
Steltkluten broedgeval Zandvoortweg 2014 
1e voor Walcheren 
 
Eindelijk was het dan zover. Een paar Steltkluten (Himantopus himantopus) heeft gebroed in het 
Zandvoortweggebied. Tot dit jaar was een broedgeval van deze schaarse soort nog nooit op het voormalig 
eiland Walcheren vastgesteld. Er waren wel vaker paartjes waargenomen, met name in het 
Zandvoortweggebied. Ook zijn er wel eens parende stelletjes gezien. Andere broedcodes waren tot dit jaar 
echter nooit geregistreerd. 
 
Hier volgt een beschrijving van de ontwikkelingen rondom ons gedrag en het broedgedrag van het paar. Per 
dag zijn de opvallende zaken beschreven. Verder is te lezen hoe is omgegaan met de bescherming van het 
broedgeval. In diverse kleuren zijn WhatsApp-berichten weergegeven, om interne communicatie inzichtelijk 
te maken. Rood = Walcheren Groep; Groen = Pim Wolf; Blauw = Tirzah Brusse. Tevens vindt u linkjes naar 
YouTube-filmpjes van de auteur. Deze hyperlinks zijn paarsblauw en onderstreept: YouTube-pagina van 
auteur. In blokvorm zijn enkele waarnemingen van de waarnemingssite toegevoegd. Hierin zijn datum, tijd, 
aantal, broedcode en RD-coördinaten gepresenteerd. 
 
Terwijl ik aan één van mijn vlinderrondes in de duinen van Klein-Valkenisse bezig was kreeg ik de volgende 
App-oproep op de Walcherengroep: 
Pim Wolf 06: 22 mei 15:50 - Via peter m, 2 steltkluten zandvoortweg thv hondenkot. 
Omdat de soort zich dit jaar al eerder (24 april 2014) had laten zien in het gebied, had ik geen 
haast de duinen te verlaten. Bovendien had ik net een Bijeneter langs zien komen. Daarom had ik 
extra reden om de lucht boven de duinstrook in de gaten te houden. Mochten de vogels later in de 
week nog aanwezig zijn, zou ik mijn kans wel schoon zien.  
 
Op 23 mei liep het paar 's morgens te lastig om vast te leggen. De vogels liepen ver van de weg 
en alleen zichtbaar rondom de rietbegroeiing van de noordelijkste dwarssloot. Slechts een 
registratie op “waarneming.nl”: 

Op de avond van de 23e hielden twee Slechtvalken me in de Middelburgse binnenstad, onder de 
Lange Jan.  
 
Op de 24 mei kreeg ik de vogels, na een tip van Thomas Luiten, eindelijk in beeld, iets na elf uur. 
De vogels zaten in de derde plas vanaf de Buttingseweg gezien. Om half twaalf vloog één vogel 
naar de plas aan de Buttingseweg. Iets wat ze vaker zouden doen.  
Om klokslag één uur bleken de vogels weer samen in de derde plas. Het gedrag van beide vogels 
week af van wat ik van eerdere paartjes in het gebied gezien had. Vooral het ♂ deed vreemde 
dingen. Hij pikte van alles op en gooide het achter zich neer. “Mogelijk staat hier iets bijzonders te 
gebeuren” dacht ik. 
De verborgen etholoog schoot in me wakker. Hier ontstond, voorzien van camera, een 
buitenkansje. Zomaar in de plas, bij de weidehekpaal, die me vaker beschutting gaf. Eindelijk kon 
ik de jongensdroom, om gedragsbioloog te worden, wat vorm geven.  
Toen ik binnen een half uur de ♂  ook met borst vooruit, kont omhoog, knieën gevouwen 
meerdere malen draaiende bewegingen zag maken, wilde ik mijn bevinding graag delen met de 
lokale vogelaars. Via deze manier hoopte ik anderen aan te sporen om iets gerichter naar de 
Stelten te kijken. Op de lokale App-groep plaatste ik het volgende bericht: 
24 mei 13:29 - Mannetje Steltkluut is nu en dan actief kuiltje aan het draaien... Zvweg halverwege 
3e plas vanaf Buttingseweg 
Die middag herhaalde de ♂ de “kuildraaibeweging” op drie verschillende locaties, vijf meter uit 
elkaar. Later die dag stuurde ik het volgende bericht aan Tirzah Brusse:  
24 mei 15:40 - Mannetje kuiltjes zien draaien. Wellicht maakt man nest en laat vrouw keuren... 
 
