
Boekbespreking 

Vogels tussen Zwin en Saeftinghe 
Vrij kort na het verschijnen van 
"De vogels van Schouwen-Duive
land" is thans een tweede 
uitgebreide streekavifauna van 
een deel van Zeeland beschikbaar 
en wel van Zeeuws-Vlaanderen 
met daarin tevens betrokken dat 
deel van de W esterschelde dat 
voor wat betreft de vogel
bevolking op Zeeuws-Vlaanderen 
is georiënteerd. 
Het is een kloek boekwerk 
geworden dat voor ongeveer een 
kwart is gevuld met een aantal 
algemene onderwerpen en voor 
driekwart met de beschrijving 
van het voorkomen van de 
soorten. 
Na een kort hoofdstuk over de 
ontwikkeling van de vogel
verenigingen in Zeeuws
Vlaanderen naar meer algemeen 
georiënteerde natuur-
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beschermingsorganisaties wordt 
in twee hoofdstukken stilgestaan 
bij de landschapstypes en hun 
betekenis voor vogels. Met name 
het deel over de W esterschelde 
maakt een complete indruk en 
geeft een goed beeld van de 
betekenis van dit estuarium voor 
vogels. Doordat over de relatie 
"vogel-omgeving" voor de 
diverse terreintypes binnendijks 
in Zeeuws-Vlaanderen zelf 
minder bekend is, zit er een 
onevenwichtigheid tussen beide 
hoofdstukken. 
Landelijk gezien verschilt 
Zeeuws-Vlaanderen op een aantal 
vogelaspecten van de rest van 
Nederland en het is dan ook zeer 
terecht dat aan deze zaken 
speciale aandacht wordt besteed. 
Ik doel hierbij op het hoofdstuk 
over de voorjaarstrek die nergens 

zo goed beleefd kan worden als 
op de telpost bij Breskensen op 
het hoofdstuk handelend over 
het klimaat. Uit fenologisch 
onderzoek blijkt dat zomervogels 
hier gemiddeld eerder arriveren 
en later vertrekken en dat 
Zeeuws-Vlaanderen een aantal 
overwinterende soorten stelt
lopers herbergt die elders niet, 
dan wel in zeer kleine aantallen 
verblijven. Recensent, toen nog 
niet vertrouwd zijnde met de 
Zeeuwse vogelwereld, herinnert 
zich nog goed de aanblik van een 
groep van zo'n honderd 
vliegende grutto's nabij de Braak
man in december 1985. Het zijn 
met name deze twee hoofd
stukken die het boek voor 
vogelaars uit andere delen van 
Nederland extra interessant 
maken. 

In Zeeuws·Vlaan· 
deren komen nog 
flinke aantallen 
patrijzen voor, zij het 
dat ook hier het 
aantal daalt. 



Langs de Zeeuws
Vlaamse Noordzee
kust passeren grote 
aantallen trekvogels, 
zoals bijvoorbeeld de 
rouwkwikstaart. 

Na een hoofdstuk over "Streek
namen" en over "Vogels 
beschermen" volgt na een uiteen
zetting over de werkwijze en 
verantwoording de beschrijving 
van soorten. Pas dan wordt ook 
duidelijk welk een immense 
hoeveelheid werk er verricht is 
om deze omvangrijke klus tot 
een goed einde te brengen. 
Iedere soortbeschrijving zegt 
eerst iets over de status. Daarna 
wordt ingegaan op de 
verspreiding van de soort in 
europees dan wel wereldwijd 
verband, doch waar nodig wordt 
ook iets gezegd over aan
grenzende gebieden. De biotoop
beschrijving is toegespitst op de 
situatie in Zeeuws-Vlaanderen. 
Vervolgens wordt ingegaan op 
het verleden, in wezen de tijd 
voor 1968. Bij het onderdeel 
broeden krijgen soorten waarvan 
het voorkomen in Zeeuws-Vlaan
deren opvalt, zoals patrijs en 
grauwe gors, extra aandacht. 

Afhankelijk van de status wordt 
bij het voorkomen soms tot op 
de datum nauwkeurig de waar
neming vermeld. Ook worden 
trends in toe- of afname 
besproken en wordt zo mogelijk 
een relatie met het landschap 
gelegd. Eventuele bijzonderheden 
worden apart gemeld. 
Natuurlijk zijn bij aandachtige 
bestudering enkele onvolkomen
heden te vinden. Zo wordt bij de 
behandeling van het landschaps
type "welen" de indruk gewekt 
dat er een relatie bestaat tussen 
welen en broedende zwarte 
mezen. 
We hebben te maken met een 
mijns inziens goede avifauna, 
geschreven door ook werkelijk in 
Zeeuws-Vlaanderen wonende en 
werkende liefhebbers, die het 
boek terecht hebben opgedragen 
aan wijlen Mr. Thomas Lebret, 
de amateur ornitoloog die ons als 
een der eersten het verband 
liet zien tussen vogel en landschap. 
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