
Jaargang 8-Nr 3b van “Het Zeezwaluw Suffertje”, Maart 2016 

© 2016 SY Zeezwaluw 

© SY Zeezwaluw 

 1 

 

Op voettocht …. in en om Domburg 

 

Correspondent te Domburg 

 

p een mooie zondag gaan de Zeezwaluwtjes wandelen in de omgeving van Domburg. Iets 

ten zuiden van het centrale plein in Domburg zou het oerwoud / de jungle cq regenwoud 

beginnen. 

  

Aangezien de zeezwabbers niet weten waar ze terecht zullen komen, zijn ze op alles voorbereid. 

Veiligheidshalve gehuld in lange broek, sokken en loopschoenen om goed beschermd te zijn tegen 

grondongedierte. Het 

uitgaanstenue is wat warm met 

30°C, maar het is nodig denken 

ze. Rugzakken worden gevuld 

met flesjes water en een 

boterhammetje mochten ze lang 

onderweg zijn en uiteraard de 

fototoestellen om alles vast te 

leggen. 

 

Gezellig keuvelend lopen ze langs 

de zuid-gaande straten door 

Domburg, langs mooie grote en 

kleine huizen met fruitbomen, 

dan weer langs kleine houten 

bouwvallen bedekt met 

golfplaten. Ze passeren zelfs 

een klein stuwsluisje in een afwateringsriviertje. Met het windje in de rug is het al erg warm om 

11 uur ´s ochtends. 

 

Op een T-kruising houdt de bebouwing van Domburg ineens op en staan ze tegenover een muur 

van groen. Aan de andere zijde van een riviertje staan hoge bamboebossen, enorm grote planten 

en allerlei andere struiken en palmbomen zorgen ervoor dat die zijde van de weg ondoordringbaar 

lijkt. Niet alleen de flora is 

adembenemend maar de fauna 

produceert een oorverdovende 

kakofonie van geluiden om elkaar 

maar op de territoriale grenzen te 

wijzen, afgewisseld met luide 

lokroepen naar soortgenoten. Het 

is echt ongelofelijk dat elke vogel, 

elk insect een eigen aria ten 

gehore brengt. Dan opeens is het 

(muis)stil. 

 

In de verte zien ze grote takken 

van een boom wilde bewegingen 

maken en even later rennen er een 

aantal beige apen door de bomen. 

Uiteraard waren ze te ver weg en 

bleven ze niet poseren voor een foto. Hier en daar zien ze nog een verder verwijderde boomkruin 

schudden en dan komen langzaam alle dierengeluiden weer op volle sterkte terug. 
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Ze besluiten de weg langs het riviertje verder te volgen om te zien of er een toegang is tot dit 

aanlokkelijke bos. Er is geen brug of pad over het stroompje te ontdekken en de vermoeide 

Zeezwaluwtjes ploffen daarom op een schaduwrijke plek op de grond langs de weg neer. Even een 

slokje water en boterhammetje voor ze verder gaan. Intussen luisteren ze naar echte 

oerwoudgeluiden die 

afgewisseld worden door stilte 

of alleen ruisende bomen. Het 

is ongelooflijk om daar zo te 

zitten en puur natuur te 

ervaren. 

 

Via een rondlopend pad komen 

de Zeezwaluwtjes na 2 uur 

wandelen weer uit op het 

centrale pleintje bij Domburg 

aan de waterkant waar hun 

rubbertje / dinghy ligt. Snel 

terug naar de Zeezwaluw om de te warme wandelkleding uit te doen en in de schaduw na te 

genieten van deze bijzondere wandeling 
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