Op 25 mei waren beide vogels aanwezig in de derde plas rond half acht 's avonds. De bijgevoegde 
foto toont nestbouwactiviteit van deze avond. Om 19:38 vloog het paar naar de plas aan de 

2014-05-23 08:46  1 paar paar in broedbiotoop 29,878 394,153



Buttingseweg, de noordwestelijkste van het Zandvoortweggebied om te foerageren. 

 
De 26e heb ik de vogels in de ochtenduren gevolgd. Het leek een steeds serieuzere zaak te 
worden voor de ♂. Ook voor de ♀. Ze kwam steeds vaker en langer kijken bij de bezigheden van 
de ♂. Op de 24e was ♀ druk aan het foerageren, wanneer de ♂ zijn kuilen draaide. Nu leek er 
verandering in haar interesse. Aan Pim Wolf stuurde ik het volgende bericht: 
09:00 t/m 09:04: ♂ verstevigt middelste kuil 
09:10: ♂ verstevigt zuidelijkste kuil 
09:12: ♀ vrouw keurt middelste kuil van ♂ 
10:12: ♀ vrouw keurt middelste kuil van ♂ alweer 
11:18: ♀ foerageert in 1e plas vanaf de Buttingseweg, ter hoogte van dwarssloot. 
26 mei 09:25 - Vrouw neemt steeds meer tijd voor kuiltjeskeuring. Meeste tijd zit in zichtbare kuil. 
Tof project om te volgen! 
Met als reactie: 26 mei 16:36 - Vrouw ligt ver van weg in broedhouding. 
Waarop ik antwoordde: Goed zo! 
 
Op 29 mei nam ik het volgende waar: 
11:12: ♂ op nestplaats, bijwerken nestlocatie 
11:35 & 12:35: ♂ foerageert nabij weidehek 
12:44: ♀ op nestplaats 
13:30-13:40: ♀ op nestplaats, ♂ foerageert nabij 
13:55: ♂ op nestplaast, ♀ foerageert nabij 
 



De vogel kreeg intussen aandacht van diverse mensen uit de buurt. Ook Henk Mandemaker kwam 
vrijwel dagelijks zijn kijkje nemen bij de vogels. Met Pim Wolf sprak ik ook steeds vaker bij het 
weidehek over het bijzondere broedgeval. Zo hoorde ik dat broedpogingen elders in het land mis 
waren gegaan, onder andere door eierroof. Om deze broedpoging zo veel mogelijk kans van 
slagen te geven, kwam “vervaging” van het geval ter sprake. Minder bekendheid zou de poging 
alleen maar goed doen, leek ons. 
 
Nog geen dag later ontving ik van Corstiaan Beeke de melding op de lokale App-groep: 
30 mei 16:49 - Steltkluten Zandvoortweg lijken broedpoging te wagen. Mannetje en vrouwtje zijn 
de laatste dagen steeds afwisselend in beeld. Op wrn.nl worden de waarnemingen automatisch 
vervaagd. 
 
