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Kampeerweek Zeeuws Vlaanderen.  
van 27 april tot 4 mei 2019 
Landschapscamping Boerenhoeve te Nieuwvliet 
 
Op zaterdag 27 april (Koningsdag) kwamen we met 14 man/vrouw bij 
elkaar voor het kamp.  
Een gemêleerd gezelschap wat onderkomen betreft. Van caravan tot 
een echt klein tentje.  
Het weer werkte niet alle dagen mee. Het was fijn dat er een convo stond, zodat o.a. een slaapzak 
gedroogd kon worden. Bijna iedereen heeft deze week zijn / haar regenpak en handschoenen 
gebruikt, maar ondanks dat, was het een fijne, gezellige, leerzame natuurweek. 
 

Inhoudsopgave  
 

- Pag. 1   Ons kampbestuur   
- Pag. 2  Overzicht excursies 
- Pag. 3   Sfeerverslagen 
- Pag. 20  Plantenlijst 
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Ons natuurweekbestuur 

 
         Voorzitter Gerard                      Admin Els            excursieregelaar: Erik 
 
Aan het einde van de week werd ons bestuur bedankt door Heleen. Voor alle drie had is een mooie 
haiku’s uitgezocht. 

                 Gerard                                                     Els                                                                Erik                   

 
Deelnemers: 

Hans van As, Rinus en Ina Coesel, Erik Dinslage, Piet Hollander, Elly Meindert- Belgraver, 
Gerard en Marijke Oudendammer, Andries van Renssen en Els Zwanenburg, Heleen en Marcel de 
Weerd, Willem en Ad Wielemaker. 
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Overzicht excursies  
 
Zondag 28/4 
1. Fietstocht 25 km via Zwarte Polder, Waterdunen en Groese Duintjes 
2. Nederlandse deel van het Zwin, 6 km fietsen, daarna 3 km wandelen 
 
Maandag 29/4 
3. Naar Retranchement is niet doorgegaan  
4. Fietstocht 24 km  Van de Blikken naar het Groote gat en naar de Sophiapolder. 
 
Dinsdag 30/4 
5. Fietstocht 27 km. Van de Zwarte polder naar het Zwin, langs Retranchement en de   
    Willem  Leopoldpolder 
6. Fietstocht 45 km Van de Zwarte polder via de Waterdunen naar de Hoge platen/  
    Westerschelde zeedijk.  
 
Woensdag 1/5 
7. Kort fietstochtje 10 km langs de Baarzandse kreek en de Blikken 
8. Naar fort Rammekenshoek op Walcheren. ( km fietsen naar de pont, daar rondje van 18 km 
    en een wandeltocht bij het fort. 
 
Donderdag 2/5 
  9. Strandwandeling 
10. Braakman. Met de auto, daar 5 km wandelen 
 
Vrijdag 3/5 
11. Het Zwin. 40 km fietsen langs en door het Nederlandse en Belgische deel van het Zwin 
12. Wandelen over de wallen van Retranchement 
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Sfeerverslagen  
 
Verslag van:               28 april excursie 1 
Excursiegebied:         Zwarte Polder, Groese Duintjes, Waterduinen.  
Aantal deelnemers:  11 
Excursieleider:           Ad Wielemaker 
Knooppunten:            Per fiets: 11-37-10-89-17-20-16-85-15-82-81-11.  
Verslag:                       Marijke 
 
Ondanks de voorspellingen is het droog en we vertrekken tussen 9.30 en 10 uur op de fiets.  
Eerst een klein stukje tot de poeltjes van de Verdronken Zwarte Polder- binnendijks. Daar staan we in 
de luwte met goed zicht, veel steltlopers, sterns, bergeenden, slobeenden en een paar plevieren en 
in de struiken zingt een Cetti’s zanger.  
 

