
Terekruiter in het Zandvoortweggebied
Westkapelle november 2007
Vale Gier op Walcheren
Hybride Ringsnavelmeeuw x Stormmeeuw

23e jaargang, nummer 2, december 2008



’t Zwelmpje is het contactblad van de vereniging Vogelwerkgroep 
Walcheren en verschijnt viermaal per jaar.

Vogelwerkgroep Walcheren  www.vwgwalcheren.nl

Redactie Corstiaan Beeke & Johannes Luiten 
Nachtegaalstraat 18, 4335 CG Middelburg, 06-41812719
zwelmpje@vwgwalcheren.nl

Postadres VWG Walcheren, p.a. Nachtegaalstraat 18, 4335 CG Middelburg

Voorzitter Wouter van Zandbrink, Baaiweg 3, 4363 NN Aagtekerke, 
06-22160358, voorzitter@vwgwalcheren.nl

Secretaris Pim Wolf, Batenburg 63, 4385 HG Vlissingen, 06-22783428
secretaris@vwgwalcheren.nl

Penningmeester Mario Aspeslagh, Nederstraat 3, 4332 AX Middelburg, 
06-42320299, penningmeester@vwgwalcheren.nl

Onderzoeks- 
coördinator

Gerard Troost, Prins Johan Frisostraat 7, 4332 VB Middelburg, 
06-48275077, onderzoek@vwgwalcheren.nl

Planologie Floor Arts, Jan Campertstraat 31, 4361 DD Westkapelle, 
06-22783429, planologie@vwgwalcheren.nl

AID Walcheren en 
stookolieslachtof-
fers

Koos Minnaar, Obsidiaan 19, 4337 LL Middelburg, 
0118-611547, minboo@zeelandnet.nl

AID Zuid-Neder-
land

Peter Alblas, 040-2563800 / 06-53182110, 
p.j.j.alblas@aid.agro.nl

Vogel- en egelop-
vang De Mikke

(achterin Park Toorenvliedt), Koudekerkseweg 131A, 4335 SL 
Middelburg, 0118-62828, demikke@zeelandnet.nl

De contributie bedraagt € 18,- per jaar, over te maken op 12.44.38.059, Rabobank te 
Vlissingen. Adreswijzigingen naar administratie@vwgwalcheren.nl.

foto omslag: Rosse Franjepoot, Veersedam, november 2008 (Corstiaan Beeke)



2 ‘t Zwelmpje 23e jaargang, nummer 2, december 2008 23e jaargang, nummer 2, december 2008 ‘t Zwelmpje 3

Inhoud
2   Agenda
3   Van de redactie
4   Bestuursperikelen
4   Even voorstellen...
5   Perzische Meeuw bij Middelburg
10  Een Terekruiter in het Zandvoortweggebied
12  Westkapelle november 2007: influxen van 
  Middelste Jagers, Stormvogeltjes en Kleine Alken
16  Vale Gier van 3 - 9 juni 2008 op Walcheren
22  Hybride Ringsnavelmeeuw x Stormmeeuw in het Zandvoortweggebied
24  Waarnemingen van vogels op Walcheren

Agenda
VWG-avond Woensdag 8 april
Naast het huishoudelijk deel zullen we voor de pauze een rondje doen om te horen 
wat er zoal aan vogelonderzoek gaande is op Walcheren. Ook kunt u zelf zaken ter 
sprake brengen in de rondvraag. Na de pauze is er een mysterybirdcompetition, dit 
keer verzorgd door Jaco Walhout. Iedereen is welkom, ook introducés! Tot ziens op 
8 april!
19.30 uur, MicMec-gebouw, Korenbloemlaan 5, Vlissingen

BBQ Vrijdag 28 augustus
Hoewel het nog een halfjaar duurt, nu alvast een aankondiging van deze smakelijke 
activiteit. Ook dit jaar zal de voorzitter gastheer zijn. Net zo traditioneel als de BBQ 
is de financiële bijdrage van telgroep Breskens. Daardoor zal slechts een geringe 
bijdrage van de leden gevraagd worden. Juist in de jaren waarin de VWG weinig 
actief was, bleek de BBQ een samenbindend karakter te hebben. Komt allen!
Baaiweg 3, Westkapelle

Van de redactie
Februari 2009: de Vogelwerkgroep Walcheren hervindt zichzelf en gaat de weg 
omhoog. Nee, geen grote woorden. Het was best spannend. Na een aantal jaren 
kwakkelen, geen activiteiten, af en toe een Zwelmpje, lang soebatten om versterking 
van de gelederen, om een nieuwe penningmeester… moet dit zo doorgaan of gaat 
de stekker eruit? De optimisten kregen gelijk. Het doemscenario verdween, enthou-
siastelingen dienden zich op het laatste moment aan. Een voormalig voorzitter en 
oudgediende als algemeen bestuurslid, een duizendpoot als penningmeester en 
vormgever, en een SOVON’er als onderzoekscoördinator. Op de volgende pagina staat 
er meer over. In het volgende nummer een verslag van de op 18 februari gehouden 
jaarvergadering, die goed bezocht werd en waarin aardig wat plannen gesmeed zijn.

Bovendien een nieuwe redacteur. Thomas rukt in, Corstiaan treedt aan. Thomas, 
bedankt je bijdrage, vooral het drukkerij-klaar maken, een tenenkrommende bezig-
heid soms! Nieuwe penningmeester Mario Aspeslagh neemt geweldig genoeg ook 
de taak van opmaken en versturen van ’t Zwelmpje op zich. Geen kromme tenen 
voor Mario, want als vormgever heeft hij verstand van het vak. En passant heeft hij 
het blaadje ook in een nieuw jasje gegoten. Hij stelt zich straks voor. 

Een nieuw bestuur met nieuw elan, een nieuw jasje voor ons blad, een nieuwe redac-
teur: psychologisch goede ingrediënten voor een nieuwe bloei van de werkgroep. 
Nu jullie leden nog. De jaarvergadering werd in ieder geval goed bezocht. Vogels 
kijken heeft geen push nodig, wel erover schrijven. Doe eens wat voorstellen voor 
activiteiten samen. Laat je gezicht eens zien. Schrijf een stukje. Genoeg meningen 
binnen de vwg, dus doe bijvoorbeeld eens iets column-achtigs. Alles is interessant, 
als het maar een raakvlak met vogels heeft. Bijzonder of gewoon, het is allebei bij-
zonder. Waar komen die ganzen op Walcheren eigenlijk vandaan? Of die vele Kleine 
Zwanen van deze winter? Of die meeuwen op Westkapelle? Genoeg mensen die af 
en toe een ringetje aflezen.

Met dit nummer sluiten we 2008 af. Over ruim een maand zal het volgende uitko-
men. De stukjes in dit nummer zijn bijdragen die recent of al wat langer geleden zijn 
ingeleverd. Floor zet de Vale Gier van vorig jaar in het zonnetje en Thomas laat de 
ongelooflijke zeetrek van november 2007 nog even leven. En wisten jullie al van de 
Perzische Meeuw bij Middelburg? Karel en Gido doen er verslag van. Over bladvulling 
gesproken! Het nummer heeft wel een wat hoog zeldzaamhedengehalte, maar dat 
hopen we de volgende keer anders te doen. Hartelijk bedankt, auteurs!

Corstiaan en Johannes
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Bestuursperikelen
De afgelopen jaren bestond het bestuur slechts uit een voorzitter (Wouter van 
Zandbrink), een secretaris (Pim Wolf ) en een penningmeester (op papier Corstiaan 
Beeke, in de praktijk vaak zijn vrouw Janneke). Door het bestuur werd met name 
het afgelopen jaar feitelijk slechts ‘op de winkel gepast’ en omdat ook de leden 
nauwelijks of geen activiteiten ontplooiden leek de vereniging langzaam dood te 
bloeden. Dit heeft er helaas zelfs toe geleid dat enkele leden van het eerste uur hun 
lidmaatschap hebben opgezegd. In een ultieme poging om de vereniging nieuw 
leven in te blazen (eind 2008) bleken Mario Aspeslagh, Floor Arts en Gerard Troost 
bereid het bestuur te komen versterken.

De taken zijn nu als volgt verdeeld. Wouter en Pim blijven in functie (als voorzitter 
respectievelijk secretaris). Mario volgt Corstiaan op als penningmeester, Gerard 
wordt onderzoekscoördinator en Floor gaat zich als algemeen bestuurslid vooral 
bezig houden met de planologie. Corstiaan verlaat het bestuur, omdat hij samen 
met Johannes Luiten verder gaat als redacteur van het Zwelmpje.

Even voorstellen... 
Als vogelaar zou je mij een laatbloeier kunnen noemen. Ik was 37 toen ik mijn eerste 
verrekijker kocht (ik ben nu bijna 40). Al snel wilde ik lid worden van de plaatselijke 
vogelwerkgroep. Dat was nog niet zo makkelijk, de VWG lag op zijn gat en nieuwe 
leden werden een beetje afgehouden. Na wat aandringen kwam ik toch op de 
ledenlijst terecht. De terughoudendheid van de VWG bleek niet onterecht. Er werd 
weinig georganiseerd, de ledenvergaderingen waren wat in mineurstemming en in 
2008 leek al het leven uit de vereniging verdwenen te zijn; er lagen geen Zwelmpjes 
meer in de bus en er gingen geruchten over opheffing. 

Tijdens de ledenvergadering in december 2008 was het erop of eronder. De redactie 
ondervond veel technische problemen bij het voorbereiden van het Zwelmpje en 
er was nog steeds geen nieuwe penningmeester gevonden. Als vormgever is het 
opmaken van boeken en blaadjes voor mij dagelijkse kost dus het was voor mij 
niet meer dan logisch dat ik de redactie zou ondersteunen bij de realisatie van het 
Zwelmpje. Ook heb ik toen geopperd dat ik best de taak van penningmeester op 
me wou nemen maar niet van een gedemotiveerde club.

Bij de volgende bestuursvergadering waar Floor, Gerard en ik voor waren uitgenodigd, 
duurde het voor mij niet lang om te besluiten toch penningmeester te worden. Er 
was helemaal geen sprake van demotivatie, sterker nog er werd enthousiast aan een 
programma voor 2009 gewerkt en gesproken over allerlei planologische onderwerpen 
(alleen daarvoor al heeft de VWG naar mijn mening bestaansrecht). Hopelijk ben ik 
niet voor de gek gehouden ;-)

Mario Aspeslagh

Op zaterdag 10 maart 2008 waren wij, 
Gido Davidse en Karel Leeftink, rond 15.30 
uur aan het vogelen langs de Koudekerk-
seweg, niet ver van het landgoed Ter 
Hooge, net ten zuiden van Middelburg.

We hadden eerst het bos van het land-
goed met zijn Blauwe Reiger Ardea cine-
rea-kolonie bezocht. Naast genoemde 
reigers - 51 bezette nesten - waren ver-
der nog een drietal Appelvinken Cocco-
thraustes coccothraustes, twee Groene 
Spechten Picus viridis, een jagende man 
Havik Accipiter gentilis en drie paartjes 
druk baltsende Staartmezen Aegithalos 
caudatus het vermelden waard. 

In de berm aan de overkant van de weg, 
keken we naar de in de weide naast het 
bos foeragerende Wulpen Numenius ar-
quatica en naar de verschillende meeu-
wensoorten toen onze aandacht getrok-
ken werd door een merkwaardige, ietwat 
lichte meeuw, die in grootte maar iets 
verschilde van de aldaar foeragerende 
Stormmeeuwen Larus canus, maar in jizz 
en postuur op het eerste gezicht eerder 
aan een eerste-winter Zilvermeeuw La-
rus argentatus deed denken. Wel leek de 
vogel wat plomper dan gewone Zilver-
meeuwen, zij het, dat dit bij het latere 
opvliegen veel minder duidelijk was. 
Opvallend waren verder de lange tertials. 