De laatste dag van mei volgde ik de vogels in de ochtenduren. Aan Pim Wolf stuurde ik het 
volgende: 
31 mei 09:28 - Steltkluut-update: man zit op nest. Kluten uit directe omgeving hebben jongen. 
Meer rust voor Stelten. Meer kans van slagen? Blij met vervaging! 
Andere gefotografeerde waarnemingen waren: 
09:55: ♂ vliegt naar Buttingsewegplas 
10:28: nestwissel ♀ → ♂ 
10:52: ♂ op nest, ♀ foerageert nabij 
11:00: ♀ op nest, ♂ verjaagt Kluut 
11:17 ♂ naar Buttingsewegplas 
Die dag, een zaterdag, keek ik samen met Henk Mandemaker naar de nestplaats. Verderop zag ik 
in het gebied iemand lopen. Op de Buttingseweg stond een grote grijze pick-uptruck, van de 
koeienboer. Hij was mobiel aan het bellen. Samen met dhr. Mandemaker voorzag ik een probleem: 
koeienpoten door een Steltkluutnest met eieren. Dat dit kon gebeuren, wisten we. De boer had 
immers met koeien toegang tot het land vanaf 1 mei. Toch leek het tijd voor actie. Telefonisch 
contact met Pim Wolf leverde op dat hij Chiel Jacobusse van Het Zeeuws Landschap zou vragen 
om beschermingsmaatregelen. Zo sprak ik ook af dat ik maandag beschikbaar zou zijn voor de 
aanwijs van de nestlocatie.  
Door het snel groeiende gras werd de nestplek steeds slechter te zien. En mocht je niet weten 
waar te zoeken, was de vogel vrijwel onzichtbaar. Langs de hele Zandvoortweg was er een strook 
van slechts enkele meters, waar je een glimp van de vogel kon opvangen. Een moment waarop 
zijn locatie wel verraad, is de nestwissel. Dit gebeurt nog geen tien keer op een dag en duurt maar 
enkele seconden. Dan moet je net daar kijken waar het gebeurt. Omdat ik het gebeuren van begin 
af aan gevolgd heb, wist ik waar te kijken. 
 
Op zondagmiddag kwam ik degene, die de beschermingsmaatregelen uit zou voeren, tegen bij het 
weidehek. Zo kon ik hem de nestplaats vast aanwijzen en mogelijkheden doorspreken. Het zou 
een draad met prik worden. Het kon in een uurtje gepiept zijn, met minimale verstoring. Die 
middag berichtte ik aan Pim Wolf: 
1 jun. 14:08 - Net met Wannes Castelijns Steltkluutstrategie doorgesproken. Aanwijs morgen niet 
meer nodig. 
Pim Wolf 06: 1 jun. 18:11 - Perfect, ze lag om 17.00 nog lekker vast op de eieren. 

 
Na het avondeten ging ik kijken hoe de beschermingsmaatregelen waren uitgevoerd. Al snel bleek 
ik zeer tevreden over de uitvoering. Hier volgt het App-contact met Pim Wolf: 
2 jun. 18:25 - Steltkluut is uitgerasterd in vierkant. Vier houten hoekpalen aan weerszijden 
waterpartij en div. ijzeren pennen ertussen. 
Pim Wolf 06: 2 jun. 18:26 - Ben even gaan kijken, ziet er prima uit. Vrouw op nest. 
2 jun. 18:26 - Zeer effectief. Vrouw zit rustig. 
Bij het verlaten van het weidehek, heb ik de vogel nog geregistreerd: 

2014-06-01 22:08  1 vrouw bezet nest 29,999 394,011



 
De volgende ochtend ontving ik een bericht op de Walcherse App-groep: 
Joop Scheibeler: 3 jun. 10:05 - Steltkluten inmiddels met zijn vieren nieuw koppel in noordelijke 
plas Zandvoortweg 
Weer naar Zandvoortse: “Het moest niet gekker worden” 
Eerst vond ik rond 11:30 alleen het bekende bezette nest en de bekende ♀ foeragerend in de 
Buttingsewegplas. Nog geen uur later bleek dat er toch op nog geen tweehonderd meter van 
elkaar in totaal vier vogels zaten. Het nieuwe paar zocht meer beschutting en verborg zich nu en 
dan in een rietveld midden in de noordelijkste dwarssloot. 