                
Door het veld kuiert een vos, die zich eerst goed verstopt hield in de rietstrook.  
Deze heerlijke plek met veel om te zien, was meteen goed voor een koffiepauze.  
We dachten de voorspelde buien te zijn ontlopen, maar de weergoden laten ons niet ongeschonden 
gaan ( daardoor is het nu wel rustig op de dijk).  
Hier en daar stoppen we voor een mooie waarneming zoals rietgorzen, grasmus en nachtegaal.  
Als het tè nat wordt, zijn we al bij de vuurtoren en zoeken we de droogte en warmte van de 
strandtent ‘Loods tien’.  
Vandaar uit fietsen we door de polder terug, dat is een mooie route.  
De echte vogelaar houdt nooit op, dus nog mooie waarnemingen, ondanks de regen, zoals torenvalk, 
buizerd, tapuiten en dodaars.  
Op de camping aangekomen kunnen we drogen en opwarmen.......in de zon! 
 
Waardering:  
een mooie, gevarieerde route 
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Verslag van:               28 april excursie 2 
Excursiegebied:  ’t Zwin (nl) 
Aantal deelnemers:  3 (Ina , Piet en Rinus)                    
Excursieleider:  Rinus 
Vervoer:   Fiets 23 km,  
                                           te voet 3 km 
Verslag:  Rinus 
 

 
Route van de camping naar het excursiegebied. 
Per fiets via de St. Jansdijk en Zwartepolderweg naar Cadzand Bad. De Gerrit van Hoekestraat 2, waar 
zich het informatiepunt bevindt. 
 
We volgen de fietsroute naar de Gerrit van Hoekestraat met behulp van de Garmin fiets gps. 
Met zo’n apparaat weet je niet van te voren hoe de route precies loopt. Dat is een verassing. We 
werden uitgerekend langs een stuk opgebroken fietspad geleid dat ik nu juist wilde vermijden! Toch 
kwamen we via een mooie route aan bij onze bestemming. We besloten de wandelroute linksom te 
lopen. Dat wil zeggen de kortste afstand naar een koffiestop in een strandtent. 
Na de koffie zijn we langs het strand gelopen. 
 
De wandelroute, die we in de richting tegen de klok in gelopen hebben, staat aangegeven op het 
informatiebord: 

 
Wandelroute    Start  

 

Al gauw viel mijn oog op een grote hoeveelheid groenachtig schuim bij de vloedlijn. Dat is afkomstig 
van algen. Ik heb een monstertje meegenomen om straks onder de microscoop te bekijken. (Helaas 
geen algen, wel veel zandkorrels). 
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Verder zochten we naar haaien- en 
roggentandjes en fossiele schelpen. Een gezin 
met kinderen liep daar ook te zoeken en kwamen 
al snel in gesprek met Piet, die hen deskundige 
uitleg gaf over hun vondsten. Zie ook:  

                                                                                          Zandsteen met fossiele schelpdieren 

https://www.fossiel.net/information/article.php?id=24&/Roggentand 
 

Piet kon ze van alles vertellen over roggen- en haaientandjes en hoe je fossiele schelpen kunt 

herkennen. Een van de kinderen vond een prachtig (helaas niet fossiel) slakkenhuisje; een 

Wenteltrapje Epitonium clathrus. 

 
Zelf hebben we diverse resten gevonden van zowel recente als fossiele schelpdieren. 

    
Fossiel Fossiel Fossiel Recent 

Daar was ook een steen bij vol met fossiele resten van schelpdieren. Volgens Piet dateert die steen 

uit het Eoceen, dat is ongeveer 50 miljoen jaar geleden. 

Het was heerlijk om aan het strand te lopen. Het weer zat niet tegen. 
Via de duinen zijn we terug gelopen naar de fietsen. Onderweg hebben we enkele planten kunnen 
determineren, vooral dank zij de kennis van Piet. Het aantal insecten was minimaal.  