Afwijkend was ook de kop, die in het 
tegenlicht een bijna driehoekige vorm 
vertoonde, en de snavel, die relatief groot 
en grof was en licht naar beneden gebo-
gen leek.

De vogel foerageerde enigszins afzijdig 
van de groep, maar liet zich bepaald niet 
onbetuigd als het ging om het stelen 
van door andere meeuwen verschalkte 
prooi. Tot acht keer toe verjoeg hij twee 
andere Zilvermeeuwen van hun plek om 
vervolgens een door hen uit de grond ge-
trokken Regenworm Lumbricus terrestris 
te verschalken. 

Nadat wij de weg waren overgestoken 
om de vogel nog wat beter te kunnen 
bekijken en Rob Sponselee en Jaco Wal-
hout via de gsm op de hoogte te hebben 
gebracht, vloog de vogel na een minuut 
of tien - tegen 16.00 uur - met enkele 
Zilvermeeuwen en de groep Stormmeeu-
wen op om in noordwestelijke richting 
te verdwijnen. Opvallend bij het opvlie-
gen was de roep, een in klankkleur en 
hoogte totaal van gewone Zilvermeeu-
wen afwijkende “orrrrr”-roep, die eerder 
ietwat hoenderachtig aandeed en ons 
enigermate aan Europese Steenpatrijs 
Alectoris graeca deed denken. Wat verder 
opviel waren de stijve vleugelslagen, die 
zelfs wel wat weg hadden van die van de 
Noordse Stormvogel Fulmaris glacialis en 
in elk geval sterk afweken van die van de 
met de vogel meevliegende Zilver- en 
Stormmeeuwen.
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De rest van de dag en ook de volgende 
dagen bleek de vogel onvindbaar, on-
danks het grote aantal (Zeeuwse) vo-
gelaars wat de wijde omgeving van de 
plaats van waarneming minutieus heeft 
onderzocht. Uit onze beschrijving van de 
vogel suggereerde Rob Sponselee, dat 
het wellicht om de zuidelijke vorm van de 
Perzische Meeuw Larus persicus halulensis 
ging. Geheel zeker was hij echter niet, 
te meer, daar de door ons beschreven 
snavelvorm hem onbekend voorkwam.

Nadat wij thuis de video-opnamen be-
keken hadden en in P.J. Grants “Gulls” 
(1982) de veldkenmerken hadden ver-
geleken met onze bevindingen, was er 
echter geen twijfel meer mogelijk. De 
vogel was een eerste-winter Perzische 
Meeuw Larus persicus halulensis en be-
tekende daarmee de eerste waarneming 
in het Westpalearctische gebied. Wat de 
snavel betreft, de door ons vastgestelde 
lichtgebogen vorm komt bij ongeveer 
40% van de juvenielen en eerste-winters 
voor (Nicolau-Goullamet, 2005).

Beschrijving 
De beschrijving is gebaseerd op foto’s, als-
mede video-opnamen van Gido Davidse, 
aangevuld met commentaar van Karel 
Leeftink. Tevens werden door laatstge-
noemde geluidsopnames gemaakt van 
de opmerkelijke roep die de vogel tijdens 
het wegvliegen ten gehore bracht.

Algemene indruk 
Een merkwaardig gekleurde meeuw, iets 
lichter dan de typische eerste-winterkleed 
Larus argentatus argentatus maar duidelijk 
donkerder dan de meeste tweede winter 
laridae van het michahellis/cachinnans/
armenicus-type.

Grootte en bouw
Vrij grote meeuw, grootte tussen de no-
minaatvorm van de Midden-Europese 
Zilvermeeuw Larus argentatus argenteus 
en de Stormmeeuwen van de noordelijke 
vorm Larus canus kamtschatschensis.
De vogel viel onmiddellijk op door de 
plompe bouw. De kop was fors te noe-
men, bijna driehoekig, met een naar 
verhouding korte en forse snavel met 
een opvallend gebogen culmen en een 
gonyshoek van ca. 155 graden.
Lichaam kort, gedrongen en “gesluierd” 
van uiterlijk door de zeer lange, iets afhan-
gende tertials die bijna tot de vleugeltop 
reikten. Binnenste staartpennen afgerond 
(niet puntig).

Kop
Kruin licht in vergelijking tot de rest 
van de donkere kopkap en oorstreek. 
Vage streeptekening gevormd door zeer 
dunne afzonderlijke lichtbruine lijntjes. 
Vage aftekening van crèmekleurige halve 
maantjes boven en onder het oog. Deze 
waren alleen onder de meest gunstige 
lichtomstandigheden te zien.

Bovendelen
Mantel overwegend warmbruin met een 
fractie lichtere pijlvormige randen aan 
de dekveren. Schouderveren een tint 
donkerder met lichte omranding van de 
schouderdekveren, hetgeen een onrus-
tige aanblik opleverde.
Stuit sneeuwwit met zeer fijne donker-
bruine lengtestreping.

Onderdelen
Zeer licht, bijna geheel wit. Naar de buik 
toe leek er onder gunstige belichting een 
roze zweem te zijn.

Vleugel
Hand- en armpennen donkerbruin met 
smalle lichte, bijna witte randen. Tertials 
zeer lang, bijna even lang als de hand-
pennen, met brede witte zomen en top.
Lichte randen aan grote- en kleine vleu-
geldekveren, duidelijke lichte vleugel-
streep vormend.

Staart
Donkerbruin, naar de top toe iets don-
kerder.

Naakte delen
Iris warmbruin. Snavel donkerbruin, bijna 
zwart, iets lichtere gonys. Poot roze, na-
gel wit.

Geluid
Raspend “orrrrrr” tijdens het wegvliegen, 
ca. 1 seconde durend, 5 maal herhaald.

Gedrag
De vogel hield zich afzijdig van de andere 
aanwezige meeuwen. Andere meeuwen 
werden resoluut verjaagd wanneer ze 
tot binnen een afstand van ca. 3 meter 
naderden. Het werd 8 maal waargenomen 
dat een Zilvermeeuw werd verjaagd om 
de gevangen prooi, een Regenworm, buit 
te maken. 

Determinatie
De determinatie als zuidelijke vorm van 
Perzische Meeuw Larus persicus halulensis 
werd definitief vastgesteld op grond van 
de volgende kenmerken:

Snavel. De zeer donkere snavel is sterk 
afwijkend van die van de noordelijke 
vorm die een eerder lichte indruk maakt. 
Bovendien is de gonyshoek bij krasno-
wodskensis altijd groter dan 165 graden 
(Barth, 1974).

De kopvorm in combinatie met de bouw 
en lengte van de snavel sluit alle andere 
Palearctische meeuwen uit. Een typische 
krasnowodskensis heeft een duidelijk ron-
de kop met ietwat langere snavel (ca. 2/3 
van de koplengte).
De lange tertials. Halulensis heeft aan-
merkelijk langere, neerwaarts gebogen 
tertials met een minimale handpenpro-
jectie in tegenstelling tot krasnowods-
kensis waarbij de handpenprojectie kan 
variëren tussen 1/8 en 1/9 (Barth, 1974).
Middelste dekveren. Een typische eer-
ste-winter halulensis wordt gekenmerkt 
door extreem puntige toppen aan de 
grote en middelste vleugeldekveren 
met egaal lichte randen. Hiermee wor-
den twee opvallende vleugelbanen ge-
vormd. De middelste vleugeldekveren 
van krasnowodskensis daartegen zijn 
meer afgerond met minder kontrast 
waardoor ze nauwelijks vleugelbanen 
vormen (Tomkovitjs, 1999).
Staart. Het donker van de staartband 
strekt zich uit over de buitenvlag van ie-
dere staartpen naar de staartbasis waarop 
een grijsachtige vlekking (zweem) te zien 
is. Dit ziet er rommelig uit vergeleken 
met krasnowodskensis en met de meeste 
Stormmeeuwen Larus canus . Met nadruk 
zij er op gewezen dat ook bij sommige 
Stormmeeuwen het donker zich tot in het 
wit kan uitstrekken, terwijl een minder-
heid eveneens een grijsachtige waas kan 
vertonen. Dit kenmerk is dus niet absoluut 
maar moet in het geheel meegewogen 
worden.
Gedrag. Het extreem afwijzende ge-
drag t.o.v. andere (al dan niet westerse) 
meeuwen wordt door o.a. Vladimirskaya 
(Vladimirskaya, 1948) aangemerkt als ty-
pisch voor deze soort. Met name halulen-
sis manifesteert zich menigmaal als “een 
katje om niet zonder handschoenen aan 



Vliet, M.T. Vliet-Wesemann, P. de Vries, 
J. Waanders, J. Wattel, P. Westerbeke, J. 
Willemse, P (Pim) Wolf, F. Woord, W. van 
Zandbrink, K.P en M. Zanden en G. van 
Zuijlen.

Een buitengewoon woord van dank gaat 
verder uit naar Mohammad Reza Pahlavi, 
Abolhasan Bani-Sadr, Mohammad Ali 
Rajai, Hodjatoleslam Ali Akbar Hashemi 
Rafsanjani, Ayatollah Sayyed Mohammad 
Hoseyn Beheshti, Ayatollah Sayyed Ab-
dolkarim Mousavi Ardabili, Hodjatoleslam 
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Ayatollah 
Sayyed Abdolkarim Mousavi Ardabili, 
Hodjatoleslam Mohammad Reza Mah-

davi-Kani, Mirza Ebrahim Hakimi, Ahmad 
Qawan as-Sultaneh, Manuchehr Ekbal, 
Mohammad Reza Mahdavi-Kani, Moham-
mad Karim Khodapanahi, Mirza Ebrahim 
Hakimi en Amir Aslan Afshar-Qasemlu 
voor hun niet aflatende ijver ons in hun 
geheimen in te wijden. Zonder hun hulp 
was dit artikel niet geworden wat het 
geworden is.

En tenslotte gaat onze speciale dank uit 
naar Jaco Walhout voor zijn voortreffelijke 
afbeelding en foto, alsmede naar Rob 
Sponselee voor zijn inzet, deskundigheid 
en optimisme betreffende de juistheid 
van de determinatie.
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te pakken” (citaat uit Yanushevich, A. I., 
Tyurin, P. K., Yakovleva, I. D., Kydyraliev, A 
and Semenova P.T. 1959, vertaling Hod-
jatoleslam Ali Akbar Hashemi Rafsanjani).

Verspreiding en 
aantalsontwikkeling
De zuidelijke vorm van de Perzische 
Meeuw Larus persicus halulensis - in 
sommige bronnen ook wel abusievelijk 
Isfahanmeeuw genoemd - is een wijd ver-
spreide, zij het weinig talrijke broedvogel 
van kleine eilanden in de Perzische Golf 
en Golf van Oman ten zuiden van Iran en 
aangrenzende kustgebieden. 

Mogelijk dat de soort ook broedvogel 
is van de recentelijk weer onder water 
gezette moerassen van Zuid-Irak en wel-
licht ook van de mangrovebossen aan de 
zuidkust van Koeweit. Daarnaast is de 
soort als onregelmatige wintergast be-
kend van de westkust van India, zuidelijk 
tot Sri Lanka. Dat de soort ook overwin-
tert in de Arabische Zee voor Oman en 
Dhofar is aannemelijk. Recente waarne-
mingen lijken daarop te duiden hoewel 
de waargenomen aantallen bescheiden 
zijn (Eriksen & Sargeant, 2000).