Het nieuwe stel Stelten oogde anders, met name de ♂. Hij had, net als ik, een donkere pet. Heel 
herkenbaar. Tot vijf uur volgde ik de nieuwe vogels: 2e paar Steltkluut, dag 1 
Toen ik op post zat langs de Buttingseweg, stopte Jan Goedbloed. Tijdens een praatje bleek dat de 
vondst van het tweede paar mede door zijn opmerkzaamheid kwam. Hij was Joop tegengekomen 
tijdens zijn Klutentelronde. Die veronderstelde eerst dat de broedende vogel met hem 
meegevlogen was. Check Check Dubbel Check en het waren toch twee paren. Handig hoor, 
opmerkzame jongens. 
 
Omdat ik heel benieuwd was naar de vorderingen in het gedrag van het tweede paar, fietste ik 
rond tien uur naar het Zandvoortweggebied. Het tweede paar bleek aanwezig in de plas aan de 
Buttingseweg, waar doorgaans de niet broedende vogel van het eerste paar foerageerde. Hier 
zaten inderdaad drie vogels. Aan Pim Wolf berichtte ik het volgende: 
5 jun. 10:20 - Beide paren Skluut nog aanwezig. Nest stabiel bezet 
Pim Wolf 06: 5 jun. 13:42 - Fijns, ik ga vanavond nog even. 
5 jun. 13:46 - Man met pet heeft anderhalf uur één vierkante meter geïnspecteerd langs 
Buttingseweg thv bordje ZL aan noordzijde. Nog geen nestpikkerij of kuiltjesdraaierij. Alleen 
waterdieptepeiling. 
5 jun. 14:05 - 1e kuil gedraaid. Op klein hoopje  modder tegen rietrand aan aan oostzijde van 
westelijkste plas aan Buttingseweg. 
5 jun. 22:05 - 2e man wederom kuil gedraaid vanavond. Vrijwel zelfde plek. Nog dichter bij weg, 
iets meer begroeiing. Lijkt grensafspraken te maken met 1e man. 
Het tweede paar zat dichter langs de weg dan paar één. De kuildraaierij van ♂ is hierdoor beter 
vastgelegd. Met name het avondshot, in bijgevoegde video, toont hoe ♂ de knieën vouwt en met 
zijn knotje een kuiltje maakt. 
2e paar Stelkluut, dag 3 

 
De volgende dag bleek het tweede paar dan toch vertrokken. Niks grensafsrpraken. ♂ één 
tolereerde het tweede paar voor even in de Buttingsewegplas. 

 
 
2014-06-08 ~ 20:30: � foerageert in Buttingsewegplas 

 
 

2014-06-02 20:23  1 vrouw bezet nest 30 394,012

2014-06-03 12:30  1 paar foeragerend 29,926 394,174
2014-06-03 12:28  1 paar bezet nest 29,999 394,011

2014-06-05 10:14  1 paar foeragerend 29,705 394,224
2014-06-05 10:14  1 man foeragerend 29,744 394,187
2014-06-05 10:13  1 vrouw bezet nest 30,001 394,011
2014-06-05 14:03  1 man nestbouw 29,729 394,231
2014-06-05 12:19  1 man alarmerend 29,739 394,224

2014-06-06 21:56  1 vrouw foeragerend 29,715 394,214

2014-06-09 21:30  1 onbekend bezet nest 30 394,01



 

 

 
 
 