 
We zijn via Retranchement, Cadzand en het Bos 
van Erasmus teruggefietst naar de camping, waar 
we om 14:30 arriveerden. 
  

https://www.fossiel.net/information/article.php?id=24&/Roggentand
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Verslag van:               29 april excursie 3 
Excursiegebied:         naar Retranchement. Niet doorgegaan 
 
 
Verslag van:               29 april excursie 4 
Excursiegebied:       Rondom Oostburg : Blikken, Groote Gat en 
                                     Sophiapolder 
Aantal deelnemers:  14 
Knooppunten:            Per fiets: 11-12-13-84-42-46-47-78-77-76-78-47- 
                                     46-40-84-13-12-11 
Verslag:                       Heleen 
 
Deze morgen is het fris, maar de lucht is stralend blauw. 
We kunnen kiezen uit 2 excursies, maar iedereen kiest uiteindelijk voor 
de vogelexcursie rondom Oostburg.     
                                                                                                                              Grasmus 
 
Eerst bezoeken we de Blikken, een waterrijk gebied met eilandjes. Op de weg ernaar toe horen en 
zien we, in en rondom de bloeiende meidoorn, vele vogels, zoals grasmus, zwartkop en winterkoning. 
 

           
 Kluut                                  Brandgans   
Vanuit de beide vogelhutten zien we verschillende soorten ganzen, kluten, zomer- en wintertalingen,    
tureluurs, groenpootruiter en krooneend.  
   

          
             Krooneend vr.                                                             Oeverloper  
 
 
Tevreden rijden we door naar Oostburg, waar de meesten even snel een boodschap doen. 
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Aan de rand van Oostburg ligt het Groote Gat. 
 

                    
 
We lunchen op de brug, die naar de andere kant van het water leidt, de benen bungelend boven het 
water. We lopen over de dijk en door het weiland en over de plankiers over het moeras naar de 
kleine vogelhut. Onderweg ontdekken we nog een aantal interessante moerasplanten. 
 

                     
                Zwarte ruiter                                                                  Rietzanger                                               
 
Bij toerbeurt kunnen we in de hut, terwijl de wachtenden op het plankier worden vermaakt door de 
zang en baltsvluchtjes van de vele rietzangers. Het mannetje kiekendief laat ons intussen ook nog in 
de zon de prachtige kleuren van zijn verenkleed zien in zijn elegante vlucht. 
 
Een klein groepje besluit terug te fietsen naar de camping, terwijl de rest nog de Sophiapolder 
bezoekt. 
 
Onderweg wordt een groepje gele kwikstaarten gespot en in de polder is de zwartkopmeeuw de 
belangrijkste nieuwe waarneming. 

                       
                  Zwartkop meeuw                                                                Fazant man 
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Verslag van:               30 april excursie 5 
Excursiegebied:         fietsexcursie naar het Zwin via  
                                     de Verdronken Zwarte polder  
                                     en de  Willem-Leopold-polder;  
Aantal deelnemers:  10 
Excursieleider:           Rinus Coesel 
Knooppunten:            Per fiets: 11-37-10-89-17- 
                                     20-16-85-15-82-81-11.                                                                                      
Verslag:                       Els Zwanenburg 

waardering:           8 

 

 
Om 9.30 uur met 10 personen met de fiets op weg naar het Zwin- Retranchement. We stonden voor 
het eerst stil bij de Verdronken Zwarte polder – wat een poëtische namen hebben ze hier toch - . De 
échte vogelaars hadden gekozen voor de Hoge Platen-excursie, dus we moesten het zonder 
telescopen doen. Desondanks was er genoeg te zien en te beleven. Een groenpootruiter was ook op 
afstand goed herkenbaar, maar of die grote, bruine steltloper nou een wulp of een grutto was??? Iets 
te ver weg!  

 

Cadzand-Bad passeerden we en we prezen ons gelukkig dat onze daginvulling niet bestond uit 
geslenter door dit soort plaatsjes. 

Heerlijk geluncht op ‘Belgisch’ gras met uitzicht op het Zwin. Nog steeds géén zon, maar de 
temperatuur werd wel aangenamer. 
           
Bij de Willem-Leopold-Polder een uitstapje in de wei met Galloway-runderen, waar Andries ons heeft 
ingewijd in de geheimen van diverse plantensoorten. Wisten jullie dat een lidrus géén rus is maar een 
paardenstaart? Wij nu wel!  

Op de terugweg viel weer het grote contrast op in het landschap: deels uitgestrekte weiden en 
aardappelakkers zonder enige randbegroeiing; deels kronkelende weggetjes met perfect geknotte 
wilgen langs aandoenlijke plaatsjes met prachtige namen als Terhofstede.  