De broedpopulatie wordt op grond van 
inventarisaties van lokale wetenschap-
pers op niet meer dan 4000 paar geschat 
(pers. med. Mohammad Reza Mahdavi-
Kani).

De noordelijke ondersoort Larus persi-
cus krasnowodskensis is broedvogel van 
zoutpannen, meren en oevers van brede 
rivieren in Noord-Iran (ten noorden van 
Teheran) en Zuid-Toerkmenistan (tot 40 
graden noorderbreedte). Waar zij over-
wintert, is nauwelijks bekend; er bestaat 

slechts een drietal waarnemingen van 
de Kaspische Zee uit januari en februari.

Uit het Westpalearctische gebied zijn zo-
wel van de noordelijke als de zuidelijke 
ondersoort van de Perzische Meeuw geen 
bevestigde waarnemingen bekend. Wel 
bevindt zich in het natuurkundige mu-
seum van Weimar (Duitsland) een (helaas 
onzorgvuldig geprepareerd) specimen, 
dat in 1867 in de onmiddellijke omgeving 
van de stad “bemachtigd” zou zijn. Het 
is vooralsnog onduidelijk of het hier de 
noordelijke of de zuidelijke ondersoort 
betreft (H. Brood, in litt). 

Dankwoord
Het spreekt vanzelf dat wij hierbij alle per-
sonen die op enigerlei wijze bijdroegen 
aan het tot stand komen van de deter-
minatie van harte willen bedanken. Met 
name gaat het hierbij om:

F. Arts, P. J. Balkenende, C. Beeke, P. Beeke, 
A. Boom-Aalders, J. van den Bosch, S. Bou-
terse, H. Brood, W. Busink, N. Buijs, P. Die-
leman, W. H. van Dobben, H. Dorrestijn, 
G. Geertse, A. van Gilst, I. Goedbloed, J. 
Goedbloed, A. van Haperen, J. Hengst, M. 
Hoekstein, R. den Hollander, H. Huige, A. 
Janse, A. Joosse, R. Joosse, H. Klaasse, N. 
Klaasse, M. Klootwijk, T. Koppejan, P.G. 
J. Kuijstermans, F. Kwekkeboom, W. F. 
van Laar, H. van Langevelde, S. Lilipaly, 
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Een Terekruiter in het Zandvoortweggebied
Tja, het Zandvoortweggebied en steltlopers, een combinatie van schoonheid 
en pracht. Zoals het najaar van 2001. Met leuke aantallen steltjes op de plas-
drasakkers. Uniek voor Walcherse begrippen! Het had toen een geweldige aan-
trekkingskracht op tientallen Bontbekplevieren, Bonte Strandlopers, Krombekken 
en Kleine Strandlopers. Natuurlijk hadden we in de jaren daarvoor ons vergaapt 
aan diverse dwaalgasten in hetzelfde gebied. Maar die steltjes van 2001…
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In 2005 ging heel het gebied op de schop, 
inclusief het gedeelte langs de Stenen 
Kruisweg. Deze natuurontwikkeling is 
voor Walcherse vogelaars een begrip 
geworden. Kleine, ondiepe, aangelegde 
plassen met slikranden… en nu is het 
net zoals in 2001, dus ook goed voor stel-
tjes. Natuurlijk, elk vergelijkbaar gebied 
in Nederland trekt steltjes aan. Maar dit 
is Walcheren. Bovendien ligt het gebied 
goed centraal op de trekroute. Ik was 
vanaf het begin van de natuurontwikke-
ling (en velen met mij) tot op de dag van 
vandaag verknocht aan het gebied en 
gedreven om er een dwaalgast te ontdek-
ken. Ik heb er zelfs een dvd over gemaakt 
met diverse impressies en natuurlijk met 
diverse soorten vogels. 

Voor steltjes is het gebied in het voorjaar 
goed omdat het waterpeil dan nog goed 
staat, daarna droogt het geleidelijk uit, 
i.t.t. dit jaar. Dus wie weet wat er komend 
najaar gaat volgen? Temmincks Strandlo-
pers worden elk jaar in groepjes gezien. 
En wat te denken van de groepjes Kanoe-
ten, Rosse Grutto`s, Bonte Strandlopers 
en Zilverplevieren deels in zomerkleed, 
over schoonheid en pracht gesproken…! 
Bontbekken en Regenwulpen zitten er 
soms met vele tientallen. Het gebied 
heeft voor veel Walcherse vogelaars 
de Steltkluut als nieuwe soort op hun 
persoonlijke Walcherse lijst opgeleverd. 

Sinds de natuurontwikkeling zijn er al 5 
ex gezien! Zelfs een Kaspische Plevier op 
1 april 2007, ontdekt door Arjen van Gilst, 
kan misschien nog een kans maken om 
aanvaard te worden als nieuwe soort voor 
Nederland… Het bewijst dus allemaal dat 
het kan en dat het eind nog lang niet in 
zicht is.

Zo ook op 25 mei 2008. Van Sander Li-
lipaly kreeg ik een belletje dat het bij 
Westkapelle vol zat met steltjes, vooral 
met Bontbekplevieren. Dan moet het 
in het Zandvoortweggebied ook goed 
zijn, dacht ik. Dus snel daar naar toe. Ik 
telde er minstens 77 Bontbekplevieren. 
Verspreid over het hele gebied zaten ze 
in groepjes voor kortere of langere tijd 
en trokken er groepjes over. Het laatste 
stukje wat ik bezocht was het plasje langs 
de Stenen Kruisweg, waar ongeveer 25 
Bontbekken aan het foerageren waren. 
Opeens, achter in het gebied, liep een 
steltloper door mijn beeld die weer snel 
achter een eilandje verdween. Dat is geen 
Tureluur, het leek wel een Terekruiter! Het 
duurde heel even totdat de vogel weer 
vrij te zien was. Het is een Terekruiter…!! 
Daar sta je dan helemaal alleen aan het 
begin van een zondagmiddag naar een 
schitterende Terekruiter te kijken en te 
bedenken dat dit een nieuwe soort voor 
Walcheren is! Wat nu…!

Ik heb altijd goed het belang ingeschat bij 
een dwaalgast om direct de waarneming 
wereldkundig te maken, maar nu even 
niet. Ik heb de vogel eerst gefilmd. Toen 
ik daar klaar mee was ben ik gaan piepen 
en bellen en tijdens deze werkzaamheden 
ging de vogel nog meer dichter langs de 
Stenen Kruisweg zitten. Stoppen voor 
nog mooiere beelden?? Ik koos ervoor 
om door te gaan met piepen/bellen en 
weer teruggebeld te worden. Door al 
deze drukte ben ik de vogel kwijtgeraakt. 
Gido Davidse was als eerste ter plaatse 
en jammer genoeg net te laat. Een hele 
rits Walcherse vogelaars volgden, ook te 
laat… Vlak voor het moment dat Gido ter 
plaatse was, gingen de bontbekken de 
lucht in en wellicht zat hier de Terekruiter 
bij. Typisch voor Terekruiter, ze blijven 
vaak maar even…

Ik was dus de enige die de Terekruiter had 
waargenomen. De videobeelden tonen 
een herkenbare Terekruiter waar op tot 
twee keer toe de roep is te horen! En dan 
prijs ik mezelf toch gelukkig dat ik ervoor 
had gekozen om eerst te gaan filmen. Wat 
niet wegneemt dat ik mijn waarneming 
met de toegesnelde Walcherse vogelaars 
graag had willen delen. Het was dus een 
klassieke Terekruiter, die ik ongeveer 10 
minuten heb kunnen waarnemen. Een 
Terekruiter is een Terekruiter, daar doe 
je niet moeilijk over om die te herken-
nen. De roep die de vogel twee keer liet 
horen lijkt nog het meest op die van de 
Regenwulp. Het was mijn 2e zelfontdek-
king van een Terekruiter. De eerste was 
een legendarische ontdekking op 10 mei 
1992 in de ‘s-Gravenhoekinlaag op Noord-
Beveland. 

Ik liet de vogel alleen om Walcherse vo-
gelaars op te halen en in de auto te prop-
pen en weer terug te keren. Die Terek 
zat er nog, wat een feest was dat! Deze 
waarneming betreft dus, zoals al eerder 
aangegeven, een nieuwe soort voor 
Walcheren! Om precies te zijn de 337ste 
soort op Walcheren! Er zijn tot nu toe 10 
gevallen bekend in de Delta, waarvan 8 in 
Zeeland inclusief dit geval. Het 1e geval in 
Zeeland was op 23-09-1980 op het Pauli-
naschor bij Terneuzen. De waarnemingen 
in de Braakman en in de Sophiapolder 
van juni en juli 2005 worden als 1 geval 
beschouwd door het CDNA.

Status in de Delta:
Zeeuws-Vlaanderen  2 
Walcheren  1 
Noord-Beveland  2 
Schouwen-Duiveland  1 
Sint-Philipsland  1 
Tholen  1 
Stellendam  1 
Maasvlakte  1

Dit zijn dus alleen gevallen die aanvaard 
zijn door het CDNA. De meeste van deze 
gevallen werden in mei gezien, wat ge-
lijk een trend laat zien van de rest van 
de gevallen in Nederland. Tot nu toe 
zijn er ongeveer na behandeling en in 
afwachting van het CDNA ongeveer 40 
aanvaarde gevallen bekend in Nederland. 
Gezien de ontwikkelingen bij Westkapelle 
en het Zandvoortweggebied, is het niet 
ondenkbaar dat er weer een Terekruiter 
wordt gezien. Misschien wel sneller dan 
we denken… Laten we hopen dat we er 
dan met zijn allen van kunnen genieten.

Rob Sponselee



Westkapelle november 2007: influxen van 
Middelste Jagers, Stormvogeltjes en Kleine Alken
De tweede week van november 2007 zal bij veel zeetrekwaarnemers niet snel 
vergeten worden. In de periode van 6 tot en met 13 november passeerden vanaf 
de Atlantische Oceaan diverse depressies de noordelijke Britse eilanden. Over een 
groot gebied, vanaf de noordelijke Atlantische Oceaan tot in de Noordzee, zorgde 
dit voor een dagenlang durende noordwestelijke luchtstroom. De temperatuur 
deed een flinke stap terug en niet zelden ging de soms harde noordwester ge-
paard met felle hagelbuien. Deze extreme weersomstandigheden, en met name 
de harde noordwestenwind in de noordelijke Atlantische Oceaan, zorgden voor 
grote aantallen zeevogels in de Noordzee. De grote aantallen Middelste Jagers, 
stormvogeltjes en Kleine Alken zullen veel waarnemers lang bijblijven.

Onder: Kleine Alk, boven: Middelste Jager
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11 Grauwe Pijlen, een Vorkstaartmeeuw, 
ruim 2400 Drieteenmeeuwen, 12 Kleine 
Alken en - klassiek op goede zeevogelda-
gen - tegen de namiddag de eerste Vaal 
Stormvogeltjes (9) en een Stormvogeltje.

De volgende dag, 7 november, was de 
wind iets gekrompen maar stond er nog 
steeds een harde westenwind. De ver-
wachtingen waren hooggespannen, maar 
het aantal Middelste Jagers eindigde 
op een enigszins ‘teleurstellende’ 111, 
waarvan nu de meeste naar noord vlogen 
(79). Hoogtepunten waren 11 Grauwe 
Pijlstormvogels, 6 Vaal Stormvogeltjes, 
weer een Stormvogeltje, een IJseend en 
15 Kleine Alken. 

