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Daguitstap naar Duinkerke en le Platier d’Oye 

Na de verdeling over 3 wagens vertrokken we met 9 aan de parking van 

Steenbrugge richting Duinkerke. 

De wegen lagen er in tegenstelling met de weersvoorspellingen heel behoorlijk 

bij.  Onderweg zagen we reeds 2 torenvalkjes en 2 buizerds.  

Aangekomen in Duinkerke reden we meteen naar la Digue du Braek waar we 

onze eerste halte hielden en we het gezelschap kregen van Marc DT.  

 

Op de zwaaikom zagen we een kuifduiker. Op grote afstand is hij moeilijk te 

onderscheiden van de geoorde fuut; de forse wind maakt het moeilijk om de 

kijker stil te houden en dan die tranen in de ogen…maar toch, de afgeplatte kop 

onderscheidt hem duidelijk van het bolhoedje eigen aan de geoorde fuut. De 

Duitse naam, Ohrentaucher, voor kuifduiker is dan weer verwarrend…  

Terloops, de futen doen mijn geloof in Darwin een beetje wankelen. Tim 

Birkhead (De wijsheid van vogels) stelt dat het baltsgedrag van de futen een 

van de grootste mysteries is van de ornithologie. Futen vertonen de beste 

pasacaglia’s en pavanes NA de paarvorming!  

Verder nog: 3 dodaars, 4 fuut en een koppeltje middelste zaagbek. We 

vervolgden onze weg langs la Digue waar we nog steenloper, fuut, aalscholver 

en nog eens 4 futen zagen. 



Op het einde van de dijk was het tijd om de benen te strekken op de westelijke 

havenpier. Hier werden we letterlijk gescrubd door het overstriemende zand 

maar we zagen 3 steenloper, 4 fuut, 1 kuifduiker en 1 m middelste zaagbek. 

 

 

Op de top aan de lichttoren hadden we een prachtig zicht op een erg 

onstuimige zee.  Hier opende zich een spektakel dat we niet “licht” gaan 

vergeten. Duizenden kleine golven sleurden felwitte schuimkopjes mee. Alle 

krachten, het tij, de stroming en de wind leken te botsen met als resultaat 

talloze geschubde waterheuveltjes. Het licht was fenomenaal. Hier begrijp je 

hoe Manet met dikke verfmozaïkjes dit veelvlakkig reliëf wilde weergeven met 

zijn oneindige kleuschakeringen van grijs-groen, azuur-blauw en turkoos. Jean-

Marie (niet de broer van Manet maar onze reisgezel…) had ook die grote 

donkere vlekken op het wateroppervlak vreemd gevonden; zijn dat 

zandbanken? neen, het bleek gezichtbedrog; de lage stand van de zon werpt 

van op grote afstand wolkenschaduwen af die wij midden in de winter verkeerd 

aflezen. Het maakte ook Claude Debussy even blij in zijn allegro aanzet van 

“Jeux de Vagues” als tweede beweging in “La Mer”. Nu pas snap ik waarmee 

die impressionisten bezig waren: het capteren van licht; en het moest rap gaan 

want het licht veranderd voortdurend.  

Er waren meer dan 20 jan van genten. Wat opvalt was hun enorme beheersing 

van deze stijve bries; zelfzeker stuurden ze hun tot een meter tachtig wijde 

maar smalle vleugels laag tussen de golfjes door waarachter ze nu en dan 

verdwijnen zoals pijlstormvogels. De kraakwitte veren blijken een 

signaalfunctie te hebben bij het fascinerend coöperatief jagen; ik begrijp 



waarom Bryan Nelsen er na drie jaar niet op uitgekeken raakte in zijn hut op 

Bass Rock. Verder nog gezien; 3 middelste zaagbekken, 18 steenloper.  

En hier kwam voor mij de apotheose: 5 mannetjes  eider in stijve formatie laag 

boven het water; dat moet ongeveer de fenomale belichting zijn geweest die 

het Lars Jonsson (Lars Jonsson’s Birds) mogelijk maakte om zijn karaktervolle 

“watercolours” van de eider neer te zetten. Op de terugweg langs de zeekant 

van la Digue zagen we nog stormmeeuw, een groep van 110 grote 

mantelmeeuw en nog kleinere groepjes meeuwen. Op naar de volgende 

bestemming: Institut Pasteur met torenvalk. Op het dok zeker 8 kuifduiker 

enkele futen, drieteenstrandloper, steenloper, aalscholver, scholekster en nog 

4 mannetje middelste zaagbek.  

Merkwaardig doeltreffend is de wijze waarop de reisleider deelnemers helpt 

een doelobject te vinden. De meeste mensen sturen je het moeras in met 

wollige en desoriënterende beschrijvingen. Maar hier zegt Johan, “Kijk zie je die 

rode boei. Wel, binnen enkele seconden zal er een Jan van Gent vanaf links 

voorbij vliegen”. Uiterst efficiënte communicatie zou ik zeggen. 