 

De enige teleurstelling: het verwachte 
moeraskartelblad bleek slechts kleine ratelaar te zijn. 
Een kleine smet op een geslaagde dag. 
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Verslag van:               30 april excursie 6 
Excursiegebied:         45 km Van de Zwarte polder via de Waterdunen naar de Hoge 
                                      Platen/Westerschelde zeedijk. 
Aantal deelnemers:  4 
Knooppunten:            Per fiets:  
Verslag:                       Gerard 
 
Zo maar een dag op 30  april 
 
Een dag lag weer voor ons te wachten ,met mooie  vogellaars  gedachten 
Een stop bij de plas, die kwam eerder te pas ,  
Al moesten wij op de vos daar  tevergeefs  wachten. 
 

                                                   
      Dwergstern                                                                             Wintertaling en Kluut 
 
De tocht ging richting Bruinisse, om ons daar te vergewissen 
De Schelde was ons doel, gaf ons een heel  schoon gevoel 
Of ik moet mijn sterk vergissen .                           

                Steenloper                                                                 o.a. Rosse grutto’s, Kluut, Scholekster 
 
De vogels waren bijna niet te tellen, daarover zal Hans meer vertellen 
Het werd een record, dus er is  heel goed gescoord 
Weinig vlinders moesten wij  vaststellen. 
Soms zagen we  grote vogelgroepen , die herken je aan het collectief roepen 
Het Woudaapje bleef weg, Hans , wat een grote pech 
Dit,  ook na herhaaldelijk roepen. 
Langs de zee was volop te genieten ,zonder dat het daarbij ging gieten 
 

          
             zilverplevieren, rosse grutto’s, bonte strandlopers en kanoetstrandlopers 
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Een zeehond  lui op een bank, waarvoor onze dank 
Om ons heen heel veel bonte pieten. 
Bedankt voor de dag het was prachtig, al werd dat steeds afstappen mij bijna te machtig 
Maar het was meer dan de moeite waard, voel je dus maar niet bezwaard 
Al blijven vogelaars voor mij toch  raadselachtig. 
Ik kan van hen nog veel leren, dus blijf ik het moedig proberen 
Maar eens komt de dag, dat ik ze herken in 1 opslag 
De vogels in struiken en bomen en meren. 
 

      
                      Visdiefje                                                                          Grutto’s 
 
Ik moet het hierbij laten, anders loopt het uit de spuigaten 
Het was een lange mooie dag, met een tevreden open  lach   
Hoe kan dat anders met 4 gevleugelde , deskundige maten 
 

                               

                                                             Regenwulp 
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 Verslag van:              1 mei  excursie 7 
Excursiegebied:         de Baarzandse kreek en de Blikken  
Aantal deelnemers:  5 
Verslag:                       Ad Wielemaker 
 
Met vijf personen vertrokken we om half tien voor een 
halve dagexcursie, maar eerst werd alle aandacht gevraagd 
voor  en door een zwerm Kneutjes op de camping. 
                                                                                                                       Kneu man 
 
We genoten van de tocht maar op een zeker moment wilden we toch wel de kreek bereiken. Het 
kostte enkele rondjes voor we bij de vlonder met uitzicht over de kreek aankwamen. We werden 
beloond met zicht op parende Kluten. 

  
Daarna door naar de Blikken, die we snel vonden.  
Waren het nu Goud- of Zilverplevieren? Uiteindelijk 
werd het Zilver. 
 
 
 
 
 
 
 

                  Zilverplevier 
 
De Zomertaling kregen we op korte afstand prachtig in beeld. Dat gold ook voor de Zwarte- en de 
Groenpootruiter. 
De halve dag werd een driekwart dag, maar tot ieders tevredenheid.  
 

 
      
     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                    

 

 

 

        Bergeend                                                                                     Tureluur               Groenpootruiter                                          
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Verslag van:               1 mei excursie 8 
Excursiegebied:         varen en fietsen naar Fort Rammekens (Walcheren) 
Aantal deelnemers:  7 
Excursieleider:           Erik Dinslage 
Knooppunten:            Per fiets:  
Verslag:                       Els Zwanenburg 
waardering:                9 

Dit wordt een écht dagje uit: fietsen – varen – wandelen: de gebruikelijke KNNV-activiteiten 
gecomprimeerd in één excursie. 