Na de 7e leek het wat gedaan met de 
zeevogelstroom. Op de 8e was de wind 
gedraaid naar WZW en passeerden slechts 
een Grauwe Pijl, een IJseend, vijf Kleine 
Alken, maar wel een Rosse Franjepoot en 
toch nog 73 Middelste Jagers. Het bleek 
weer eens hoe de windrichting bepa-
lend is voor het verschijnen van zeevogels 
dicht onder de kust – zoals de volgende 
dagen zouden doen blijken, wáren ze 
er wel!

Op de avond 
van de 8e was de 
wind weer naar noord-
west gedraaid en toegenomen 
tot een dikke 8 Bft. De combinatie van 
de harde wind en de striemende hagel-
buien (waarin de temperatuur daalde tot 
2 graden!) en de vele zeevogels maakten 
de telling op 9 november onstuimig en 
hectisch. Middelste Jagers waren er weer 
volop en door de harde wind niet alleen 
boven zee, maar ook boven de dijk en 
zelfs boven het binnenland. Het dagtotaal 
van de 6e werd overtroffen met welge-
teld 408 genoteerde vogels. Er waren nu 
ook veel Vaal Stormvogeltjes (95), Rosse 
Franjepoten (11) en meer Grote Jagers 
(18) en Kleine Alken (57). Er flapte ook 
nog een IJsduiker langs en zoals ver-
wacht verschenen ook de eerste Grote 
Burgemeesters uit het barre noorden (drie 
eerste-winters).

Het begon op de 5e november toen de 
hele dag een harde wind uit west tot zuid-
west waaide. In de nacht van de 5e op de 
6e draaide deze wind naar het noordwes-
ten en nam toe in kracht. Bij het eerste 
licht van de volgende dag stond er een 
krachtige noordwester (6 Bft) en werden 
de waarnemers bij de Westkaap compleet 
verrast door de grote aantallen Middel-
ste Jagers voor de kust. Gedurende de 
hele dag was er een zuidwaarts gerichte 
constante stroom van jagers. Groepen 
tot tien exemplaren passeerden vooral ‘s 

ochtends op korte afstand de Westkaap 
– beelden die met name Niels de Schip-
per, Gerard Troost en ondergetekende 
niet snel zullen vergeten. Na het invallen 
van de schemering om 17:30 stond de 
teller op 354 exemplaren naar zuid en 
8 noord, een verviervoudiging van het 
dagtotaal van 90 op de 10e november van 
het legendarische 1985 – een record wat 
22 jaar standhield en dat schier onover-
troffen werd geacht. Naast de Middelste 
Jagers waren er ook andere zeevogels, 
waaronder 12 Parel- en twee IJsduikers, 



Drieteenmeeuw, 1e-kj

Grote Burgemeester, 1e-kj
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Topdag was zonder meer zaterdag 10 
november. Een vrije dag, de verwachte 
weersvoorspelling en de resultaten van 
de afgelopen dagen zorgden voor nog 
een record: een hutjemutje van 70 vo-
gelaars bevolkte de Westkaap. Iedereen 
probeerde elk voor zich een luw plekje te 
vinden en sommigen verzekerden zich 
van een goede plek door al een uur voor 
zonsopgang op het vlonder te gaan staan. 
Door ruimtegebrek gingen veel vogelaars 
aan de zuidkant van het restaurant zitten, 
wat helemaal geen slechte optie bleek. 
Er waren nog steeds veel Middelste Ja-
gers, in de ochtend vooral noordwaarts 
vliegend (207) en in de middag voor zui-
delijke gericht (70). Er waren erg veel vo-
gels op zee, vele honderden Drieteen- en 
Dwergmeeuwen waartussen regelmatig 
goede zeevogels werden gevonden. 

Halverwege de ochtend werd het eerste 
Stormvogeltje gezien, een fraai exemplaar 
die door iedereen goed gezien en luid 
begroet werd. Al snel volgden er meer. 

...sommigen verzekerden zich 
van een goede plek door al een 
uur voor zonsopgang op het 
vlonder te gaan staan. 

De meeste kwamen uit het zuiden en 
vlogen in noordwestelijke richting de 
zee op. Ze werden dan ook ontdekt door 
de waarnemers aan de zuidelijke kant 
van het restaurant en waren nauwelijks 
zichtbaar vanaf de reguliere locatie aan 
de noordkant. Later op de dag werden 
ook zuidwaarts vliegende ‘Stovjes’ gezien, 

‘
maar de meeste volgden een baan naar 
het noordwesten, terug de zee op. Ook 
gewone Vaaltjes ontbraken niet met 36 
getelde exemplaren. Verwacht werd dat 
door de aanhoudende noordwestenwind 
ook Kleine Alken niet konden achterblij-
ven. Halverwege de ochtend van de 10e 
kwamen ze dan; vaak in groepen van 
soms 15 exemplaren en niet zelden door 
de branding en over de voet van de dijk. 
Deze stroom hield aan tot half de middag 
en aan het eind van de dag stonden er 
661 in de telling: 588 zuid en 73 noord, 
bijna tien keer zo veel als het maximum 
van 67 op 2 november 2006. 

Naast al dit moois passeerden ook nog 
een IJsduiker, drie Kuifaalscholvers, een 
IJseend, zeven Rosse Franjepoten, een 
Vorkstaartmeeuw, vijf Grote Burgemees-
ters (ook een record), vier Papegaaiduikers 
en een mooi aantal Rotganzen (1500). De 
dag na deze topdag, een klassieke ‘day 
after’, was zowel kwalitatief als getals-

matig duidelijk minder, maar er werden 
nog steeds veel Stormvogeltjes (16) en 
Vaaltjes (52) gezien. Ook Middelste Ja-
gers en Kleine Alken vlogen nog steeds 
goed, met resp. 118 en 87 passanten. 
Krenten waren drie Rosse Franjepoten, 
twee Vorkstaartmeeuwen en drie Pape-
gaaiduikers. Eindelijk verschenen nu ook 
meer Noordse Stormvogels (27). 

Op de 12e was de wind nog steeds noord-
west maar afgezwakt naar een 4-5 Bft. Er 
passeerden nog eens drie Rosse Franje-
poten, 87 Middelste Jagers en 40 Kleine 
Alken. Dat de Middelste Jagers begin 
december nog steeds de Noordzee niet 
uit waren, bleek wel op de 3e toen er 
zomaar weer 147 werden geteld. Dankzij 
de stuwende westenwind hingen ze ook 
op de 7e weer in groten getale voor de 
kust, met weer 147 vogels.

tekst en foto’s
Thomas Luiten



Vale Gier, juni 2008, Biggekerke (Tobi Koppejan)
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Op Walcheren is de Vale Gier een zeld-
zaamheid. Met een snelle zoekactie op 
waarneming.nl en DVN kon ik een aantal 
waarnemingen terugvinden die terug te 
voeren zijn op waarschijnlijk twee over-
trekkende vogels. Het eerste exemplaar 
betrof een vogel die zowel bij Vrouwen-
polder (Erik Sanders) en Vlissingen (Rob 
Sponselee) werd gezien op 5 augustus 
2000. De tweede waarneming was op 5 
juni 2006 toen George en Krijn Tanis een 
exemplaar over de Oosterscheldekering 
zagen vliegen. Het zal deze vogel zijn die 
Corstiaan Beeke dezelfde dag opmerkte in 
de buurt van Hoogeland, Middelburg en 
die nog door Pim Wolf en Sande Lilypaly 
daar kon worden gezien. De dag erop 
meldde Thomas Luiten een exemplaar 
vanaf de telpost Nolledijk, Vlissingen. In-
dien het om dezelfde vogel gaat, zal die 
ergens ongemerkt op Walcheren of Noord 
Beveland overnacht hebben. 

Op 3 juni 2008 zat ik op m’n werk (Edison-
weg, Vlissingen) achter de pc. Op de eer-
ste verdieping waar ik zat, heb je een goed 
uitzicht over de oostelijke hemel. Ik stond 
op om een printje op te halen en m’n oog 

viel op een bijzonder grote zwevende 
vogel (16:45). De vogel was al dichtbij en 
vloog relatief laag; de Zilvermeeuwen die 
‘m ook al hadden opgemerkt waren wel 
erg klein in vergelijking tot de vogel. Snel 
griste ik de verrekijker van het bureau en 
kon m’n vermoeden bevestigen dat het 
een Vale Gier was. De vogel vloog door en 
verdween uit zicht. Alvorens naar buiten 
te lopen lukte het me met enige moeite 
enkele vogelaars in de buurt te bereiken 
en de waarneming door te geven. 

Ik stond op om een printje op 
te halen en m’n oog viel op een 
bijzonder grote zwevende vogel.

Enkele minuten later bleek de vogel aan 
de andere zijde van het kantoorpand op 
zeer geringe hoogte rondjes te cirkelen. 
Ik kon de vogel nog enkele minuten fraai 
bekijken. De vogel won langzaam hoogte 
en verdween in noordwestelijke richting.

De daaropvolgende dagen werd de 
Vale Gier door veel vogelaars gezien. 
Via reacties op DVN (mailinggroep) en 

verslagjes op www.waarneming.nl was 
het verblijf van de vogel op Walcheren 
goed te volgen. Voor het beschrijven van 
vervolgwaarnemingen op Walcheren heb 
ik gebruik gemaakt van een aantal van die 
leuke en enthousiaste getuigenversla-
gen. Hieronder volgt een chronologisch 
verslag van de vervolgwaarnemingen.

• De vogel wordt, nadat ik ‘m uit het oog 
verloor, vrijwel direct opgepikt door Rob 
Sponselee die via Sander op de hoogte 
werd gebracht.

Rob Sponselee (16:50): Na een telefoontje 
van Sander (dank, dank) vloog deze vogel 
erg fraai boven mijn huis aan de Noorder-
baan in Vlissingen (West-Souburg). Ik had 
nog tijd om de vogel goed te kunnen filmen! 
De Vale Gier vloog niet hoog en begon te 
cirkelen boven de Vrijburgstraat bij het 
populierenbosje met bunker. Vervolgens 
vloog de Vale Gier langzaam richting west, 
de kant van Der Boede/Valkenisse op. Op 
dat moment was Jan Goedbloed in de dui-
nen van Valkenisse en zocht het daar wat 
hogerop maar kon de vogel niet vinden. 
Andere personen waren ook op de duinen 

gaan staan, maar konden helaas geen Vale 
Gier vinden. Het is dus goed mogelijk dat de 
vogel ergens is gaan zitten. Maar waar...??? 
Er wordt in ieder geval nog gezocht.

• De vogel verdween uit beeld maar werd 
weer teruggevonden.

R. Lausberg (18:15): Naar aanleiding van 
de eerdere waarnemingen van vandaag er 
op uitgetrokken. De vogel gezien vanaf de 
kruising Vlissingsestraat/Koksweg. De vogel 
vloog op plusminus 100 meter hoogte en 
draaide traag kleine cirkels. Leek hoogte 
te winnen. Ik heb geprobeerd een betere 
zichtpositie te krijgen, maar ben het dier 
kwijtgeraakt.

Corstiaan Beeke: En dat zoeken deed Rob 
erg goed. Hij zag de vogel rond 18.45u bij 
Hogelande vliegen en heeft hem toen ge-
volgd. De gier ging in wat bomen zitten 
die vanaf de Krommenhoekseweg te zien 
waren. Vanaf 19.00u tot 19.15u heeft de 
vogel steeds kleine stukjes gevlogen, al-
lemaal rond de kruising Hogelandseweg / 
Meliskerkseweg. Uiteindelijk ging de Vale 
Gier op een aardappelakker zitten en liet 
zich daar (op 500 meter afstand, met schuin 
tegenlicht) door de telescoop goed zien (in 
elk geval tot 19.45u toen ik wegging). We 
denken dat het om dezelfde vogel als vorige 
week bij Kats gaat (met name op basis van 
vleugels en snavelkleur).