Op weg naar de Hems-putjes blauwe reiger en 1 kleine zilverreiger. 

Aan de putjes zelf zagen we 5 kleine zilverreiger, 7 brilduiker, 1 kuifeend, 1 

zingende cetti’szanger, 2 wilde eend, 1 roodborst en op weg naar Gravelines 

werd er plots geremd… We bevonden plots tussen twee buitenpunten van 

Vauban’s vestigingwerken. Wat gebeurt er nu? Is onze gids nu plots 

geïnteresserd in deze 17de eeuwse bouwmeester? Of misschien wil hij iets 

vertellen over de stichting in 1160 van dit havenstadje door Graaf Diederik van 

de Elzas met geldstromen komende  van de innovatie in de weefindustrie.  

Maar nee…de reisleider had zowaar een…. tjiftjaf gezien. Toch de moeite waard 

om uit te stappen en het kleinood te zoeken en jawel we vonden het, en zagen 

dat het heel actief zoekend naar insectjes in allerlei borders. 

Tijd voor enige verpozing op het heringerichte marktje van Gravelines in Café 

Le Central . Als je ooit in de buurt bent, zeg dan tegen Martine, de uitbaatster 

dat je graag Picon drinkt; je krijgt die gegarandeerd aan halve prijs. De 

hartelijkheid van de uitbaatster van deze taveerne doet ons vermoeden dat 

onze gids hier stiekem industriële hoeveelheden van zijn geliefde Picon komt 

nuttigen… 

Waarnemingen aan le Platier D’Oye vanaf de parking aan Rue de la Mer na 

eerst de mensen zonder laarzen afgezet te hebben aan de kijkhutten. 



25 bonte strandloper-15 bergeend-fraters-te hoog water zelfs voor laarzen-11 

rotganzen-bontbekplevier- schatting 1000 bonte strandloper-12 zilverplevier-

66 scholekster- 10 adulte dwergmeeuw- 2 watersnip-16 zilverplevier-

oeverpiepers-een 8-tal rietgorzen-en vele veldleeuwerikken. 

 

Om droog aan wal te raken moet je hier goed uitkijken. Guido Orbie was er niet 

bij; anders had hij gewaarschuwd voor het opkomend tij “A la vitesse d’un 

cheval au galop”.  

Maar we prijzen ons gelukkig dat er slechts één conflictje rees tijdens deze, 

overigens, vredevolle excursie.  Ging het sneller met schoolslag of met crawl 

om die laatste kreek over te steken? De meningen waren verdeeld…Sommigen 

van ons voelden zich schuldig; we hadden “laarzen” begrepen en de gids had 

duidelijk “duikpak” bedoeld… (maar we houden nog van hem…). 

Kijkhut Platier D’Oye. Velen hebben dit veelvuldig meegemaakt; maar het is 

dankbaar om iets meer tijd te nemen in deze kijkhut. Er was veel “volk” op de 

plassen. En opnieuw het licht zorgde voor een schilderij aan kleuren. Neem nu 

dat mannetje pijlstaart op grijpafstand en duidelijk zichtbaar op vaste grond; 

eindelijk eens een kans om die “rand van zwarte veren aan de 

ondersnavelbasis” echt te bekijken. En nog: wilde eend-tafeleend-wintertaling-

slobeend-smient-kuifeend-bergeend-watersnip,meerkoet,waterhoen-kievit-

dodaars-pijlstaart-3 bonte strandloper-canada gans-fazant-blauwe reiger-kleine 

mantelmeeuw-stormmeeuw-zilvermeeuw en grauwe gans. 



 

Aan Grand Fort Philip zagen we enkele oeverpiepers. Opnieuw het Duits lijkt te 

misleiden met haar “Strandpieper”;  het Engels is meestaal raak met in dit 

geval, “Rock Pipit”; hij zit toch namelijk op stenige oevers en rotskusten. 

Dezelfde taalprecisie geldt voor andere vogels zoals “Ruddy turnstone” 

waaraan zelfs een leek genoeg heeft… 

 

Natte en droge deelnemers: Johan, Karel, Jef, Monica, Steven, Karin, Luc, Marc, 

Jean-Marie en Paul  

Ik zou zeggen, dit was meer dan een vogelexcursie. Het kleine groepje maakte 

het heel gezellig en vooral…meer mensen zouden dit moeten doen. Psycholoog 

Paul Verhaeghe (Identiteit) zou zeggen, “Dit is het einde van de psychoterapie. 

Ga eens uitwaaien aan de kust.” 

 

Paul Maertens & Karel Ameije 