We vertrokken met 7 m/v om 9 uur naar Breskens (met als eindbestemming 
Fort Rammekens). De pont van 10.18 uur haalden we ruimschoots. Op de boot 
hebben deze opa’s en oma’s twee kleuters geëntertaind met verhalen over hun 
eigen kindertijd. Bijv. als je ongehoorzaam was, werd je opgesloten in een kast, 
schuur, kólenhok, net als Michiel van de Hazelhoeve. “Nu moet je even op de 
gang, toen moest je in de schuur. Dat is eigenlijk hetzelfde.” Je zág ze denken en 
peinzen: wat een rare opa’s en oma’s. De ouders zagen er gelukkig wel de 
humor van in. 

In Vlissingen rechtsaf naar de fortificatie. Eerst door een wat morsig 
industriegebied, daarna langs de Westerschelde. Leukste observatie: een bontbekplevier van heel 
dichtbij die zijn  best deed ons weg te leiden van zijn nest. 

      Bontbekplevier                         Zeekool                     

Fort Rammekens was een  verrassing: tegen de Sloehaven 
aan, lag daar opeens een mooi bewaard fort uit de 16e 
eeuw (1547) ontworpen door een Italiaanse architect. 
Zijn handtekening was vermoedelijk de Neptunuskop in 
de toegangspoort. Officieel was het gesloten, maar een 
aardige medewerkster van het Zeeuws Landschap liet ons 
er een kwartiertje in, zodat we het verdedigingswerk van 
alle kanten konden bekijken. 
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Ook de buitenmuren waren bijzonder: muurleeuwenbek 
en muurbloem sierden de rode bakstenen en 
oeverzwaluwen vlogen af en aan,  duidelijk daar 
genesteld.       

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een 
rondwandeling 
door het 
aangrenzende bos 
met prachtig 
bloeiende 
meidoorns en 
kastanjes, een 
aalscholverskolonie en foeragerende lepelaars, fietsten 

we langs dezelfde weg terug om om 15.48 uur de pont terug te nemen. Dat lukte nèt en het 
middagzonnetje maakte de terugtocht perfect. Een mooie dag; deze excursie laat heel goed zien 
waarom Zeeland de moeite waard is èn blijft. 
 

Dit beestje haalde Rinus uit de gracht. 

Brakwatersteurgarnaal 

     

 

 

                                                                            
 
                                               Muurleeuwenbek                                                Aalscholverkolonie 
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Verslag van:               2 mei excursie 9 
Excursiegebied:         strand 
Aantal deelnemers:  6 
Verslag:                       Els Zwanenburg 
 

Met 6 personen per fiets op weg naar het strand. Het weer is niet 
uitnodigend, somber en mistig. Er komt ongetwijfeld wat regen! Maar 
afspraak is afspraak: het strand roept. Misschien vinden we wel 
haaientanden, zoals Heleen gisteren. 
 
Was lekker aan het strand: drieteenstrandlopers, meeuwen en een 
enkele steenloper lieten zich zien in het schuim van de golven ( we 
braken ons het hoofd over het schuim: waar komt dat opgeklopte eiwit 
precies vandaan?) 
 
Rond 12 uur ging de lichte motregen over in serieuzer werk, gelukkig was 
er een strandtent in de buurt en aldaar hebben we, op advies van 
buienradar, tot 13.20 uur gewacht. Een goed advies, want de lucht klaarde steeds meer op, zodat de 
terugtocht met wind in de rug zeer aangenaam was. Deels terug door de duinen, waar we 
toegezongen werden door minstens twee nachtegalen. Een fitis wou ook meedoen, maar hij/zij viel 
weg in het nachtegalengeweld. 
 