• De vogel zat ’s avonds geruime tijd op 
een akker en ging slapen in het Bigge-
kerkse Bos.

Thomas Luiten (19:30): Adulte of suba-
dulte vogel ter plaatse op aardappelakker 
langs de Meliskerkseweg. Eerder vandaag 
gezien op verschillende plaatsen boven Vlis-

Vale Gier van 3 - 9 juni 2008 op Walcheren
De Vale Gier (Gyps fulvus) was een zeer zeldzame vogel in Nederland. De laatste 
jaren echter verschijnen regelmatig Vale Gieren boven Nederland. Het is vrijwel 
altijd in juni dat Vale Gieren worden waargenomen in Nederland. In 2007 was 
in juni sprake van een heuse invasie en werden op veel plaatsen Vale Gieren 
gezien; op 18 juni 2007 werd een uitzonderlijk grote groep van 61 exemplaren 
waargenomen nabij Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen. In 2008 leek zich dit te 
gaan herhalen toen vanaf 18 mei uit België diverse meldingen van Vale Gieren 
binnenkwamen. Het duurde echter tien dagen voordat er een exemplaar in 
Nederland werd gemeld; op 28 mei overnachtte een exemplaar in Zuid-Limburg 
en op 29 mei was er ineens een Vale Gier op Noord-Beveland. De vogel werd 
door vele Zeeuwse vogelaars goed gezien en mooi gefotografeerd. Ook op 30 
mei werd de vogel gezien, maar hij verdween in de loop van de dag.



Vale Gier, juni 2008, Biggekerke (Tobi Koppejan)
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singen. Zelf vergeefs uurtje op Kaapduin 
gepost (17-18:00), maar de vogel bleek dus 
toch nog in de buurt. Vrijwel zeker dezelfde 
volwassen vogel als die bij Kats vorige week. 
Mijn tweede op Walcheren (eerste in juni 
2006 over Kaapduin).

Erik Sanders (20:15): Om ca 20.15 ter 
plaatse in de akker; medewaarnemers 
Marcel Klootwijk, Arjen van Gilst, Rob en 
Laura Sponselee, Jos Tramper.

Richard Lausberg (21:09): Dier zat in ak-
ker en leek daar te gaan slapen, totdat het 
om 21:21 opvloog om in de bomen rond de 
boerderij aan de Zoutelandseweg te gaan 
zitten. Om 21:34 vloog het dier weg richting 
Biggekerke.

Pieter Beeke: Vanavond omstreeks 22.00 
uur samen met Jan van den Bosch getracht 
de Vale Gier te twitchen. Op de akker langs 
de Meliskerkseweg zat de vogel niet meer. 
Wel vonden we de gier in een boom rustend, 
slaapplek dus, aan de NO (?) kant van het 
bos van Koudekerke à Valkenisseweg / kij-
kend vanaf de L. Simonsestraat.

• De volgende ochtend (4 juni) zat de 
vogel nog in het Biggekerkse Bos.

Gerard Troost: Samen met Marc Goed-
bloed vanmorgen even wezen kijken en 
de vogel zat er vanmorgen dus nog, het 
best en makkelijkst te zien vanaf kruising 
Zoutelandseweg x Kaasboerweg kijkend in 
zuidelijke richting.

• Weinig meldingen later in de ochtend, de 
vogel bleek al snel gevlogen, maar werd 
’s avonds nog cirkelend gezien boven 
Souburg.

Erik Sanders (18:57): Vanmiddag twee uur 
in de omgeving van Biggekerke tevergeefs 
naar de Vale Gier gezocht. Vanavond druk 
de tuin aan het bijwerken, tot om 18.57 
de Vale Gier ineens pontificaal boven mijn 
huis hangt; naar binnen gerend voor mijn 
camera en snel wat plaatjes kunnen schie-
ten. Een half uur achter de vogel aangere-
den, die voornamelijk ten noorden van de 
A58 bleef hangen. Om half 8 terug thuis en 
opnieuw de Vale Gier boven mijn hoofd, 
maar nu veel hoger min of meer ter plaatse 
cirkelend, maar snel grotere bogen makend 
en richting OZO verdwijnend.

Frits Roest: De Gier heeft een hele tijd heel 
hoog boven mijn huis in Oost-Souburg 
gecirkeld en is nu 19.35 uur boven de A58 
richting Middelburg gevlogen.

• De vogel lijkt gevlogen, maar wordt 
enkele dagen later op 8 juni toch weer 
gevonden.

Frits Roest: Vanavond door mijn schoon-
zoon gebeld dat er een Vale Gier zat op 
een akker tussen de Schroeweg Noord en 
de Scheeweg in Middelburg. Vanaf rich-
ting Oost-Souburg de oprit A58 naar de 

Schroeweg Noord was de vogel goed te zien. 
Terug gereden naar de Scheeweg om iets 
dichter bij te kunnen komen vonden we in 
een aangrenzend weiland een dood door 
de gier aangevreten schaap. Het schaap 
lag in het weiland onder aan de oprit naar 
de SchroewNnoord. Rond het schaap lag 
redelijk veel ontlasting van de gier, dus ik 
denk dat hij daar al enkele dagen aanwezig 
is. Het zal waarschijnlijk de gier wel zijn 
die we afgelopen woensdag boven Oost-
Souburg hebben gezien. Ik ben daar tot 
het donker gebleven om te zien waar de 
gier naar toe zou gaan maar deze bleef op 
de akker zitten.

• De volgende ochtend (9 juni) zit de vogel 
nog op de akker.

Frits Roest: Vanmorgen wezen kijken of de 
gier er nog zat. Ja dus, hij zat weer op de 
zelfde plaats als gisterenavond. Ook was hij 
weer met het dode schaap bezig geweest; 
dat lag nu op zijn andere zijde.

Jaco Walhout: Jaja, en ook deze wilde weer 
niet vliegen. Wel een poosje zonnend met 
z’n vleugels gespreid.

H.L.J. Eland (13:00): Zat in een maïsper-
ceel, is tweemaal opgestegen. Omstreeks 
13.00 uur is hij opgestegen en cirkelde hij 
rond richting Middelburg.

• Degenen die ’s middags kwamen had-
den pech: de vogel was rond de middag 
opgestegen en niet meer teruggekeerd. 
Er ontstond nog enige verwarring over 
het dode schaap.

Erik Sanders: Het afgelopen uur tevergeefs 
gezocht naar de Vale Gier langs de Schee-
weg, bij Middelburg. Het dode schaap was 
ook “gevlogen”, dus de Gier zal naar een 

nieuw maaltje op zoek moeten. Het zou mij 
niets verbazen als de vogel gewoon nog in 
de buurt zit, zeker omdat-ie zijn buikje rond 
heeft kunnen eten. Het bos in Welzinge en 
het Ritthemse bos lijken mij mooie lokaties 
voor de vogel.

Gerard Troost: Vanmiddag om 16.00 lag 
het dode schaap er nog wel (10 meter achter 
het hek); de gier was toen ook al weg.

Jethro Waanders: Zelf ook nog wezen 
kijken, om 19:15 en 19:45 niets. Nog de 
omgeving afgezocht (onder andere Ram-
mekens), maar geen gier. Maar zo’n beest 
kan natuurlijk overal zitten.

Ies Goedbloed: Vanmiddag om 16.00 lag 
het dode schaap er nog wel (10 meter ach-
ter het hek), de gier was toen ook al weg. 
Oude-plek-theorie, werkt altijd goed, ook 
bij dode schapen.

Voor de Stichting ARK was de Vale Gier op 
het dode schaap een mooi aanknopings-
punt de rol van kadavers in de natuur 
te promoten. Omdat ik het zelf wel een 
interessante discussie vind, heb ik twee 
persberichten (zie volgende pagina) naar 
aanleiding van de Vale Gier op Walcheren 
gekopieerd van de website van Stichting 
Ark (projectteam www.dooddoetleven.
nl - juni 2008)

De Vale Gier op Walcheren was een bij-
zondere ervaring die weer veel vogelaars 
op de been bracht. Wat ik overigens wel 
frappant vind, is dat de vogel tussen 5 
en 8 juni ’s avonds door niemand werd 
opgemerkt.

Floor Arts
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Gieren ontmoeten Kafka in de polder
Op 8 juni 2008 meldde Frits Roest via 
Waarneming.nl (http://waarneming.
nl:80/rapport/200805_valegier.php) een 
Vale Gier bij een dood schaap in Zeeland. 
Het werd een gebeurtenis met absurdisti-
sche trekjes.
Eigenlijk was het een onmogelijke situ-
atie want schapenkadavers moeten meteen 
worden afgevoerd ter destructie, hongerige 
gier of geen hongerige gier. 
Het projectteam van dooddoetleven.nl 
heeft direct contact gezocht met schapen-
houder en Ministerie van LNV en gevraagd 
dit bijzondere tafereel te gedogen. De boer 
vond het aanvankelijk wel best en gunde de 
gier zijn maaltijd mits hij maar de garantie 
kreeg niet geverbaliseerd te worden. LNV 
wist zich niet goed raad met de vraag. Ener-
zijds heeft het ministerie de kadaverwet te 
handhaven, anderzijds is er de bescherm-
plicht voor een bedreigde vogel als de Vale 
Gier. Deze Haagse spagaat vroeg zoveel tijd 
dat de schapenhouder eieren voor zijn geld 
koos. Door de toestroom van vogelaars en 
fotografen (waarneming.nl wordt veelvul-
dig geraadpleegd) besloot hij het instant-
gierenrestaurant terstond te verwijderen. 
Hij vreesde dat de AID snel gealarmeerd 
zou zijn met alle gevolgen van dien.
Na een week van wikken en wegen besloot 
het Ministerie van LNV tenslotte GEEN 
gedoogregeling toe te staan. Men vindt 
het verschijnsel gieren-in-Nederland nog 
te incidenteel van karakter om daar een 
regeling voor te treffen. De hongerige Vale 
Gier was inmiddels al met de noorderzon 
vertrokken.
Het team van dooddoetleven.nl ziet in het 
Haagse antwoord vooral een aansporing 
om LNV beter op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen aan het gierenfront. 

Al een aantal jaren doen Vale Gieren in de 
zomer de lage landen aan. Vorig jaar was er 
zelfs sprake van een heuse invasie. Bij ge-
brek aan kadavers in onze natuurgebieden 
(de kadaverwet is ook van toepassing op 
onze natuur), zijn deze dieren afhankelijk 
van toevaltreffers als het dode schaap in 
Zeeland. Als zo’n hoofdprijs ook nog eens 
uit hun snavel wordt getrokken, zijn ze ui-
teraard snel gedwongen retour zuid te kie-
zen. Veruit het mooist zou zijn als de gieren 
de hertenkadavers op de Veluwezoom en in 
de Oostvaardersplassen ontdekken, zoals 
Monniksgier Carmen in 2005 deed. Doel-
stelling van het project Dooddoetleven is 
meer begrip en meer ruimte te creëren voor 
grote kadavers in onze natuurgebieden (zie 
www.dooddoetleven.nl).
OPROEP: Het team van Dooddoetleven 
verzoekt vogelaars om waarnemingen van 
Vale Gieren direct bij waarneming.nl te 
melden. Treft men echter een gier bij een 
kadaver aan schakel dan subiet dooddoet-
leven@ark.eu in. In dat geval wordt meteen 
contact gezocht met de grondeigenaar en 
het Ministerie van LNV.
Tenslotte: we hebben gemerkt dat boeren 
zenuwachtig worden van een toeloop van 
fotografen en vogelaars. Die grote belang-
stelling leidde er ondermeer toe dat het 
Zeeuwse “gierenrestaurantje” prompt werd 
opgeruimd. Houd gepaste afstand zodat 
de dieren minimaal verstoord worden en 
anderen ook kunnen meegenieten. En ver-
geet vooral ook niet om de grondeigenaar 
en omwonenden op positieve wijze bij het 
bijzonder schouwspel te betrekken.

