedvogels (ongeveer 115). Enkele typische  
soorten zijn: Bergeend, Kievit, Scholekster, Kluut, Strandplevier, Tureluur,  
Tapuit, Visdiefje, Grauwe, Gans en Ooievaar. De laatste twee soorten zijn  
opnieuw ingevoerd door Leon Lippens, een bekende ornitholoog en worden het hele  
jaar in het Zwin aangetroffen. Daarnaast is er natuurlijk een groot aantal  
andere soorten waar te nemen in de broedtijd. 
Maar het Zwin is misschien nog wel belangrijker als pleisterplaats voor trek- 
vogels. In totaal zijn er meer dan 270 soorten aangetroffen. In najaar, winter  
en voorjaar vinden we er duizenden ganzen, eenden, steltlopers en alle mogelijke 
andere soorten. Van Huismus tot IJsduiker kan men er aantreffen. 

Een bezoek aan het Zwin is in elk jaargetijde de moeite waard. Ook jullie  
kunnen een bezoek brengen aan dit prachtige gebied of alleen op excursie langs  
de prachtige gebieden in Walcheren. 
In het kamphuis te Veere is slechts plaats voor 55 personen!!! Ook kinderen  
zijn welkom om dit kamp mee te maken. Er is een aparte slaapzaal, zodat de  
anderen toch rustig kunnen slapen. 

Men kan zich opgeven door het verschuldigde bedrag te soorten op gironummer 
1336237 t.n.v. A.J.T.M.Bos, Duinweg 81 te Noordwijk. 

Kosten van het winterkamp zijn: 

Kinderen tot 8 jaar ƒ 25,-- (behoudens borstvoeding verder volledige verzorging) 

Iedereen vanaf 8 jaar ƒ 55,--. 

Geef je snel op want de deelname is beperkt!!!! 
 

Tot ziens in Veere 
 

Dick Passchier  
Arno Bos 
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