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Tot besluit wil ik nog zeggen, dat deze week op Ameland zoveel nieuws te zien heeft 
gegeven (hoge aantallen duikers, Alk/Zeekoeten, voor half november veel Jan van Genten  
en Dwergmeeuwen, en veel zeldzamere vogels als Roodhalsfuut, IJseend en Middelste Jager),  
dat ik iedereen die in zeetrek geïnteresseerd is, kan aanraden er eens heen te gaan  
in november. Als ik volgend jaar weer in staat ben om te gaan, zal ik het zeker niet  
laten. 
 

Rob de Mooy 
 
r e i s v e r s l a g e n – r e i s v e r s l a g e n – r e i s v e r s l a g e n  
 
 
Winterkamp te Veere in Zeeland  

Het was al weer een paar jaar geleden, dat we binnen de kring van onze vereniging een 
excursie naar Zeeland hadden gemaakt. Nu was het weer eens zover en nog wel voor een  
periode van maar liefst 3 dagen. Een mooie kans om van het Zeeuwse landschap en zijn  
fauna volop te genieten. 

Onder het wakend oog van de organisatoren Arno Bos en Dick Passchier vertrokken op 
donderdagmorgen 27 dec. 1979 om 9.30 u de meeste van de ca. 45 deelnemers vanaf het 
parkeerterrein bij het Raadhuis in zuidelijke richting. De weersvoorspellingen waren  
niet al te gunstig, maar het was in ieder geval droog. Een hele meevaller, gezien de zeer 
natte dagen rond Kerstmis. In snelle vaart reden wij naar het eerste eiland Goeree-
Overflakkee, waar wij omstreeks 11 uur achter de koffie zaten. Daarna ging het naar  
het Brouwershavense Gat, waar wij de eerste belangrijke waarnemingen deden. Aan de  
binnenkant van de dam naar Schouwen Duiveland zagen we weldra de eerste Brilduikers, 
Middelste Zaagbekken, Smienten, Futen, Kuifeenden en Tafeleenden. 
Vandaar uit staken wij het eiland Schouwen Duiveland dwars over totdat we bij de z.g.  
inlagen terecht kwamen. Deze liggen aan de zuidzijde van het eiland. Daar zagen we in  
het weiland de eerste ganzen, voornamelijk Brandganzen en Kolganzen. De inlagen zelf  
vielen wat tegen, doordat de wind inmiddels tot volle stormsterkte was aangewakkerd  
en het water in grote beroering bracht. In een wat rustiger hoek waren toch nog wel  
aardige dingen te zien, zoals een groot aantal Wintertalingen, enkele Pijlstaarten en  
een koppeltje Smienten. In een weiland hier vlak bij liep een grote koppel Goudple- 
vieren en verderop zat een groepje Kleine Zwanen. 

Het weer verslechterde helaas snel en weldra moesten we de beschutting van de auto's  
opzoeken tegen de striemende regenbuien. Daarom werd besloten zo snel mogelijk onze 
pleisterplaats, het Kamphuis van SBB te Veere, op te zoeken. De kwartiermakers wachtten  
ons op met broodjes en warme erwtensoep; een verrassing die ons na deze toch wel  
enigszins barre tocht uitstekend beviel. 

De avond werd voor het grootste gedeelte doorgebracht rond het knappend haardvuur en  
het viel daarbij op dat er verscheidene knappe stokers in ons gezelschap vertoefden.  
Intussen verzorgde Jelle van Dijk aan de hand van een dia-serie een overzicht van  
diverse bijzonderheden in het Zeeuwse landschap; Zeeuwse boerderijen, andere bekende 
gebouwen, vliedbergen, natuurreservaten en nog meer. Daarna liet Dick Passchier nog  
het één en ander zien. 

Verwend als we waren door het warme haardvuur moest een ieder tenslotte toch de slaap- 
zalen opzoeken, waar evenwel elke vorm van verwarming ontbrak. Voor degenen die hier op 
gerekend hadden, was dit niet zo erg, maar er waren toch verscheidenen, die hierdoor de  
nacht in wakende toestand doorbrachten. 