10 juni: Gier treft jackpot in Zeeland
Grote rol kadavers voor natuur weer eens 
glashelder 
Het webcamproject Dood doet Leven van 
ARK Natuurontwikkeling en Staatsbos-
beheer zou een spectaculaire locatie in 
Zeeland rijker kunnen zijn. Daar verblijft 
al een aantal dagen een uit Zuid Europa 
aangevlogen Vale Gier, die zich voedt met 
een dood schaap. Bij gebrek aan kadavers in 
het zuiden van Europa, zwerven sommige 
gieren net zolang rond tot zij iets vinden om 
hun honger mee te stillen. Deze ‘Zeeuwse’ 
gier had uiteindelijk geluk. Hij vond een 
dood schaap in een weiland onder de rook 
van Middelburg.
De gier deed zich een paar dagen tegoed aan 
de schapenbout. Het dier was koud dood 
toen de gier hem vond. Gieren zijn aaseters 
en doden zelf geen prooi. De schapenhou-
der is overigens bereid een kadaver als gie-
renvoer te laten liggen, mits het Ministerie 
van LNV hem toestemming verleent. Het is 
namelijk juíst de Europese wetgeving rond 
kadavers, die het gieren en andere aaseters 
zo lastig maakt. De wet verplicht boeren 
om kadavers van huisvee zo snel mogelijk 
ter destructie aan te bieden. In dit Zeeuwse 
geval was de Vale Gier meteen bij de pinken. 
Het team van Dood doet Leven heeft na de 
gierenmelding op waarneming.nl meteen 
contact gezocht met de schapenhouder en 
het ministerie, om de natuur nu wél even 
zijn gang te laten gaan en de gier - en wel-
licht andere dieren - zijn voedsel te gunnen. 
Het ministerie beraadt zich hierop.
Op 18 februari 2008 lanceerden ARK Na-
tuurontwikkeling en Staatsbosbeheer het 
project ‘Dood doet leven’ in de Gelderse 
Poort. Doelstelling is om meer aandacht 
en begrip te kweken voor de belangrijke 
rol van kadavers in de natuur. In tal van 

Nederlandse natuurgebieden worden dode 
dieren namelijk stelselmatig verwijderd, 
met als gevolg dat aaseters die hiervan voor 
hun levensonderhoud afhankelijk zijn, van 
een koude kermis thuiskomen. Dood doet 
leven in de Gelderse Poort werkt met dode 
reeën en registreert met een webcam welke 
kadavereters zorgen voor de natuurlijke 
recycling (zie www.dooddoetleven.nl). De 
initiatiefnemers zijn aangenaam verrast 
door dit voorval in Zeeland. Een betere 
illustratie van het belang van kadavers is 
nauwelijks denkbaar.
Als we streven naar een compleet natuur-
systeem zal het voor aaseters trouwens niet 
eens nodig zijn om te foerageren op kada-
vers van landbouwdieren zoals het Zeeuwse 
schaap. In complete ecosystemen behoren 
grote grazers als edelhert, paard, rund en 
wisent na hun dood te blijven liggen. In 
de hedendaagse Europese natuurgebieden 
gebeurt dit echter praktisch nergens meer. 
Deze Vale Gier maakt weer eens pijnlijk 
duidelijk dat er nog wat ontbreekt aan de 
Europese (en Nederlandse) natuurgebie-
den. De kringloop van dode dieren is door-
broken. De aaseters zijn gedwongen elke 
strohalm te grijpen.



Hybride Ringsnavelmeeuw x Stormmeeuw 
in het Zandvoortweggebied
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Op 24 april 2008 ontdekte Pim Wolf een 
derdekalenderjaar hybride Ringsnavel-
meeuw x Stormmeeuw  in het Zandvoort-
weggebied. De vogel foerageerde vaak in 
een gemengde groep Stormmeeuwen, 

Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeu-
wen achter een trekker in de akker op 
de hoek Schotelweg/Zandvoortweg. Re-
gelmatig rustte en poetste de vogel zich 
uitgebreid in de meest westelijke plasjes 
langs de Zandvoortweg. De vogel liet 
zich hier tot in de avond behoorlijk goed 
bekijken. Na de 24ste werd het steeds 
lastiger om de vogel te kunnen vinden 
omdat hij toen ook naar andere akkers 
vloog om te fourageren en een veel groter 
gebied bestreek. De laatste keer dat hij 
gezien werd was op 27 april.

Hoewel de determinatie van hybride 
meeuwen erg lastig kan zijn liet deze vo-
gel toch wel duidelijk kenmerken zien van 
zowel Ringsnavelmeeuw als van Storm-
meeuw. Enkele opvallende kenmerken 
die Pim en ik in het veld noteerde en op 
de foto’s te zien zijn;

1. De vogel was iets groter en steviger ge-
bouwd dan een Stormmeeuw, met een 
iets dikker nek, een grotere en meer 
ronde kop en een langere handpen-
projectie. De mantelkleur was lichter 
dan de omringende Stormmeeuwen 
en zelfs lichter dan die van een Zilver-
meeuw waarmee we direct in het veld 
konden vergelijken.

2. De vorm van de snavel zat tussen 
Ringsnavelmeeuw en Stormmeeuw 
in, hij was slanker, iets korter, oogde 
wat minder krachtig met een iets stom-
pere punt dan Ringsnavelmeeuw. De 
zwarte subterminale snavelband paste 
totaal niet op Stormmeeuw, maar op 
internet kwamen we foto’s tegen van 
Ringsnavelmeeuwen met een vrijwel 
identieke snavelband.

3. De donkere iris is één van de doorslag-
gevend kenmerken om deze vogel een 
hybride te noemen. Sommige Ringsna-
velmeeuwen hebben de eerste paar 
maanden van hun derde kalenderjaar 
ook nog een redelijk donker lijkende 
iris, maar altijd is er wel iets van een 
lichte geelgroenige iris te zien en zeker 
vanaf eind april moet derdekalender-
jaar Ringsnavelmeeuw een duidelijk 
zichtbare lichtere iris hebben.

4. De donkere tekening op de staart-
pennen is een goed kenmerk voor 
Ringsnavelmeeuw, dit is overigens 
een vrij variabel kenmerk, sommige 
Ringsnavelmeeuwen tonen veel zwart 
en andere juist weinig zwarte tekening 
op de staartpennen.

5. De mirror op p10 is vrij groot, redelijk 
ver van de top van de handpen af en 
de vorm is niet goed voor Ringsnavel-
meeuw. De meeste derdekalenderjaar 
Ringsnavelmeeuw laten een kleine 
ronde mirror zien op de binnenvlag 
van p10. Derdekalenderjaar Storm-
meeuwen hebben vrij grote en lang-
gerekte mirror op p10 en een kleine 
mooi ronde mirror op p9. Vooral de 
grootte en de vorm van de mirror op 
p10 bij ‘onze’ vogel wijkt dus sterk af 
het patroon dat de meeste Ringsna-
velmeeuwen tonen.

6. De subterminale band die over p4 
loopt is erg breed en niet onderbro-
ken. Sommige derdekalenderjaar 
Ringsnavelmeeuwen tonen ook een 
subterminale band op p4, maar altijd is 
deze band dan erg dun en vaak ook on-
derbroken. Derdekalenderjaar Storm-
meeuwen laten vaak een subterminale 
band zien op p4 en soms zelfs zwarte 
tekening op p3.

Onderstaand figuur toont een schets van 
de linkervleugel van ‘onze’ vogel.

Het betreft hier waarschijnlijk het tweede 
geval binnen de Western Palearctic, begin 
2008 was er een eerder geval van een 
gekleurringde vogel in Noord-Ierland. 
Tijdens het zoeken naar vergelijkings-
materiaal op internet kwamen we foto’s 
tegen van een geringde vogel bij Ber-
gen (Noorwegen) die er als eerste-winter 
goed uitzag voor een zuivere Ringsnavel-
meeuw maar als tweede-winter en adult 
toch wat kenmerken toonde die op een 
hybride wezen en het is dus goed moge-
lijk dat er nog meer gevallen zijn die nooit 
goed gedocumenteerd of gepubliceerd 
zijn. Maar het is duidelijk dat gevallen 
van hybride Ringsnavelmeeuw x Storm-
meeuw erg zeldzaam zijn!

Tekst, foto’s en schets
Ies Meulmeester 



Grote Burgemeester, 1e-wk, 26 januari 2008, Zoutelande
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December 2007 – Februari 2008
Een maximumaantal van 303 Rood-
keelduikers werd op 04/01 genoteerd, 
vliegend langs WK (303 ex). Verder 
vloog er eentje langs de Campveersche 
Toren op 29/01 (PLM, IM). Naast vier 
langsvliegende Parelduikers bij WK 
was er gedurende de maand december 
eentje aanwezig op de Westkappelsche 
Kreek. Op 16/12 zwom er een Pareldui-
ker in de Quarleshaven (PLM) en vanaf 
27/12 (tot eind februari) werden er 
maximaal drie gezien aan de binnen-
zijde van de Veersedam (o.a. JL, CB). De 
gehele periode was een Kuifduiker op 
de Kreek van WK aanwezig en ook wer-
den er maximaal vier gezien aan de bin-
nenzijde van de Veersedam. Daar zwom 
op 03/02 ook een Roodhalsfuut. Naast 
een onvolwassen Kuifaalscholver op 
05/12 vliegend langs Dishoek werden 
er op diverse data één of twee gezien 
langs de zuidkust van Walcheren. TL 
zag Noordse Stormvogels langs WK 
vliegen: op 03/12 (3), op 04/12 (3), op 
07/12 (4) en tenslotte op 02/02 (4). De 
harde westenwind van begin december 
bracht ook twee Grauwe Pijlstormvo-
gels langs WK: op 03/12 en op 07/12 
telkens één (TL). Het enige Vaal Storm-

vogeltje van dit overzicht passeerde 
WK op 03/12 (TL, GT). Op die dag werd 
op WK ook een nieuw dagrecord Jan-
van-genten geturfd. Niet minder dan 
1036 ‘Jannen’ vlogen langs (TL). De eer-
ste Lepelaar verscheen op 07/02 in het 
Zandvoortweggebied (TL). Ooievaars 
vlogen op 24/02 en 25/02 over Mid-
delburg (IG/PLM). Daarnaast was er op 
26/02 eentje ter plaatse bij Biggekerke 
(JG). Een Grote Zilverreiger stond op 
25/02 in de Oranjeplaatkreek (CB). Rond 
de jaarwisseling trokken mooie groe-
pen Kleine Rietganzen over Walche-
ren: op 28/12 (294) WK (JL, TL), op 29/12 
(440) WK (JL, TL), op 31/12 (410) Vlissin-
gen (PLM) en op 01/01 (390) WK (PLM). 
Niet minder dan 88 Grote Zee-eenden 
vlogen in december en januari langs 
WK. Dagmaxima waren 27 ex. op 04/12 
en 25 ex. op 10/12 (TL). Verder werden 
er twee Grote Zee-eenden gezien in de 
Sloehaven op 16/12 (PLM) en ook twee 
op het Veerse Meer bij de Haringvreter 
op 28/01 (TL). Het enige gemelde Non-
netje zwom op 12/12 bij Rammekens 
(JW). Tien Grote Zaagbekken passeer-
den WK op 08/12 (TL) en eentje volgde 
er op 21/01 (TL). Ook zwom er op 24/12 
een paartje op de Kreek van WK (FA).