Bij de Verdronken Zwarte Polder nog rustig de tijd genomen voor de watervogels. Geen nieuwe 
soorten, maar altijd leuk om de activiteiten van kluten, tureluur, visdiefjes en meeuwen te bekijken. 
Ondanks het matige weer een leuke dag, ook al hebben we géén haaientanden gevonden. 
Voordeel van een (KNNV)kamp: je gáát op excursie, ongeacht het weer. En eenmaal buiten in de 
natuur is er altijd wat te beleven. 
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Verslag van:               2 mei excursie 10 
Excursiegebied:         Braakmankreek e.o. ¾ dag met auto en te voet 
Aantal deelnemers:  6 
Verslag:                       Heleen 
 
INFO : Met de auto rijden vanaf de camping in ca. 23 km naar de 
Braakmanboerderij, het infocentrum van Staats Bos Beheer. 
Openingstijden zie website. 
 
We lopen een groot gedeelte van de matig bewegwijzerde gele route rondom de grote plas : de 
Westgeulroute met een uitstapje naar de oever van de Braakmankreek. Wegwijzers en de routekaart 
wijken soms af. 
Na een pauze lopen we heen en weer naar de kijkmuur ten zuiden van de boerderij en een stuk over 
het leuke schiereiland tussen het water door. 
 
Om 9.30 uur vertrokken we met de auto naar het Braakman gebied.  
Vergezeld van een koor zwartkoppen, fitissen en een tuinfluiter gingen 
we op pad over wat wij dachten dat de gele route wel zou zijn en dat was 
het ook wel ongeveer zo. 
Na genoten te hebben van een zwartkop, die rustig op een takje zijn liedje zat te zingen en daarna 
ook nog een goed zichtbare sprinkhaanzanger , liepen we verder over bosrijke 
paadjes, omzoomd door vele planten, waaronder de eerste orchidee,  
bloeiende struiken en wat grotere bomen. 
Onderweg steeds plaatsen met uitzicht over het water. 
Het water kwam in toenemende mate ook van boven, toen we toch 
even door het weiland met hoog nat gras en koeienvlaaien naar de oever van 
de Braakmankreek wilden. Helaas weinig te zien. 
De eerste “gluurmuur’ aan het volgende plasje leverde ook niet zoveel op, 
maar de tweede wel wat meer soorten, waaronder de geoorde fuut. 
Daarna liepen we vanwege de voorspelde heftige bui snel door naar 
de boerderij van SBB. Toevallig was deze open vanwege het bezoek 
van een grote groep BSO kinderen.  
Bij de houtkachel tussen de drogende kinderschoenen en jassen , 
zittend op heerlijk warme vachtjes, werden we door een aardige 
medewerkster van SBB voorzien van koffie en thee, bij uitzondering 
omdat we er zo verregend uitzagen. 

Ze vertelt, dat ze ‘s morgens een dode zwarte wouw hadden gevonden. 
Eénmaal opgehaald konden onze ervaren vogelaars dat bevestigen en 
wij konden deze toch wel wat verdrietige natte vondst bewonderen. 
De bui voorbij, wij opgewarmd en met een volle maag gingen we langs 
een broedkolonie blauwe reigers, nog naar een uitkijk ten zuiden van de 
boerderij. Eigenlijk het meest interessant wat vogelwaarnemingen 

betreft, maar ook leuk voor de planten. 
Met een leuk paadje tussen het water door en zonder regen, 
besloten we een mooie wandeling. 
 
 
                                                                    

  
   
                                                        Bruine Kiekendief man 
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Verslag van:               3 mei excursie 11 
Excursiegebied:         het Zwin ( Nederlandse en Belgische zijde)  
Aantal deelnemers:  8 
Excursieleider:           Erik 
Knooppunten:            Per fiets 
Verslag:                       Heleen                                                                                      

Grasmus 
                                                                                                                                                                                                                 
We vertrokken om 9.30 met 8 personen op de fiets. Het weer was grijs maar droog en ongeveer 10 
graden.  
De weg tot Cadzand- Bad was bekend, maar er werd wel af en toe 
gestopt voor mooie waarneming van bijv. nachtegaal en steenloper. 
Over de zeedijk fietsten we door naar het Zwin. Na een paar kleine 
stopjes tussendoor maakten we een lange stop bij een mooi 
uitzichtpunt; de moeite waard om de telescopen uit te zetten. Zo 
konden we goed de verschillende meeuwensoorten onderscheiden 
en bekende en verwachte steltlopers.  
 
