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WEEKEND SCHOUWEN DUIVELAND 
17-20 mei 2012 

 

 
 

Verslag van een Schitterend Ornithologisch Weekend, ook SOW genaamd,1 
van de VogelWerkgroep Noord-West Brabant 

met in de hoofdrollen de volgende acteurs 
(in volgorde van betaling lidgeld): 

 
 
 

Jean-Pierre & José Verduystert2 
Karel & Julienne Helsen3 

Carlos & Kristien Tant 
Patrick & Patricia Versonnen 

Hilde Van De Voorde4 
Frans Roggeman 

Luc Platteau 
Chris Loncke 
Francis Wyns 

Hans Van Brabandt 
Koen & Femke Selleslaghs 

Jaak Weytjens5 
René De Boom 

 
 
 
 

                                                             
1 Diverse titels voor dit weekend werden overwogen, doch het redactiecomité slaagde niet om hierover tot 
eensgezindheid te komen (“Jacht op de Goudvink”, “Het verloren Baardmannetje”, “De gevonden Fluiter”, 
“Reddingsactie Bergeend”, “De afwezige Monica”, “De schilder-veearts”, ... ) 
2 Voorzitter-organisator, resp. first lady 
3 Ondervoorzitter, resp. second lady 
4 De fotobijdragen komen hoofdzakelijk uit de collectie van Hilde. Er zijn ook foto’s aangeleverd door Jean-
Pierre, Carlos, Luc, ... De IT-afdeling van onze werkgroep overweegt een meer uitgebreide foto-collectie op de 
website te plaatsen.  
5 Jaak was kunstenaar van dienst, en de meester die de portretten van René en Karel geschilderd heeft.  
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Donderdag 17 mei 2012 
 

 
Parcours (auto + wandelen) dag 1. 

 
Voor René verliep de start van het weekend als volgt: “Luc en Frans melden zich stipt, Frans wordt 

benoemd tot cockpit GPS leider, Luc wordt als verantwoordelijke 
koffer aangesteld. Het weer ziet er goed uit en aan de Total-parking 
van de E19 Rumst komen de vroege vogelaars samen. Onze 
ondervoorzitter nam de leiding en dat bleek een voltreffer, Karel 
heeft daar6 een deel van zijn jeugd doorgebracht, we moesten enkel 
stoppen, uitstappen en de Karel melde wat er zat en waar er moest 
gekeken worden.  
Na korte tijd frommelde Frans de GPS in het handschoenkastje,  
“met zo’n gids heb je dat niet meer nodig” stelde hij. Luc 
verantwoordelijke van de koffer nam meer en meer het initiatief 
ons de goede richting aan te geven, ik stelde vast dat de wagen 
reeds alleen zijn weg begon te vinden, en dacht eraan achteraan in 
de wagen naast de Luc te gaan zitten, maar dit voorstel werd 
geamendeerd.” 

 
Hier een introotje vanwege Karel over de start van ons weekend: “17 mei 2012 .’s Morgens vroeg 
opgestaan ... het belooft een mooie dag te worden. Onze bagage in de auto geladen (verrekijkers en 
telescoop niet vergeten) en nog even wachten op onze medereizigers. Francis en Chris zijn, zoals 
gewoonlijk, stipt op tijd (ondanks de omleidingen) en we kunnen vertrekken naar onze 

                                                             
6 De kroniekschrijver heeft niet kunnen achterhalen of het hier de Total parking dan wel Zeeland betreft.  
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afspraakplaats (Total – benzinestation in Waarloos aan de E19). Zoals gewoonlijk veel te vroeg . Dan 
maar eerst een koffietje en buiten op het terrasje wachten op de rest van de groep. Wat opvalt zijn 
de lachende gezichten van alle deelnemers. Iedereen heeft er zin in. Met 3 wagens rijden we richting 
Zeeland. De verwachtingen zijn hooggespannen. Tijdens onze rit naar de eerste stopplaats denk ik 
aan de goede vogelgebieden die we onderweg voorbijrijden zonder te stoppen . Het Markiezaat van 
Bergen-op-zoom, de Oesterdam en de Speelmansplaten.... je kan ook niet alles doen. Er zijn te veel 
mooie gebieden, en te weinig tijd om ze allemaal te bezoeken. Alleen al dit feit toont aan hoe mooi 
en vogelrijk Zeeland is.” 
 
Voor Patrick begon het weekend zo: “Met enige afgunst omdat anderen reeds vanaf 9u op de hort 
zijn naar Zeeland, maar toch welgemutst, zaai ik 's voormiddags nog 10a akkerbloemen in, voor de 
Assese akkervogels. ...  Het schitterend beheerd duinstruweel lokt beloftevol, nachtegaal en andere 
zangers zingen ons toe. ...” 
 
