
 

 

Vogels kijken met de fam Suijker op 19/09/15 ! 
 
 
Het was een mistige morgen met een stevige wind die morgen. Afspraak was om 8.30u aan het 
hotel De Schelde te Cadzand-Bad, waarna we richting Zwin vertrokken. 
 
Door de stevige wind was het vrij rustig op de grote plas in het Zwin. De vogels hielden zich een 
beetje verscholen, maar door de telescoop konden we toch enkele meeuwen, zoals Zilvermeeuw, 
Kokmeeuw en Kleine Mantelmeeuw zien. Ook waren er een aantal Lepelaars, Tureluurs en 
Wulpen aanwezig. Een ooievaar vloog over en een enkele Bergeend liet zich ook nog even van 
zijn beste kant zien, terwijl een groepje spreeuwen en klein luchtballet aan het opvoeren waren. 
 
Tijdens de wandeling richting duinen kwamen we ook nog een poserende Tapuit en biddende 
Torenvalk tegen. Ook de Piepers vlogen af en aan. 
 
Na een klein stukje strand kwamen we langs de Zinduinen en Zwinbosjes, waar Roodborst, 
Winterkoning en Koolmees zich lieten horen. 
 
Verder op het uitkijkpunt over “De Kleyne Vlakte” konden we ook nog verschillende ganzen, zoals 
Brandgans, Grauwe Gans en Canadese Gans waarnemen. Ook Wilde Eend en Slobeend waren 
aanwezig. Witte Kwikstaart huppelde enthousiast heen en weer. 
 
Een Kluut zat uit te rusten aan de rand van de plas en als klap op de vuurpijl zagen we ook nog 
een Zwarte Zwaan langszwemmen. Voor mij ook de eerste keer dat ik een Zwarte Zwaan in het 
Zwin zie. 
 
Tegen 13.30u waren we terug aan de parkeerplaats. Het was een geslaagde voormiddag, waarbij 
de zon zich toch nog van zijn goede kant heeft laten zien. 
 

Nederlandse naam English name 

Wetenschappelijke/Scientific 

name 

fuut great crested grebe Podiceps cristatus 

aalscholver great cormorant Phalacrocorax carbo 

kleine zilverreiger little egret Egretta garzetta 

blauwe reiger grey heron Ardea cinerea 

ooievaar white stork Ciconia ciconia 

lepelaar eurasian spoonbill Platalea leucorodia 

zwarte zwaan black swan Cygnus atratus 

grauwe gans greylag goose Anser anser 

grote canadese gans canada goose Branta canadensis 

brandgans barnacle goose Branta leucopsis 

bergeend common shelduck Tadorna tadorna 

wilde eend mallard Anas platyrhynchos 

slobeend northern shoveler Anas clypeata 

torenvalk common kestrel Falco tinnunculus 

kluut avocet Recurvirostra avosetta 

kievit northern lapwing Vanellus vanellus 

wulp eurasian curlew Numenius arquata 

kokmeeuw black-headed gull Croicocephalus ridibundus 

zilvermeeuw herring gull Larus argentatus 



 

 

kleine mantelmeeuw lesser black-backed gull Larus fuscus 

graspieper meadow pipit Anthus pratensis 

witte kwikstaart white wagtail Motacilla alba 

winterkoning wren Troglodytes troglodytes 

roodborst robin Erithacus rubecula 

tapuit northern wheatear Oenanthte oenanthe 

pimpelmees blue tit Cyanistes caeruleus 

koolmees great tit Parus major 

spreeuw common starling Sturnus vulgaris 

kauw eurasian jackdaw Corvus monedula  

Totaal aantal soorten 28 
 