Onder het genot van onze koffie,  genoten we ook van de mooie haiku’s die daar te zien zijn. We 
hebben ze bewonderd en op foto vastgelegd.  
Een mooie toepasselijke voor dat moment was: 
 
                                                                 
 
 
 
Tijdens onze laatste ervaringsuitwisseling van deze week werd ieder bestuurslid een toepasselijke 
haiku als (lijf)spreuk meegegeven.  
 
Verderop stonden lepelaars, die speciaal voor ons dichterbij kwamen, een paar grote zilverreigers in 

hun midden. Langs de waterkant en de wegbermen 
stonden genoeg verschillende planten om te bekijken 
en/of uit te zoeken welke het is.  
We rondden het Zwin en aan Belgische zijde hielden 
we onze lunchpauze in de luwte van een bocht in de 
dijk.  
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We fietsten door tot Knokke, ooit de stad van een beroemd songfestival, maar wij hadden de  
mooiste zang in de route er naar toe van nachtegalen, fitissen, sprinkhaanzanger, enz.    
We troffen nog een mooi uitzichtpunt in België, waar we een grote groep zwartkopmeeuwen van 
dichtbij konden bewonderen.  

 
 
Via de aardige dorpjes Retranchement en Cadzand, over leuke binnendijkjes, fietsten we naar de 
camping terug, waar we na 40 km (iets meer dan gepland) om 17.00 uur aankwamen.  
Een zeer geslaagde slotdag van deze kampeerweek! 
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Verslag van:               3 mei excursie 12 

Excursiegebied:         De wallen van fort Retranchement 
Aantal deelnemers:  4 
Duur:                           ½ dag, per fiets en te voet 
Verslag:                       Marcel 
 

 
Rond 9.30 uur vertrokken we naar Retranchement. Na 
de camping gingen we vrij snel een mooi bospad op, de 
Akkerweg, dat later overging in een fietspad van asfalt. 
Al spoedig kwamen we langs een meertje waar we even 
moesten “spotten”.  

Aanvankelijk leek het heel rustig, maar bij nadere 
bestudering was er toch wel wat te zien o.a. een lepelaar. 
Toen werd onze aandacht getriggerd door een blaffend 
geluid. Dat kon toch geen hond zijn ? Maar wat dan wel ? 
Na rijp beraad kwamen we op een kikker uit. ‘s Avonds bij 
de chocola vertelde iemand, dat reeën dat soms doen. We 
zullen het nooit zeker weten. 
Via mooie kleine soms verrassend kronkelende weggetjes 
kwamen we in Retranchement. 
We liepen de Wallenroute, over de vele begroeide wallen 
van het oude fort en deels ook door het dorp met zijn 
leuke huisjes. 
De route was ca. 5 km, na ca. 1 ½  uur waren we op het 
beginpunt, waar we onze lunch gebruikten. 
Daar werden we nog verrast door drie ooievaars, die 
enkele rondjes boven ons cirkelden. 
Weer een mooie route terug met haas en een 
fazantenechtpaar. 
Al met al een geslaagde dag. 
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Laatste avond 

Zoals gebruikelijk hebben we het kamp afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 
Hiervoor gingen we naar Museumcafé “Het Koekoeksnest”.  

 
Overal staan er beelden, 
decors, poppen, 
automatisch spelende 
instrumenten en als u naar 
boven kijkt, ziet u de 
Vliegende Spanjaard aan u 
voorbij gaan, terwijl de tijd 
terugloopt. Zelfs de tafels 
waar u aan zit zijn heel 
speciaal, in elke tafel zit 
een apart decorstukje. 

Om de beleving totaal te 
maken kunt u het 
automatisch orkest 
aanzetten. Pianola’s, 
blokfluitorgels, uit zichzelf 
spelende 
snaarinstrumenten…. er 
staat zelfs een 
geautomatiseerde 

steeldrum. Al deze instrumenten ( 18) zijn enig in hun soort en ontwikkeld door de eigenaar, uitbater 

van het café: Ronald Spiessens. 

