
 

Bijlage: Winnaars wedstrijd natuurfotografie ‘Het Zwin 

inspireert’ 

  

In de leeftijdscategorie ‘vanaf 18 jaar’ 

Top drie binnen de categorie ‘dieren’ 

 

1. Hendrik Borglevens - Aalter 

Een mannetje bergeend slaat even de vleugels uit op de Zwinvlakte. Bergeenden 

zijn opvallende, kleurrijke eenden die bijna niet te missen zijn bij een bezoek aan 

het Zwin. Bergeenden onderscheiden zich van andere eendensoorten doordat de 

mannetjes en de vrouwtjes niet van kleur verschillen: ze zijn beiden even 

kleurrijk. Dat verraadt dat bergeenden niet nauw verwant zijn aan andere 

eendensoorten. Mannetjes, zoals de vogel op de foto, zijn wel te onderscheiden 

door de opvallende knobbel bovenop de snavel.  

 

2. Jolijn Boumon - Wingene 

De boomkikkers van het Zwin zijn fotogenieke publiekslievelingen. Het exemplaar 

op de foto laat zien hoe mooi ze kunnen 'verdwijnen' op de groene bladeren waar 

ze hun zonnebad nemen. In het Zwin Natuur Park zijn ze in de warmere tijd van 

het jaar zo gemakkelijk te zien, dat je haast zou vergeten dat het nog altijd een 

heel bijzondere soort is. Het Zwin blijft één van de zeldzame plaatsen in België 

waar je de soort kan zien (en horen!). Dankzij beschermingsmaatregelen doet de 

boomkikker het de laatste tien jaar heel goed in dit gebied.  

 

3. Eric Inghelbrecht - Koolkerke 

Een aalscholver droogt zijn verenkleed na in de geulen van de Zwinuitbreiding te 

hebben gevist. Aalscholvers duiken onder water achter hun vissenprooi aan. Het is 

zeker niet de enige vogelsoort die onder water duikt, maar in tegenstelling tot 

veel andere soorten is hun verenkleed niet zo waterdicht. Na veel te hebben 

gedoken, moeten ze daarom een beetje staan drogen. De aalscholver is één van 

verschillende soorten viseters die profiteren van het rijke visaanbod in de 

Zwinwateren.  

 

Top drie binnen het thema ‘planten’: 

 

1. Eric Inghelbrecht - Koolkerke 

Van de twee soorten schijnspurrie die in het Zwin voorkomen, is gerande 

schijnspurrie het meest typisch voor een natuurlijk, ongeschonden schorrebiotoop. 

Het is een zogenaamde zoutverdragende plant, die goed is aangepast aan 

overleven in een zout milieu, met frequente overspoeling door zout water. Je kan 



het delicate bloemetje hier zien op een typische vindplaats in de nabijheid van 

zeekraal. 

 

2. Eric Inghelbrecht - Koolkerke 

Zilte schijnspurrie is een zeldzame plantensoort die typisch is voor slikken- en 

schorregebieden, zoals het Zwin. Bijzonder is dat deze soort sinds een aantal 

jaren meer voorkomt in het binnenland, en dan meer bepaald langs 

autosnelwegen en andere hoofdwegen. waar veel zout wordt gestrooid. Als 

zoutverdragende plant kan ze daar gedijen. 

 

3. Hendrik Borglevens - Aalter 

Het is eens een andere manier om de wellicht bekendste plantensoort van het 

Zwin te bekijken: oog in oog met lamsoor! Vroeger was augustus de meest 

geschikte maand om de lamsoorbloei in het Zwin op zijn best te zien. Als 

gevolg van steeds warmere voorjaren, is die top-bloeiperiode naar voor 

geschoven, en begint die nu al in juli. De dreigende onweerslucht op de foto 

doet vermoeden dat de fotograaf het, na het nemen van deze foto, niet lang 

meer droog heeft kunnen houden!  

 

Top drie binnen het thema ‘landschap’: 

1. Yvan Lefaible – Alsemberg  

Lamsoor in de Zwinvlakte op een zomerse dag met mooie wolkenformaties: 

veel meer is er niet nodig om een prachtige foto te maken. Dankzij de opkomst 

van zilte planten als culinair extraatje in de keuken, is 'lamsoor' vrij goed 

gekend. Helaas is er in werkelijkheid sprake van een naamsverwarring: de 

'culinaire lamsoor' is niet de 'echte lamsoor'. De mooie paarse plant op de foto 

is de 'echte'. De 'culinaire' is een andere soort: zeeaster of zulte. Die komt ook 

veel voor in de Zwinvlakte, en heeft eveneens mooie bloemetjes, maar ze is 

niet zo opvallend als de enige echte lamsoor, die in de zomermaanden zorgt 

voor een paars bloementapijt.  