Waarnemingen van vogels op Walcheren
Omdat Westkapelle wel heel vaak voorkomt in dit overzicht, wordt dat afgekort 
als WK. De volgende mensen worden bedankt voor het invoeren van hun waar-
nemingen: Floor Arts (FA), Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter 
Beeke (PB), Jan-Piet Bekker, Jaap Engberts, Rienk Geene (RG), Arjen van Gilst (AvG), 
Ies Goedbloed (IG), Jan Goedbloed (JG), Henk Huige (HH), Roger Joos (RoJ), Adri 
Joosse (AJ), Piet de Keuning (PdK), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), 
Sander Lilipaly (SL), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger 
(PLM), Ies Meulmeester (IM), Arjan Ovaa (AO), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler 
(JS), Rob Sponselee (RS), Arie Sterk, Jos Tramper (JT), Gerard Troost (GT), Fred 
Twisk (FT), Jaco Walhout (JW), Jan Willemse (JWi), Pim Wolf (PAW) en anderen.

De eerste Rode Wouw van het jaar 
vloog al op 09/02 over Veere (Jan Piet 
Bekker). Er waren 26 meldingen van 
Blauwe Kiekendieven (dec. 3 ex, jan. 
11 ex en febr. 12 ex). Smellekens wa-
ren deze maanden veel schaarser (resp. 
drie, twee en twee ex). Slechtvalken 
lieten zich wel weer vaak zien (5, 14 en 
11 ex). IJslandse Grutto’s worden on-
getwijfeld niet altijd herkend. De soort 
werd alleen uit het Zandvoortwegge-
bied gemeld, met een maximum van 59 
ex. op 27/02 (SL). Een wel heel curieuze 
melding was die van een Bosruiter op 
30/12 bij Fort Rammekens (RG). Er wer-
den veel Houtsnippen doorgegeven, 
waarvan de meeste in de binnenduin-
rand, met als hoogste aantal zes vogels 
in de avondschemer langs de Koningin 
Emmaweg bij Oranjezon. 
Bokjes werden genoteerd bij de Schel-

depoort (2) op 12/12 (JW), bij Gapinge 
op 28/12 (RS), in het Nollebos op 13/01 
(PLM), vliegend boven de Haringvreter 
(2) op 28/01 (TL) en tenslotte overvlie-
gend bij Dishoek op 10/02 en 17/02 (JG).
Een extreem late Kleinste Jager werd 
gedetermineerd voor de kust bij Dis-
hoek op 14/12 (JG). Winterse Kleine Ja-
gers vlogen langs WK op 03/12 (TL), op 
07/12 (4) (TL) en op 09/12 (Michel Ver-
hoeven). Van Middelste Jagers werden 
begin november al recordaantallen ge-
noteerd, maar begin december kwam er 
nog een leuk staartje achteraan. Na drie 
vogels op 01/12 langs WK, passeerden 
er tussen 04/12 en 08/12 niet minder 
dan 250 Middelste Jagers ons ‘eiland’, 
met een uitschieter op 07/12 (147 ex). 
Daarna volgden er in december nog 
18 en op 21/01 nog eentje. Buiten WK 
werd er op 11/12 eentje op de Wester-



Zwartkopmeeuw, adult, 27 januari 2008,
Souburg

Ransuil, 18 februari 2008, Sint Laurens

Alk, 22 januari 2008, buitenhaven Vlissingen
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schelde thv Sloehaven gezien (TL, FA) 
en vloog er op 28/12 één langs Dishoek 
(JG). In december passeerden ook nog 
34 Grote Jagers de zeedijk van WK. 
Winterse Zwartkopmeeuwen werden 
gezien bij WK op 08/12 (IM), 28/12 (CB) 
en 06/02 (TL). Daarnaast bleef de stam-
gast van het Kanaal door Walcheren bij 
Souburg de gehele periode aanwezig 
en werden er Zwartkopmeeuwen ge-
zien in het Nollebos op 13/01 (PLM) en 

bij Ritthem op 12/02 Ritthem (PLM). Een 
late Vorkstaartmeeuw vloog op 03/12 
langs WK (JG). Een extreem aantal van 
11000 Drieteenmeeuwen passeerde 
WK op diezelfde datum. Waar in decem-
ber niet minder dan 22 Geelpootmeeu-
wen werden gemeld van de zeedijk van 
WK, was de soort na de jaarwisseling 
een stuk schaarser: op 12/01 stonden er 
twee in de Beekhoekspolder (CB) en op 
08/02 was er één aanwezig op de vuil-
stort in het Sloegebied (IM). Pontische 
Meeuwen verging het ongeveer net zo. 
In december werden er 23 doorgege-
ven van de zeedijk van WK en in januari 
nog maar twee. Op 08/02 foerageerden 
er drie op de vuilstort in het Sloegebied 

(IM). In november werden extreem veel 
langstrekkende Grote Burgemeesters 
waargenomen bij WK. In december 
volgden er nog eens acht op die locatie. 
Daarnaast werd er op 01/12 eentje ge-
zien op het strand bij Zoutelande (Jaap 
Engberts). Mogelijk dezelfde vogel ver-
scheen daar op 09/01 (PAW). Deze vo-
gel werd een onvervalste ‘long-stayer’ 
en zou zelfs tot begin juni blijven. Op 
27/01 zag FA nog een andere vogel op 
de zeedijk WK. Vermoedelijk de leukste 
soort van dit overzicht passeerde WK 
op 07/12 (PAW, TL) in de vorm van een 
adulte Kleine Burgemeester. De laat-
ste Noordse Sterns werden gezien in 
de buitenhaven van Vlissingen op 03/12 
(PLM) en op de Westerschelde thv de 
spuikom van Ritthem op 04/12 (TL). In 
totaal werden er 13 langstrekkende Al-
ken genoteerd langs WK en op 22/01 
zwom er eentje in de buitenhaven van 
Vlissingen (TL). Een Kleine Alk zwom 
wekenlang op de kreek van WK. Daar-
naast vloog er eentje langs WK op 03/12 
(TL, JG) en verbleven er vanaf 12/12 
langdurig maximaal drie op het weste-
lijke deel van het Veerse Meer (JG). Op 
04/01 zat er weer (of nog steeds) eentje 
op de kreek van WK (TL) en er werden 
dode Kleine Alken opgeraapt op 19/12 

bij Dishoek en op 21/02 op het strand 
van Oostkapelle (SL). Daar lag op dezelf-
de datum ook een dode Papegaaidui-
ker (SL). Een springlevende passeerde 
de zeedijk van WK op 03/12 (TL). 
Vanaf 17/02 waren maximaal drie Rans-
uilen aanwezig in een tuin aan de van 
Borsselelaan in Sint Laurens (Arie Sterk). 
De eigenaars van de tuin vonden het al-
lemaal prachtig en lieten geïnteresseer-
den graag een kijkje nemen. Kerkuilen 
werden gezien door JG bij Dishoek op 
05/12, 18/12 en 14/01. Op 16/01 vloog 
er eentje door het Oude Veerseweg-
gebied (JS) en op 08/02 zag JT er één 
in de weihoek van Hogelande. Vrij uit-
zonderlijk was het groepje van drie 
Velduilen dat op 28/01 boven de Ha-
ringvreter aan het jagen was (TL). Twee 
winterse Rouwkwikstaarten vrolijkten 
de midwintertelling van 12/01 op langs 

de Kleine Putweg bij Oostkapelle (CB). 
Tamelijk verrassend was de overwinte-
rende Bonte Kraai langs de Breeweg 
vanaf 03/01 (CB). Deze vogel bleef hier 
aanwezig tot in maart. Op 14/01 werden 
twee Appelvinken gezien bij Dishoek 
(JG). We sluiten dit overzicht af met de 
melding van een overvliegende IJsgors 
in het Zandvoortweggebied op 23/12 
(JW).

MAART – MEI
Het vogels kijken op Walcheren is er, mede 
dankzij de verschillende natuurontwik-
kelingsprojecten niet saaier op geworden. 
Deze periode bracht veel leuke soorten, 
zoals een pleisterende Koereiger, zes lang-
durig aanwezige Kraanvogels, een iets te 
snelle Terekruiter, een nog niet eerder in 
Nederland geziene hybride Ringsnavel- x 
Stormmeeuw en twee Hoppen. 



Kraanvogels, 19 maart 2008, Aagtekerke
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Dishoek (JG). Helaas kon de vogel niet 
meer worden opgepikt door andere vo-
gelaars. Visarenden lieten Walcheren 
duidelijk niet links liggen met exempla-
ren over het Zandvoortweggebied op 
20/04 (CB), over WK op 02/05 (IM), over 
het Nollestrand op 03/05 (Chris van de 
Vliet) en op 05/05 (Roel Schwartz), weer 
over WK op 24/05 (AO), over Dishoek 
op 26/05 (JG) en nogmaals over WK op 
28/05 (JT). Een vroeg ♂ Roodpootvalk 
dook op in Oranjezon op 23/04 (RoJ) en 
twee ♀♀ vlogen over de Adelaarstraat 
in Middelburg op 10/05 (SL). De teller 
van Smellekens bleef steken op 16 ex 
(maart 6, april 6, mei 4). Niet minder dan 
17 Slechtvalken werden doorgegeven 
(maart 8 ex, april 6 ex, mei 3 ex). 
Twee of drie Kwartels riepen vanaf 30 
mei langs de Zandvoortseweg (RS e.a.). 
Eén van de hoogtepunten van de peri-
ode was het verblijf van 4 Kraanvogels 
vanaf 14/03 langs de Baaijenhovense-
weg ten oosten van Aagtekerke (PdK 

e.v.a.). Op 25/03 kreeg dit kwartet ge-
zelschap van nummer vijf en zes (CB) 
en dat zestal bleef tot 30/03. Op 21/04 
vloog een groepje van vier Morinel-
plevieren over de Vier Hoogten (IG). Na 
een melding van twee overvliegende 
en roepende Steltkluten bij Dishoek 
op 10/05 (JG) verscheen deze soort voor 
het derde jaar in successie in het Zand-
voortweggebied. Op 18/05 vond PAW 
daar twee exemplaren. Het maximum-
aantal IJslandse Grutto’s betrof 50 ex 
langs de Stenen Kruisweg op 01/03 (SL). 
De eerste drie Kleine Strandlopers lie-
pen op 11/05 langs de Zandvoortseweg 
(CB), en het maximumaantal aldaar was 
8 ex op 17/05 (RS). Ook Temmincks 
Strandlopers hadden een voorkeur 
voor dit gebied. Na 8 Temminckjes op 
04/05 (CB) liep het aantal daar op tot 
maar liefst 22 ex op 11/05 (PAW). Daar-
naast liepen er op 25/05 twee in de 
nieuwe natuur bij WK, evenals de enige 
twee gemelde Krombekstrandlopers 