 

 
 
Het eten was er heerlijk en de beleving van “Het Koekoeksnest” was geweldig. 
 
De plantenlijst is aangeleverd door Andries. 
De briefjes voor de vogellijst zijn bijna allemaal ingevuld door Hans. 
De foto’s zijn van Heleen, Rinus en Elly.  
De samenstelling van het verslag door Elly. 
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Plantenlijst  

Kamp Zeeuws Vlaanderen bij Nieuwvliet, 27 april – 4 mei 2019 

NB. Soorten die meermaals genoemd werden, zijn één keer vermeld. 

28-4 Het Zwin 
 
Gewone smeerwortel 
Duindoorn 
Zachte ooievaarsbek 
Stinkende gouwe 
Rimpelroos 
Winterpostelein 
Zilverschoon 
Zandhaver 
Reuzenbalsemien 
Wilde hyacint 
Kleine ratelaar 
 

29-4 (?) 
 
Heemst 
Moerasandijvie 
Pluimzegge 
Heen 
 

30-4   Retranchement 
 
Gevlekte rupsklaver 
Strandmelde 
Gewone zoutmelde 
Fijne kervel 
Herik 
Radijs 
Gewone duivenkervel 
Hoenderbeet 
Lidrus (soort Paardenstaart) 
Zomprus 
Zeegroene rus 
Bermooievaarsbek 
Doornappel 
Avondkoekoeksbloem 
Vijfvingerkruid 
Grote ereprijs 
Watermunt 
Waterzuring 
 

 

1-5Fort Rammekenshoek 
 
Dijkflora  
 
Muurbloem 
Zeekool 
Bitterkruid 
Knopig doornzaad 
Hopklaver 
Zeewinde 
‘Wilde’ akelei 
Rode spoorbloem 
Rode kornoelje 
Muurleeuwenbek 
Wouw 
Bezemkruiskruid 
Look-zonder-look 
Muurpeper 
Zeevenkel 
 
 

Rode spoorbloem 

 

 

Bos Rammekenshoek 
 
Groot heksenhruid 
Italiaanse aronskelk 
Bloedzuring 
Boskortsteel 
Veldiep 
Es 
Haagbeuk 
Gewone vogelkers 
Eenstijlige meidoorn 
Hazelaar 
Zulte 
Wilde kamperfoelie 
Fladderiep 
Geel nagelkruid 
Daslook 
Paardenkastanje 
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1-5  Baarzandse kreek / De 
blikken 
 
Rode klaver 
Judaspenning 
Rode paardenkastanje 
Raapzaad 
Harig wilgenroosje 
Kruipend zenegroen 
Spaanse aak 
Gewone esdoorn 
Kleine maagdenpalm 
Scherpe boterbloem 
Klein hoefblad 
Groot hoefblad 
Grote weegbree 
Smalle weegbree 
 

2-5  Braakman 
 
Grote kaardenbol 
Dauwbraam 
Viltig kruiskruid 
Akkermunt 
Akkervergeetmijnietje 
Knoopkruid 
Gewone agrimonie 
Kruipwilg 
Blauwe zegge 
Heggenrank 
Witte els 
Heelblaadje 
Duinroos 
Boswilg 
Grauwe wilg 
Schietwilg 
Gelderse roos 
Duinteunisbloem 
Zwenkdravik 
Koningskaars 
Grote keverorchis 
Brede wespenorchis 
 

3-5 Het Zwin, Ned en Be 
 
Akkermelkdistel 
Witte krodde 
Kroontjeskruid 
Duist 
Tuinbingellkruid 
Kruipende boterbloem 
Glad parelzaad 
Slangenkruid 
Veldhondstong 
Akerhoornbloem 
Kromhals 
Zeepkruid 
Damastbloem 
Veldsla 
Grote varkenskers 
Stinkende kamille 
 

     

  



22 
 

Vogellijst 

 



23 
 

 

 

We hebben 122 verschillende vogels waargenomen 

 