 
14 jun. 11:57 - Steltkluutpaar stabiel. Koeien in de wei. 
Pim Wolf 06: 14 jun. 11:59 - Spannend... 
14 jun. 12:48 - één koe heeft natte voeten gehaald. Voorlopig niet in buurt draad gezien. Lijkt 
voorlopig niet nodig gezien hoeveelheid gras en temperatuursvoorspelling. Henk M denkt vrijdag 
kuikens mogelijk. 
12:25 nestwissel, ♂ → ♀ 
13:27 ♂ op nest, ♀ foerageert nabij 
15:22 nestwissel, ♂ → ♀ 
 
15 jun. 12:32 – Jetstreamvoorspelling niet gunstig. Noordelijke windstroom - met dit weer - tot 
eind van de maand. 
Pim Wolf 06: 15 jun. 12:43 - Mooi, rustig groeizaam weer zonder krankzinnige buien met veel te 
veel millimeters neerslag. 

 
Pim Wolf 06: 17 jun. 09:57 - Jij, Corstiaan, Chiel Jacobusse en ik gaan vanavond om half acht naar 
het nest, de rest mag donderdag. 
17 jun. 09:58 - Bedankt Wolf. Kan ik ook eens Chiel ontmoeten. Gister hele dag gestruind met 
Lucien Calle. Veel geleerd over grassen. 
Pim Wolf 06: 17 jun. 09:59 - Tof, tot vanaaf! 
Arjen aan ouders: 17 jun. 20:04 - mooi nestje met vier eitjes 
19 jun. 19:50 - Zondag jonge Skluten, max 4 
19 jun. 19:53 - Dinsdagavond heb ik kort nest mogen zien, onder begeleiding van Chiel Jacobusse, 
hoofd onderzoek Zeeuws Landschap & schrijver voor oa PZC. Schoon nestje. 
19 jun. 19:55 - Tirzah: Leuk zeg ! Geluksvogel ! 
19 jun. 19:54 - Vrouwtje was nog geen 8 minuten van nest. Hit en run actie, in traagheid 
19 jun. 19:56 - Tirzah: Logisch. Stel je voor dat ze wegblijft . Moet je niet aan denken 
19 jun. 19:56 - Paar foto's ter registratie en weer weg... 
19 jun. 19:58 - Tirzah: Ja ok 

 
20 jun. 07:51 - Wellicht staat 1e Skluutei op uitkomen. Vrouw paradeerde minuten trots met 
gestrekte nek rond nestlocatie. Is nu gaan eten langs Buttingse en niet terug op eiers. 
Pim Wolf 06: 20 jun. 07:54 - Gestrekte nek is eerder onrust dan trots... 
20 jun. 07:54 – Ok. Menselijke interpretatie. Dank correctie. Man op nest. Staat vaak op. 
20 jun. 08:03 - Nestwissel. Vrouw wilde weer zitten en zorgen... 
 

 
 
Zondag 22 juni 2014 werd de grote dag. Op de lokale app-groep meldde ik: 

2014-06-10 21:44  1 man foeragerend 29,722 394,217

2014-06-12 21:15  1 vrouw foeragerend 29,722 394,216

2014-06-14 11:06  1 paar bezet nest 29,92 393,999

2014-06-15 11:12  1 man bezet nest 29,994 394,009

2014-06-16 19:16  1 onbekend bezet nest 30,001 394,011

2014-06-19 20:40  1 man bezet nest 29,991 394,004

2014-06-21 19:55  1 paar bezet nest 29,99 394,002



22 jun. 08:51 - 1e Steltkluut ei is uit 
Hierna volgt een app-gesprek met Tirzah Brusse, één van de lokale volgers van het eerste uur: 
22 jun. 09:03 - Vrouw vloog langs met ei in bek 
Tirzah: 22 jun. 09:05 - Waarom dat dan ??? - Leeg ei bedoel je ? De schaal eten ze toch op ? 
22 jun. 09:05 - Brengen ze weg van nest 
22 jun. 09:07 - Tirzah: Ok 
Er kwamen enkele mensen op mijn eerste bericht af. Tezamen met Gido Davidse, Peter Roelse en 
Angelique Belfroid waren we getuige van het wegbrengen van het tweede ei. De overige twee zijn 
niet weggebracht of het is onopgemerkt gebeurd. 
 
