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Zeeland is een bijzonder vogelrijke provincie. Dit ‘land in zee’ heeft de 
Ooster- en Westerschelde met uitgestrekte slikken, platen en schorren,
grote zoete en zoute meren, de Voordelta met stranden, zandbanken 
en ondiep kustwater, fraaie duingebieden, talloze binnendijkse 
natuurgebieden, kreken en dijken, akkers en zelfs bossen. Daar komt bij 
dat Zeeland op belangrijke vogeltrekroutes langs de Noordzeekust ligt. 
De ‘telposten’ bij Breskens (in het voorjaar) en Westkapelle (in het najaar) 
genieten niet voor niks nationale en internationale faam. 

De Avifauna Zeelandica is het standaardwerk over de Zeeuwse vogelwereld. 
Van alle in Zeeland waargenomen vogelsoorten wordt een gedetailleerde 
en informatieve beschrijving gegeven van het voorkomen in verleden en 
heden, rijk geïllustreerd met kaartjes en grafieken. 

Het boek biedt veel meer dan een traditionele ‘streekavifauna’. 

De soortbeschrijvingen worden voorafgegaan door een aantal inleidende 
hoofdstukken over vogels in Zeeland voor 1900, de exploitatie van 
vogels (eendenkooien, jacht op watervogels met kanongeweren, rapen 
van eieren), vogelstudie en vogelbescherming in 1900-2020, de rol van 
Belgische vogelaars in Zeeland, verzamelaars en vogelcollecties, de 
landschappelijke ontwikkeling, vogels van het stedelijke en landelijke 
gebied, kustbroedvogels, de diverse grote wateren, vogeltrek en ‘varia 
exotica’. Ook zijn de streeknamen vermeld en zijn biografieën van 
vooraanstaande (meestal overleden) in Zeeland actieve vogeldeskundigen, 
een personenregister en een zeer uitvoerige literatuurlijst opgenomen. 
Talloze, vaak bijzondere foto’s van topfotografen, verfraaien de tekst.

Dit monumentale, tweedelige standaardwerk mag niet ontbreken in de 
boekenkast van eenieder die geïnteresseerd is in de vogels, de natuur, 
het landschap en de geschiedenis van Zeeland. 
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Avifauna Zeelandica  

• Twee kloeke delen in een fraaie cassette

• Circa 1.400 pagina’s

• 10 themahoofdstukken & 

 10 gebiedsbeschrijvingen

• Circa 450 vogelsoorten uitgebreid 

beschreven

• Talloze foto’s, kaarten en grafieken

• Speciale voorintekenprijs van € 44,50 

(15 juli-15 oktober 2021).

De Avifauna Zeelandica verschijnt naar verwachting eind 2021. U hoeft niet zo lang te wachten 

want nu bestellen is voordelig!

Van 15 juli tot 15 oktober geldt de speciale voorintekenprijs voor de snelle beslissers. 

Daarna geldt de winkelprijs*.

Voorintekenprijs geldig van 15 juli tot 15 oktober: € 44,50

Winkelprijs na 15 oktober: € 59,50

Prijzen zijn exclusief € 10,00  verzendkosten voor de cassette met beide delen. 

Bespaar verzendkosten door uw exemplaar af te halen bij een afhaalpunt bij u in de buurt. Er 

zijn onder andere afhaalpunten in alle Zeeuwse regio’s, Goeree-Overflakkee , West-Brabant, 

Nijmegen en verschillende plaatsen in Vlaanderen. U kunt uw afhaalpunt aangeven bij de 

bestelling.

*Leden van Sovon betalen na de voorintekenperiode € 49,50 exclusief € 10,00 verzendkosten. 

Meer informatie, een inkijkexemplaar en bestellen via sovon.nl/AZ 
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Avifauna Zeelandica  

Zeeland is een bijzonder vogelrijke provincie. Dit ‘land in zee’ heeft behalve de Ooster- en 
Westerschelde, met uitgestrekte slikken, platen en schorren, ook grote zoete en zoute 
meren, de Voordelta met stranden, zandbanken en ondiep kustwater, fraaie duingebieden, 
talloze binnendijkse natuurgebieden, kreken en dijken, akkers en zelfs bossen. Daar komt 
bij dat Zeeland op belangrijke vogeltrekroutes langs de Noordzeekust ligt. De ‘telposten’ bij 
Breskens (in het voorjaar) en Westkapelle (in het najaar) genieten niet voor niks nationale en 
internationale faam. 

Na de alom geprezen (en inmiddels uitverkochte) Flora Zeelandica (2018), eveneens onder 
redactie van Peter Meininger, is er nu de Avifauna Zeelandica het standaardwerk over de 
Zeeuwse vogelwereld. Het verschijnen en verdwijnen van vogels zijn goede indicatoren van 
hoe het er met landschap en milieu voorstaat. Van alle in Zeeland waargenomen vogelsoorten 
wordt een gedetailleerde en informatieve beschrijving gegeven van het voorkomen in 
verleden en heden, rijk geïllustreerd met kaartjes en grafieken. Ook de vele in Zeeland 
waargenomen zeldzaamheden krijgen aandacht in woord en beeld. 