Karel beschrijft uitgebreid dag 1: Onze eerste stopplaats is op het eiland Tholen aan de Bergdiepse 
sluis. De juiste benaming is ‘Schakerloopolder – Karrevelden’ ... een mondvol. Hier zien we reeds de 
potentie van deze gebieden. Veel rot- en brandganzen, grauwe ganzen, tureluurs, gruttos, rosse 
gruttos, graspiepers, gele kwikken en verschillende eendensoorten. Een eenzame flamingo staat op 1 
poot onbeweeglijk te rusten. Later opzoekingswerk over deze flamingo door Karel leert ons het 
volgende: Het blijkt te gaan om een vogel die reeds vorig jaar ontsnapte uit het WWT Martin Mere 
van Lancashire Engeland. Hij werd ook al waargenomen in Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen). Toeval 
wil dat wij de blauwe ring die hij draagt (M30) niet gezien hebben omdat hij, toen wij hem zagen, 
steeds op 1 poot (de ongeringde poot) bleef staan.  
 

Kwatongen beweren dat René over deze waarneming het volgende 
zou gezegd hebben : “... geloof het of niet, na enkele jaren geleden 
een Ibis te hebben waargenomen, merkte de Karel deze keer een 
Flamingo op. Ik dacht even aan zo een plastieken geval, maar later 
meldde de Karel dat die vogel uit Engeland kwam, ik dacht in mezelf 
dat zal hem wel het één en het ander gekost hebben.” 
 
Op naar onze tweede stopplaats. We rijden via rustige (dijk)wegen 
naar ‘het Stinkgat’, in het noorden van Tholen. Hans, waarschijnlijk 
de enige die laarzen had meegebracht, vroeg of het nuttig was om ze 
aan te doen. Niemand kon op dat ogenblik vermoeden dat dit het 
leven zou kunnen redden van een bergeend die hopeloos was 
vastgeraakt in een stroomdraad van de afsluiting voor de koeien. Al 
vlug werd de arme vogel opgemerkt. Bij elke stroomstoot wikkelde 

hij zich meer en meer in de draad. Om bij de vogel te kunnen komen moest er door het water 
gewaad worden. Geen sinecure zonder laarzen, dus nam Hans het voortouw en onbevreesd van de 
stroomstoten die hijzelf te verduren kreeg , 
probeerde hij het dier te ontwarren. Het lukte echter 
niet en hij vroeg of iemand, bij gebrek aan een 
scalpel, een mes bijhad. Francis knikte en liep terug 
naar de auto (ongeveer een km verderop) om zijn 
mes te gaan halen. Chris liep hem na een tijdje 
tegemoet om het mes vlugger bij Hans te brengen. 
Met chirurgische precisie sneed Hans de bergeend 
los. (Hoe dat hij dat gedaan heeft zonder de draad 
volledig door te knippen weet ik nog altijd niet). 
Uiteindelijk kon de bergeend wegzwemmen (Jaak 
zou trots geweest zijn op Hans).  
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Voor we onze maaltijd zouden gebruiken in ‘Restaurant Grevelingen’ werd er nog even gestopt aan 
de ‘Rammegors’. Een prachtig gebied! Enkele reeën lieten zich mooi bekijken en een mannetje 
zomertaling stal de show. Zoals vermeld, een lichte maaltijd in restaurant ‘Grevelingen’, op het 
terrasje. Hier werd er al duidelijk dat de feestdag ook in Nederland de mensen naar de zee lokte. 
Door de drukte werden er dan ook geen waarnemingen gedaan langs de kust van de Oosterschelde.  
 
Na de middag bereikten we Schouwen-Duiveland, het eiland van onze bestemming. Onze eerste 
optie om via het noorden van het eiland naar Renesse te rijden hadden we reeds de dag daarvoor 
opgegeven omdat het mooiste gebied ‘het Dijkwater’ in Sirjansland volgens waarneming.nl niet de 
verhoopte baardmannetjes en snor zouden opleveren. Dan maar via het zuiden (Ouwerkerk en de 
slikken van Viane) om te trachten de Zwarte rotgans die daar op 14 mei was gezien waar te nemen. 
Deze vogel hadden we op de voorbereidingstocht samen met Koen, René en Jean-Pierre gemist in 
Burghsluis (dicht bij de plompe toren). Toen hadden we de vogel niet herkend (alhoewel hij er 
waarschijnlijk wel tussen zat). Nu hadden we meer geluk ... al heeft het heel wat tijd gekost voor 
iedereen hem in het vizier kreeg. Dit exemplaar was de hele winter aanwezig in Burghsluis (dicht bij 
de plompe toren in Schouwen). In april verdween hij daar en werd 1 dag opgemerkt in Tholen 
(toevallig ook in de Schakerloopolder). Daarna werd hij enkel teruggezien op 14/5 in Ouwerkerk 
(waar wij hem ook hebben opgemerkt op 17/5). Op 20/5 verscheen hij dan weer terug in Tholen 
(Scherpenisse). De zeer weinig waarnemingen in april en mei zijn waarschijnlijk te wijten aan de 
moeilijkheid van de determinatie.” 
 