Pas na de middag werden de eerste kleintjes zichtbaar. Kees-Vliet Vlieland was hier samen met 
dame getuige van. Op de lokale app-groep plaatste ik het volgende: 
22 jun. 13:18 - 2 pullen zichtbaar 
Pim Wolf liet ik bij vertrek weten: 22 jun. 14:00 - 3 pullen tot nu toe. Ze jagen zelfs giertjes en 
houtduiven weg 
 
Thuis ontving ik een mail, van Henk Mandemaker, dat kort na mijn vertrek alle vier de jongen zich 
hadden laten zien. Na het avondeten waagde ik een poging om ook het viertal kleine Stelten te 
zien.  
Met diverse lokale passanten en vogelaars is er genoten van het kleine grut in avondlicht. Ook 
Corstiaan Beeke was van de partij en deed de volgende mededeling op de app-groep: 
 
22 jun. 21:21 - Vanavond beschuit met muisjes hoor. Wat geweldig! Alle vier de jongen scharrelen 
af en toe op het slikrandje. Pa en ma nu beiden actief bij de jongen. 

 

Dag één met pullen 
 
23 juni 2014: 
Dag twee met pullen 
 
 



24 juni 2014: 
08:33: vier pullen nabij nestlocatie 
24 jun. 21:10 - Paar is naar Buttingseweg verhuist. Palen en draad lijken weg te kunnen. 
Pim Wolf 06: 24 jun. 21:13 - Laat nog maar even staan tot dat de jongen wat ouder zijn, kunnen 
ze altijd nog terug. 
Dag drie met pullen 
 
25 jun. 10:08 - Zojuist de 4 pullen in rietpluk van rare geluid gezien. Nacht weer doorstaan. 
25 jun. 10:33 - 4 pullen inderdaad verhuist. 
25 jun. 12:06 - Ze kunnen toch zwemmen 
Pim Wolf 06: 25 jun. 12:21 - Mooi, lijkt me een voedselrijk hoekje. 
25 jun. 13:03 - Ze kunnen ook zwemmen. Verplaatsten zich naar dichtere rietpluk. Ziet er goed 
uit. Eventueel hebben ze de noordelijkste dwarssloot met riet nog. Dag 4 nog steeds 4!!! 
25 jun. 21:20 - Ze gaan alle 6 de nacht in 
Corstiaan Beeke: 25 jun. 22:55 - In overleg is besloten het embargo van de Steltkluten op te 
heffen. Vanaf morgen zijn de waarnemingen voor iedereen zichtbaar. Het gezin Steltkluten is 
gisteren verhuisd naar de plas langs de Buttingseweg. Tot nu toe een geweldig succes! Arjen 
schrijft een eerste stukje voor de website van de Vogelwerkgroep. Als iedereen de komende tijd 
wat details m.b.t. gedrag van ouders en jongen erbij vermeldt op waarneming.nl, kunnen we zo 
nu en dan een update plaatsen op de website. 
Dag vier met Pullen ~ Buttingseweg 
 
26 jun. 09:18 - Embargo is van Skluten af. Eind van dag 4 nog 6 beestjes 
Tirzah: 26 jun. 09:24 - Yesss voor de kluten ! 
 
 
Tot slot: Deze tekst is nog onder constructie. Mocht u waarnemingen van het stel 
Stelten en kroost hebben, voegt u ze dan toe op waarneming.nl. Aan het eind van het 
geval, als ze weg zijn, kunnen overige waarnemingen van anderen toegevoegd worden 
voor het totaalplaatje in de eindtekst. 
 
Vriendelijke groeten 
 
en 
 
alvast 
 
dank  
voor 
alle 
 
medewerking 
 
Arjen van Gilst 
 
2014-06-30 