 

2. Hugo De Groote – Middelburg (Maldegem) 

Ze bestaat nog maar goed anderhalf jaar, maar in die tijd is de Zwinuitbreiding 

al een belangrijk en niet te missen onderdeel van het Zwin geworden. Een 

gebied dat door het veranderende getij doorheen de dag voortdurend van 

gedaante verwisselt. Een paar keer per jaar, bij de combinatie van een hoog 

springtij en stevige wind uit noordwestelijke richting, komt er zo veel water in 

het gebied dat zelfs het bezoekersponton in het zuidwestelijke deel van de 

Zwinuitbreiding onder water loopt. Als je daar nog een prachtig wolkenspel 

boven krijgt, staat dat garant voor een fantastisch natuurspektakel!  

 

 

3. Eric Inghelbrecht – Koolkerke  



De weidse Zwinvlakte is het grootste slikken- en schorrengebied van België. 

Twee keer per dag overspoelt de zee de laagste delen van het gebied met zout 

water. Als het water zich terugtrekt, blijven grote oppervlakten slik achter waar 

duizenden vogels naar voedsel zoeken. Bepaalde geulen vallen nooit droog, en 

bij laag tij concentreren zich daar grote aantallen kleine visjes en garnalen. Die 

vormen het voedsel voor grote opvallende witte vogels die je van maart tot 

oktober bijna niet kan missen in het Zwin: lepelaars.  

 

 

 

 

   



In de leeftijdscategorie jongeren,  ‘tot 18 jaar’ 

Top vijf 

 

1.Van De Vyvere Stan (14 jaar) – Schoten  

Een torenvalk kiest het luchtruim in het Zwin. Zoals je kan zien, volstaan zelfs 

dunne twijgen als zitplaats voor een lichtgewicht als een torenvalk. Deze veel 

voorkomende roofvogelsoort in het Zwin valt meestal op door haar typische 

jachtvlucht: ter plaatse blijven hangen met druk flapperende vleugels. Tijdens die 

typische jachtvlucht speuren ze naar hun favoriete prooi: muizen.  

 

2. Louis De Nil (17 jaar) – Knokke-Heist 

Een staartmees kijkt recht in de lens. Er staat er maar eentje op de foto, maar 

deze vogel was vrijwel zeker niet alleen. Staartmezen zijn heel sociaal. Ze komen 

een groot deel van het jaar in luidruchtige groepen van gemiddeld een tiental 

exemplaren voor. Alleen tijdens de broedtijd zonderen broedparen zich per twee 

af om samen voor nageslacht te zorgen.  

 

3. Yaron Devos (14 jaar) - Waregem 

Een houtduif stijgt op met een tak in de bek, op weg naar een nest in aanbouw. 

Houtduivennesten stellen niet zo veel voor: naar verhouding zijn ze vrij klein, een 

ondiep takkenplatformpje dat bij de eerste beste zucht wind tegen de grond lijkt 

te zullen gaan. Dat lijkt alleen maar zo: in werkelijkheid zijn deze schijnbaar 

achteloos op elkaar gelegde takkenhoopjes zo stevig gebouwd dat ze nog 

maanden later intact op hun plaats zitten, tot diep in de winter en na meerdere 

herfststormen.  

 

4. Reinout Ghijs (18 jaar) – Aartrijke  

Met hun opvallende kleur en typische vorm kennen vele mensen klaprozen. Ze 

raakten sterk verbonden aan de Eerste Wereldoorlog dankzij een bekend 

oorlogsgedicht van de Canadese militair John McCrae. Klaprozen waren destijds 

blijkbaar een opvallend beeld in de Vlaamse (slag)velden, ongetwijfeld samen met 

veel andere, minder opvallende wilde bloemen. Tegenwoordig is het met de 

diversiteit aan wilde bloemen in de Vlaamse velden helaas veel minder goed 

gesteld, ook met klaprozen. Je vindt ze in het seizoen op verschillende plaatsen in 

het Zwin terug.  

 

5. Reinout Ghijs (18 jaar) – Aartrijke  

Een ooievaar in de 'Temptation Island'-boom in het Zwin Natuur Park. Deze boom, 

een lage den, staat centraal in het park en geldt als ontmoetingsplaats voor 

ooievaars op zoek naar een lief. Ongepaarde, vreemde ooievaars in het Park 

worden meestal in deze boom gezien, hoewel ook ooievaars, die al een partner en 

een nest hebben, er ook af en toe in zitten. De boom staat op de koop toe op een 

klein eilandje in een waterplas. Vandaar dat hij officieus de naam 'Temptation 

Island' meekreeg...  

 



 