Het boek biedt veel meer dan een traditionele ‘streekavifauna’. De soortbeschrijvingen worden 
voorafgegaan door een aantal boeiende, inleidende hoofdstukken. Deze zijn niet alleen 
geschreven door deskundige ‘vogelaars’, maar ook door historici en landschapsdeskundigen. 
Zo zijn er hoofdstukken over vogels in Zeeland voor 1900, de exploitatie van vogels 
(eendenkooien, jacht op watervogels met kanongeweren, rapen van eieren), vogelstudie en 
vogelbescherming in 1900-2020, de rol van Belgische vogelaars in Zeeland, verzamelaars 
en vogelcollecties, de landschappelijke ontwikkeling van Zeeland, vogels van het stedelijke 
gebied, vogels van het landelijke gebied, hoofdstukken over de diverse grote wateren, 
kustbroedvogels, vogeltrek en ‘varia exotica’. Ook zijn de streeknamen vermeld en zijn 
biografieën van (meestal overleden) vooraanstaande, in Zeeland actieve vogeldeskundigen, 
een personenregister en een zeer uitvoerige literatuurlijst opgenomen. Talloze, vaak 
bijzondere foto’s van topfotografen, verfraaien de tekst.

Dit monumentale, tweedelige standaardwerk mag niet ontbreken in de boekenkast van 
eenieder die geïnteresseerd is in de vogels, de natuur, het landschap en de geschiedenis van 
Zeeland. 

Beknopte inhoud Avifauna Zeelandica 

1. Inleiding

2. Vogels in Zeeland voor 1900 

3. Exploitatie van vogels in Zeeland, 1850-2000

4. Studie en bescherming van vogels in Zeeland, 1900-2020 

5. Belgen en de Zeeuwse avifauna 

6. Verzamelaars van vogels in Zeeland en hun collecties, 1650-2020

7. Zeeland: een door natuur en mens gevormd landschap

8. Kustbroedvogels in het Deltagebied 

9. Watervogels van de Grevelingen, het grootste zoutwatermeer van Noordwest-Europa

10. Het Krammer-Volkerak: vogelgebied in ontwikkeling

11. De Oosterschelde: hét steltlopergebied van de Delta

12. Watervogels van het Zoommeer

13. Vogels van het Markiezaat

14. Het Veerse Meer: de teloorgang van een vogelrijk gebied

15. De Westerschelde: zeldzame getijdennatuur ten top

16. Vogels van de Voordelta

17. Zeevogels van de ‘Zeeuwse Noordzee’

18. Vogeltrek over Zeeland

19. Vogels van het landelijke gebied van Zeeland

20. Vogels van het stedelijke gebied van Zeeland

21. Synthese: ontwikkelingen en toekomstperspectief

22. Bespreking per soort van alle in Zeeland waargenomen vogels

23. Varia exotica 

Literatuur en geraadpleegde archieven

Personenregister
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Ook zijn de streeknamen vermeld en zijn biografieën van vooraanstaande 
(meestal overleden) in Zeeland actieve vogeldeskundigen, een 
personenregister en een zeer uitvoerige literatuurlijst opgenomen. Talloze, 
vaak bijzondere foto’s van topfotografen, verfraaien de tekst.

Dit monumentale, tweedelige standaardwerk mag niet ontbreken in de 
boekenkast van eenieder die geïnteresseerd is in de vogels, de natuur, 
het landschap en de geschiedenis van Zeeland.
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Avifauna Zeelandica  

• Twee kloeke delen in een fraaie cassette

• Circa 1.400 pagina’s

• 10 themahoofdstukken & 

 10 gebiedsbeschrijvingen

• Circa 450 vogelsoorten uitgebreid 

beschreven

• Talloze foto’s, kaarten en grafieken

• Speciale voorintekenprijs van € 44,50 

(15 juli-15 oktober 2021).

De Avifauna Zeelandica verschijnt naar verwachting eind 2021. U hoeft niet zo lang te wachten 

want nu bestellen is voordelig!

Van 15 juli tot 15 oktober geldt de speciale voorintekenprijs voor de snelle beslissers. 

Daarna geldt de winkelprijs*.

Voorintekenprijs geldig van 15 juli tot 15 oktober: € 44,50

Winkelprijs na 15 oktober: € 59,50

Prijzen zijn exclusief € 10,00  verzendkosten voor de cassette met beide delen. 

Bespaar verzendkosten door uw exemplaar af te halen bij een afhaalpunt bij u in de buurt. Er 

zijn onder andere afhaalpunten in alle Zeeuwse regio’s, Goeree-Overflakkee , West-Brabant, 

Nijmegen en verschillende plaatsen in Vlaanderen. U kunt uw afhaalpunt aangeven bij de 

bestelling.

*Leden van Sovon betalen na de voorintekenperiode € 49,50 exclusief € 10,00 verzendkosten. 

Meer informatie, een inkijkexemplaar en bestellen via sovon.nl/AZ 
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