De volgende morgen zat de stemming er toch weer goed in en na het ontbijt vertrokken  
we eerst naar de zeedijk van Westkapelle. Op een bepaald gedeelte steekt deze dijk een 
behoorlijk eind in zee, waardoor men de voorbijtrekkende zeevogels op betrekkelijk korte 
afstand kan waarnemen. Het weer viel helaas weer tegen en na een poosje stonden wij  
allen bijeengepakt onder een afdak van het kustlicht bij Westkapelle. Nadat wij zo 
weggekropen waren, dachten de vogels er kennelijk ook zo over, want het aantal waarne- 
mingen bleef gering. Zo zagen wij nog een Zwarte Zeeëend, enkele Steenlopers, een Paarse 
Strandloper, Drieteenstrandlopers en verschillende soorten meeuwen. 
De dijk werd snel verlaten, waarna werd koers gezet naar het Biologisch Museum bij  
Domburg. Op beknopte wijze werd hier getracht zoveel mogelijk aspecten te laten zien  
van flora en fauna in en rond de Oosterschelde. Rond het middaguur keerden we weer naar  
het kamphuis terug. 
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Na het eten stond een tocht rond het Veerse Meer op bet programma, waar we verschillende 
pleisterplaatsen van ganzen, eenden en allerlei steltlopers zouden aandoen. Het werd een  
zeer gevarieerde tocht, waar wij van alles te zien kregen. Vanwege het wat minder goede  
weer, waren de roofvogels wat zwak vertegenwoordigd, maar dit werd ruimschoots goedge- 
maakt door allerlei andere waarnemingen. Naast de soorten die we al gezien hadden, kwamen  
we verschillende andere soorten eenden tegen als Krakeenden, Bergeenden, Slobeenden en 
Eidereenden. Kluut, Wulp, Goudplevier, Zilverplevier, Watersnip en uiteraard ook de Kievit 
ontsnapten niet aan onze aandacht. Enkele koppels Rietganzen, Rotganzen en Patrijzen  
brachten een aardige afwisseling op onze tocht. Twee bijzonder leuke waarnemingen waren  
die van een Kuifduiker en een Roodhalsfuut. Na deze zeer geslaagde rondrit keerden we 
tenslotte tegen de avond weer in het kamphuis terug, nadat de meesten eerst nog even het  
aardige stadje Veere hadden bezocht. 

Gedurende de avond liet Willem Baalbergen een aantal zeer mooie dia's zien van zijn  
laatste tocht door Zuid-Frankrijk. De zomerse aanblik van deze dia's deed even het gure  
weer van buiten vergeten. Verder ontvingen de organisatoren van deze reis nog een  
kortstondige huldiging. 

De volgende en tevens laatste dag gaf de deelnemers enige vrijheid bij het uitkiezen  
van de plaatsen die men nog wilde bezoeken. Er waren verschillende mensen, die een korte 
rondrit over Walcheren maakten. Tijdens zo'n rondrit valt toch wel op hoe betrekkelijk 
ongerept dit eiland is gebleven en hoe het zich hersteld heeft na het oorlogsgeweld  
en de stormramp van 1953. De houtwallen langs de wegen geven deze streek toch wel een 
bepaalde bekoring. De aandacht ging verder uit naar de vliedbergen: merkwaardige, kunst- 
matig opgeworpen zandheuvels die al een lange historie achter de rug hebben. Hoewel  
je zou kunnen veronderstellen dat dit toevluchtsoorden waren bij overstromingen en bij  
hoogwater, is de precieze betekenis nog niet geheel duidelijk. 

Tijdens de terugtocht waren er aan de zeezijde van het Brouwershavense Gat nog erg leuke 
dingen gezien. Wat direct opviel, was het grote aantal Aalscholvers dat hier aan het  
strand zat. In zee waren volop Futen te zien, met daartussen zowaar enige Kuifduikers  
en een Roodhalsfuut. De grootste verrassing betekende echter een koppeltje IJseenden,  
dat op betrekkelijk korte afstand in zee zwom. 
De laatste stap werd gemaakt bij het haventje van Stellendem op Goeree-Overflakkee,  
waar nog een groepje Grauwe Ganzen werd waargenomen. 
Hierna zette iedereen koers naar huis. 

Samenvattend kan worden gezegd, dat ondanks het wat tegenvallende natte en gure weer  
er toch weer het nodige is gezien. Dankzij een goede organisatie bleef de stemming  
onder de mensen uitstekend en ik geloof zeker dat voor de meesten een dergelijke  
excursie zeker voor herhaling vatbaar is.     
 

C.M.J.Verweij 
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Plan om Lammergieren uit het Dierenpark Wassenaar uit  
te zetten in de Alpen 

Het Wereld Natuurfonds heeft 15.000 gulden beschikbaar gesteld voor het kweken van 
Lammergieren in het dierenpark Wassenaar. De Lammergier staat op de lijst van in  
gevaar zijnde Europese vogels en komt nog slechts in Spanje, Griekenland en de Balkan  
voor. De nakomelingen van de Lammergieren uit het dierenpark Wassenaar zullen in  
de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen worden uitgezet. 
 
Knipsel uit het Algemeen Dagblad    van 17 januari 1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