Op dag 1 werd in Renesse door Chris een Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) gehoord, hetgeen volgens 
anderen eerder een Fata morgana zou geweest zijn. Onderzoek naderhand door Jean-Pierre 
bevestigde evenwel dat het wel degelijk een Fluiter was. Hij schrijft daarover het volgende: “Er is een 

waarneming op 20/05/2012  op www.waarnemingen.nl te Renesse van ene 
Sven De Prins. Hij zag een zingende en baltsende Fluiter in Renesse in de 
omgeving van ons hotel. Ook aan het Veerse meer was op 20/05/2012 een 
waarneming. Over héél Nederland waren er een 50-tal waarnemingen in 
mei. De Fluiter is in de periode april en mei een regelmatige doortrekker in 
Nederland. Ook bij ons keren ze terug van begin mei tot eind juni. Onze 
bewuste Fluiter zat te zingen op een tamelijk verre afstand, doch onze Chris 
hoorde hem het eerst, een dik verdiende (fluiter-)pluim voor hem.” 

 
Over de keuken en logies in Hotel “De Zeeuws Stromen” schrijft Carlos zeer terecht het volgende: 
“Jean-Pierre had voor een goed hotel gezorgd met een verfijnde keuken. Zo hebben we kunnen 
genieten als voorgerecht van een buffet met o.a. garnalensalade , mosselsalade, gestoofde mosselen 
in een lekker sausje, zalm en nog enkele vleessoorten. Als hoofdgerecht waren er ook witte asperges 
op zijn best klaargemaakt, tweemaal bediening aan tafel met keuze tussen vlees en lekkere 
vissoorten zoals zeebaars, kabeljauw, zeeduivel (staartvis). De desserts bestonden uit verschillende 
soorten fijne patisserie en ijs.”  
 
 
 
 Dit is Jean-

Pierre 
En dit is Francis 
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Vrijdag 18 mei 2012 
 

 
Parcours dag 2. 

 
René deed de eerste waarnemingen die dag: aan de ontbijttafel zaten Koen in gezelschap van zijn 
flinke dochter Femke die ons voor 1 dag vervoegden. Jaak kwam die dag ook aan en zou 2 dagen 
blijven. Hij werd voor de gelegenheid ingehuurd als kunstschilder (voor in geval alle foto’s zouden 
mislukken).  
 
Patrick: Het Grevelingenmeer is zalig, zowel wat waarnemingen als omgeving betreft. Met dank aan 
het afscheidssaluut van de ooievaar. 
 
Nvdr: De waarnemingen van elke dag worden afzonderlijk vermeld op een lijst die te vinden is op de 
website van onze vogelwerkgroep.  
 
Teneinde deze bladzijde wat meer op te vullen 
werd door de redactie een foto ingevoegd die 
met dit weekend geen uitstaans heeft maar 
waarvan sommige deelaspecten zich hadden 
kunnen voordoen.   
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Zaterdag 19 mei 2012 
 

 
Parcours dag 3. 

 
Patrick: Verblijd door de zon, doch vereenzaamd door de partner die achterbleef, begin ik aan een 
slepende tocht door de bossen van Westenschouwen. Al doende kom ik er stillaan door, mede 
dankzij de grauwe vliegenvanger en de sijsjes die ik met Francis ontdek. En ook door de goudvink die 
maar niet aan de eindredactie wil verschijnen. Wanneer komt er een einde aan dit al even slepende 
leedvermaak..  
Na het nuttigen van één of andere "bol" in de Heerenkeet, wacht een fikse voetmars, misschien wel 
de climax van dit weekend, want vol van mooie waarnemingen en vooral een mooie beleving van dit 
eiland. Mijn persoonlijke hoogtepunt: het gehuchtje bij de kijkwand onderweg: een stille straat met 
een rietgekraagd polderslootje: twee zomertortels op de nok van een schuur, kneutjes en putters, 

spotvogel en een ringmus die ons toeroept vanuit 
zijn woongat in een wilg, en een zee van steltlopers 
in zomerkleed, en in onze scoop ...  
Karel schrijft over de steltkluten: “Sinds wij7 ons 
verlof in Zeeland doorbrachten, is er sprake van 
een broedgeval van steltkluut. Voor ons vertrek (en 
zelfs tijdens ons verlof) had men de juiste plaats 
vermeld waar de steltkluten verbleven (aan de 
Herenkeet). Nu werden al deze waarnemingen 
vervaagd omdat ze zijn beginnen broeden.” 

