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Een jaar geleden … 
 
Op 14 maart 2014 , een jaar geleden ,  nam Guido Burggraeve afscheid van zijn familie, 
van zijn vrienden en van z’n grote passie: de vogels. Vele latere vogelaars refereren naar 
Guido als naar hun leermeester en conservator van dat prachtige natuurgebied aan de 
noord-oosthoek van West-Vlaanderen , de guitige excursieleider die zijn gezellen 
begeesterde  en die het Zwin zo bekend heeft gemaakt in binnen- en buitenland.  
Het begon allemaal met die kleine vogels in de buurt waar hij woonde : Sint-Michiels , de 
bossen van Tillegem en Zevenkerke, de weiden van Varsenare en Damme en de 
slikplaten van Zeebrugge.  
Daar ergens in 1959 liep hij zijn vriend, compagnon de route en leeftijdsgenoot Eckhart 
tegen het lijf. Gedreven naar het vogelavontuur werden ze lid van de ornithologische  
vereniging De Wielewaal afdeling Brugge, gesticht in 1953. Uitzonderlijke lof trouwens 
voor de stichtende pioniers , in het bijzonder wijlen mevrouw Bossier en mevr. De 
Ridder die zich omringd voelden door leden- sympathisanten die een grote bijdrage 
hebben geleverd voor het liefhebben, kennen en kenbaar maken van de natuur en het 
vogelleven in het Brugse hinterland.  
Het was in dit warme nest dat hij Magda leerde kennen. Voor hen zong de nachtegaal 
een liefdesverhaal , een leitmotiv dat hen begeleidde op de talrijke uitstappen in binnen- 
en buitenland.  
 
Ter herinnering en als hommage volgen enkele excursieverslagen van zo’n 50 à  57 jaar 
geleden, van de hand van Guido en Magda . Ze werden uitgekozen uit de  vele verslagen 
omwille van het tijdstip  (februari – mei) en én van het jaar (meer dan 50 j. geleden). Alle 
teksten worden weergegeven in de oorspronkelijke vorm, zoals in het archief van de 
Wielewaal bewaard. Via deze verslagen, slechts een fractie van wat bewaard werd,  
kunnen we kennis maken met de Brugse natuur uit de jaren 1950 en later.  
 
Hierna volgen achtereenvolgens een verslag van Guido over een uitstap langs de Damse 
vaart op 14 februari 1960.  
Een tweede verslag van de hand van Guido beschrijft een excursie naar de weiden van 
Varsenare. Excursieleider is zijn vriend Robert Buysse met wie hij samen met Eckhart de 
Brugse BJN , later de JNM zou stichten. 
Het derde verslag is geschreven door niemand minder dan Magda met wie hij later in 
het huwelijksbootje zou stappen: wellicht één van de allereerste  verslagen over 
‘watervogeltelling’, toen nog ‘waterwildtelling’  genoemd. 
En dat ook Magda heel wat van vogels afweet en tot het selecte gezelschap van onze 
vroegste ‘birdwatchers’  behoort kunnen we vaststellen in het laatste verslag van een 
excursie naar de IJzeronding waar zij de leiding heeft. 
Als slot nog een paar foto’s met Guido in zijn geliefkoosde Zwin bij de presentatie van 
één van zijn boeken. (1995). Op een tweede foto zien we Guido aan ’t werk in het 
orchideeënreservaatje  (gevlekte rietorchis) van Lissewege dat nu jammer genoeg  
verdwenen is. We herkennen trouwens wijlen Daniël Huiysseune (conservator) , Bruno 
Callebout, Yan Verschueren met zijn jochies Maaike en Freek , Patrick Keirsebilck, 
Etienne Goethals , Jozef Verleye en Chris Van de Veire.(1990). 
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