                                                             
7 Karel en Julienne neemt uw kroniekschrijver aan ;-) 
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Zondag 20 mei 2012 
 

 
Parcours dag 4. 

 
Hilde doet uitgebreid verslag van de laatste dag van ons verblijf:  “Onze ochtend start met verbazing 
wanneer het alarm afgaat in het hotel. Sommigen onder ons blijven verdwaasd liggen, zich afvragend 
of hun GSM ineens kuren krijgt of welke idioot zijn autoalarm zo vroeg laat afgaan. Deuren vliegen 
open, druk gepraat, sommige hotelgasten beseffen nauwelijks dat ze in hun ondergoed staan. Toch 
een beetje paniek? Maar…. Er is niets aan de hand en we gaan allemaal lekker ontbijten.  
Het is zwaar bewolkt en aan de frisse kant als we richting Plompe Toren trekken.  Al 4 dagen wordt er 
over gepraat, dook hij steeds op aan de horizon en nu, at last …  
 
De Plompe Toren (23 meter hoog) is het laatste restant van het Schouwense dorp Koudekerke, dat 

eind 16de eeuw in de golven verdween.  Rond 1550 begon de 
Oosterschelde noordwaarts op te rukken. In 1583 sloopten 
werklieden de kerk maar de toren liet men staan. Die diende als 
baken voor de drukke scheepvaart op de Oosterschelde. Alle 
schepen die naar Antwerpen voeren, zeilden toen nog langs deze 
route.  De Oosterschelde rukte echter verder op en nog voor 1700 
was het hele dorp weggespoeld. De gerestaureerde toren is nu een 
informatiecentrum over de geschiedenis, legenden en natuur van 

de streek.  
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Onderweg maken we een kleine 
stop en dat levert ons heel wat 
Boerenzwaluwen op. 
De wind is ons niet zo gunstig 
gezind, de Bruinvissen wel.  
Francis is de eerste om ze op te 
merken, ware het niet van hem 
we hadden ze waarschijnlijk met 
z’n allen gemist.  Het vraagt wat 
inspanning en ervaring. 

 
Dan wat lager zakken en uit de wind.  Daar is het lekker vertoeven.  Een Grasmus zingt vanuit het 
topje van een struik. Kopjes van Zilvermeeuwen steken uit boven het gras. Een Scholekster zit te 
broeden en zijn snavel is bijna fluorescerend oranjerood.  
 
Kluten foerageren en Hans merkt op dat er een verschil is van snavelvorm en -lengte tussen ♂♂ en 
♀♀.  Heel aannemelijk, zo is er geen voedsel concurrentie tussen de geslachten.  Is het vrouwtje 

bruiner van tint want we zien er 
zo eentje?  Allemaal vragen. 
Opzoeken geblazen dus en 
inderdaad, in de ANWB gids staat 
het volgende : 
Adult :  
♂  heeft langere, minder 
abrupt gebogen snavel, en 
pikzwarte, scherp afgetekende 
koptekening 
♀  heeft kortere, abrupt 
gebogen snavel en koptekening 
soms met bruinachtige zweem en 
minder scherp afgetekend. 

Juveniel: Tekening vaal bruinachtig, niet zwart; witte delen gemengd met bruin of gebandeerd; poten 
vaalgrijs. In de Lars Jonsson staat nog extra vermeld dat het vrouwtje vaak lichter is rondom 
snavelbasis dan mannetje en een onduidelijke oogring heeft. De Zakgids toont zelfs nog dat het 
vrouwtje minder zwart heeft in de vleugelpunten dan het mannetje. Een paar dagen eerder had René 
ons al opmerkzaam gemaakt op de bijzondere grijze poten met een blauwe zweem. Zo zie je maar, 
observeren en delen is meer dan gewoon kijken, waar ook niets mis mee is natuurlijk.” 
 
Patrick: "Soms heb je chance op Neeltje Jans8, maar vandaag is ’t geen abondance".  
 
 
 
René besluit zijn bijdrage aan het verslag met de volgende boodschap (en vertolkt hiermee wat alle 
deelnemers ook ervaarden): “Vrienden het is een voorrecht met jullie deze weekends te mogen 
beleven.” Ten slotte eindigt René met de volgende woorden:  
 

Op naar 2013 naar les Hautes Fagnes ! 
 

                                                             
8 Nvdr: “Jans” moet hier op z’n Hollands uitgesproken worden, dwz rijmend op “chance”.  