De enige gemelde Kuifduiker in deze 
periode was aanwezig op de kreek van 
WK, o.a. op 10/03 (JT) en op 04/04 (FA). 
Twee Noordse Stormvogels vlogen op 
01/03 langs WK (TL) en op 24/03 was er 
een vondst op het strand van Oostka-
pelle (IG). Het hoogste aantal Jan-van-
genten (65 ex) vloog op 01/03 langs 
WK (TL). Op 04/04 zwommen twee on-
volwassen Kuifaalscholvers in de bui-
tenhaven van Vlissingen (TL). In totaal 
werden 22 Ooievaars doorgegeven, 
waaronder een groep van 8 ex. die op 
9 mei over de tuin van GT in nieuw-
Middelburg vloog de meest opvallen-
de melding was. Naast een anonieme 
melding van een Zwarte Ooievaar op 
03/05 over Zoutelande werd er op 29/05 
eentje gefotografeerd bij Rammekens 
(Chris Verkaart). Een adulte Kwak vloog 
op 06/05 roepend over Domburg (KL). 
Een leuke bonus in deze periode was 
de fraaie Koereiger die JWi op 06/04 
ontdekte langs de De Meylaan aan de 
westkant van Sint Laurens. Deze vogel 
was hier op 07/04 ook nog aanwezig en 
had over belangstelling niet te klagen. 
De volgende Purperreigers werden 
doorgegeven: 30/03 2 ex over Dishoek 
(JG), 09/04 eentje over Middelburg (RG), 
20/04 2 ex (met 5 Blauwe Reigers) over 
Oranjezon (AO), 27/04 weer eentje over 
Oranjezon (RS/RoJ) en 08/05 3 ex over 
Vlissingen (FA). De enige echt opval-
lende gans die gemeld werd was de 
Sneeuwgans die op 20/05 en 22/05 
in de nieuwe natuurontwikkeling ten 
noordoosten van WK zat (RS resp. FA). 
Na de eerste twee Zomertalingen in de 
Rammekenshoek op 08/03 (AO) volg-
den er zes langs de Zandvoortseweg op 
16/03 (CB). Daar werd ook het hoogste 
aantal genoteerd op 03/04 (RS). Verder 

vlogen er vier Zomertalingen langs WK 
op 19/04 (AO) en waren er op 25/05 
maximaal vier aanwezig in de nieuwe 
natuur bij WK (FA). Het vrouwtje Kroon-
eend dat op 28/05 in de vest van Mid-
delburg werd gezien verdient misschien 
het predikaat ‘verdacht’ (JW). De enige 
gemelde Topper vloog op 05/04 met 5 
Zwarte Zee-eenden mee langs WK (TL). 
Daar passeerden ook Grote Zee-een-
den op 05/04 (2 ex) en op 15/04 (5 ex, 
beide TL). 
Op 27/04 vlogen Zwarte Wouwen over 
Oranjezon (RS, RoJ) en Middelburg (IG). 
Na een melding van een Rode Wouw 
over de camping van Oostkapelle op 
29/03 (Geert Maljaars) vond AvG op 
04/04 twee pleisterende vogels langs 
de Breeweg aan de noordzijde van Ter 
Hooge. Deze vogels lieten zich in de na-
middag en avond vanaf de Groeneweg 
aan de zuidkant van Ter Hooge mooi 
bekijken. ’s Avonds vloog vermoedelijk 
één van deze vogels weg over het Zand-
voortweggebied (RoJ). Op 05/04 was er 
nog één vogel ter plaatse langs de Groe-
neweg en deze vertrok later op de och-
tend over het huis van SL (Adelaarstraat, 
Middelburg). Er werden 14 Blauwe 
Kiekendieven doorgegeven (maart 9 
ex, april 3 ex, mei 2 ex). De Grauwe Kie-
kendief was weer traditioneel schaars: 
op 27-04 vloog een ♀ over Oranjezon 
(RS, RoJ, AvG). De tijd dat de Havik echt 
schaars was op Walcheren ligt definitief 
achter ons. In deze periode werden 12 
Haviken gemeld. Wespendieven vlo-
gen op 08/05 over Oost-Souburg (AJ), 
op 09/05 over de Verwerijstraat in Mid-
delburg (JW), op 22/05 over Dishoek 
(JG) en tenslotte op 25/05 over het 
Zandvoortweggebied (JW). Een moge-
lijke Dwergarend hing enige tijd boven 
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(SL). Deze datum staat ook in het ge-
heugen gegrift van RS die aan het begin 
van de middag een nieuwe soort voor 
Walcheren ontdekte in de vorm van een 
Terekruiter (Stenen Kruisweg). De eer-
ste toegesnelde vogelaars waren al te 
laat, want na nog geen 10 minuten was 
de vogel al verdwenen. RS had wijselijk 
wel meteen video-opnamen gemaakt. 
Niet getreurd, want met de recente na-
tuurontwikkeling op Walcheren kan het 
tweede geval nooit heel lang op zich la-
ten wachten… Bokjes werden gemeld 
van de Scheldepoort op 19/04 (AO) en 
uit het Zandvoortweggebied op 24/04 
(RS). Ondanks het feit dat Kleine Jagers 
in het voorjaar zeldzaam zijn, waren er 
toch drie meldingen: op 05/04 vijf en 
op 15/04 eentje langs WK (TL), op 02/05 
3 ex langs Dishoek (JG). Middelste Ja-
gers werden ook gezien op WK en wel 
op 01/03 (3 ex TL), op 17/03 (IM) en op 
21/03 (TL). Verspreid over Walcheren 
werden enkele tientallen Zwartkop-
meeuwen waargenomen. Het grootste 
aantal was 9 ex in een groep meeu-
wen bij Zoutelande op 15/04 (FA). Het 
vermelden waard is ook de Zwartkop-
meeuw van het kanaal bij Souburg. Hij 
werd voor het eerst bij de draaibrug van 
Souburg waargenomen op 20/11/1994 
(FA) en keerde hier sindsdien elke win-
ter terug. De laatste waarneming was 
dit voorjaar op 19/03 en inmiddels we-
ten we dat de vogel voor de 15e winter 
is teruggekeerd. JG zag op 06/03 bij 
Dishoek een adulte Lachmeeuw over-
steken naar Cadsand. Een 1e wk Drie-
teenmeeuw verbleef op 03/03 langs de 
Hogeweg bij WK (TL). Zeer uitzonderlijk 
was de hybride Ringsnavel- x Storm-
meeuw die door PAW in het Zandvoort-
weggebied werd ontdekt. De vogel 

werd hier onregelmatig gezien tot de 
27e. Meer over deze waarneming en de 
herkenning ervan elders in dit nummer. 
Pontische Meeuwen werden gezien bij 
WK op 01/03 (IM), 15/03 (IM), 23/04 (2 ex 
TL) en 02/05 (2 ex IM) en bij de vuilstort 
in Vlissingen-oost op 29/04 (2 ex IM). 
Geelpootmeeuwen doken op langs de 
Stenen Kruisweg op 14/04 (RS), bij WK 
op 15/04 (IM), op een akker bij Biggeker-
ke op 27/04 (CB), in de binnenhaven van 
Vlissingen op 28/04 en op de vuilstort in 
Vlissingen-oost op 29/04 (4 ex IM). De 
zoveelste krent van deze periode was 
een longstayer. De 1e wk Grote Burge-
meester die op 09/01 werd ontdekt bij 
Zoutelande (PAW) bleef de gehele peri-
ode aanwezig (div). De laatste melding 
werd gedaan op 28/05 op de zeedijk 
van WK (ES). De enige gemelde Zeekoet 
werd dood gevonden op het strand bij 
Dishoek op 02/03 (JG).
Er waren vier meldingen van een Kerk-
uil: 07/03 tussen Grijpskerke en Aagte-
kerke (JT), 21/04 langs de Zandvoortse-
weg (TL) en zowel 11/05 als 30/05 in de 
Veerse Poort (AJ/JS). Van de drie Rans-
uilen die eind februari een tuin aan de 
van Borsselelaan in Sint Laurens bevolk-
ten bleef er tenminste eentje aanwezig 
tot 15/03 (RoJ). Daarnaast vloog een 
roepend exemplaar over de Kwartels in 
het Zandvoortweggebied op 31/05 (CB, 
PB). Een Velduil kwam uit zee bij WK op 
03/04 (TL, PAW). Daarnaast werden er 
Velduilen opgemerkt bij de manege van 
WK op 20/04 (JT), langs de Zandvoort-
seweg op 28/04 (RS) en op het schor 
van de Sloehaven op 12/05 en 15/05 
(AJ). De enige (zes) meldingen van IJs-
vogels werden in de maand maart ge-
daan. De Kraanvogels waren nog maar 
nauwelijks verdwenen toen het volgen-

de hoogtepunt verscheen. Ted Sluijter 
zag op 01/04 tot zijn stomme verbazing 
hoe een Hop kwam aanvliegen bij een 
boerderij aan de Zwanenburgseweg bij 
Grijpskerke. De vogel ging daar foerage-
ren en liet er zich later op de dag en de 
volgende ochtend onregelmatig zien 
aan verschillende andere vogelaars. Een 
tweede Hop werd op 21/04 gezien in 
Oranjezon (IG), maar daar is het terug 
vinden een heel ander verhaal. Dat lukte 
dan ook niemand. In hetzelfde Oranje-
zon doken op 20/04 wel twee Draai-
halzen op (AO/RS) en een ander exem-
plaar liet zich de volgende dag kort in 
een ander deel van hetzelfde gebied 
zien (IG). Een zeldzame Kuifleeuwe-
rik was op 15/03 kort aanwezig op de 
zeedijk van WK, en wel ter hoogte van 
het voormalig Kiekuus (Mark Zeven-
bergen). Rouwkwikstaarten werden 
op veel plaatsen gezien. Opvallendste 
meldingen waren die van 11 ex in de 
omgeving van de Kraanvogels op 27/03 
(TL) en een ♂ (vermoedelijke broedvo-
gel) op 21/05 en 24/05 ten noorden van 
WK (FA). Engelse Kwikstaarten ver-
schenen op 14/04 en op 01/05 (3) in het 
Zandvoortweggebied (RS), bij kasteel 
Westhove op 15/04 (MA) en op 02/05 
bij WK (JL, TL, PB). Waterpiepers wor-
den op Walcheren niet zo vaak aan de 
grond gezien, maar dit voorjaar waren 
er toch twee meldingen: op 26/03 een 
ad zk langs de Zandvoortseweg (CB) 
en op 20/04 eentje in Oranjezon (RS). 
De eerste Beflijsters werden gezien 
op 15/04: 3 ex bij Dishoek (JG) en 2 ex 
bij Fort Rammekens (AJ). Daarna werd 
de soort vaker gemeld (43 ex), met als 
maximum aantal 26 vogels in Oranjezon 
op 20/04 (RS). De Beflijster in de nieuwe 
natuur bij WK op 13/05 (JT) was aan de 

late kant. Op 19/04 noteerde AO twee 
Graszangers: eentje over het puinpad 
van WK en eentje bij de Scheldepoort. 
Daarnaast werden Graszangers opge-
merkt op 08/05 aan de rand van de wijk 
Bossenburg in Vlissingen (JW) en op 
18/05 in het Sloegebied (JW). De Fluiter 
was dit voorjaar relatief goed vertegen-
woordigd op Walcheren. Na de eerste 
op 27/04 op het industrieterrein Ar-
nestein II (Middelburg, JW), doken er zo-
maar zes vogels op: 06/05 en 07/05 op 
de begraafplaats van WK (JT), op 06/05 
ook een exemplaar in de binnenwegen 
ten zuiden van Domburg (KL), op 07/05 
eentje bij de oostpunt van de Westkap-
pelsche Oostkreek (KL), op 08/05 in de 
wijk Paauwenburg, Vlissingen (JW) en in 
de wijk Klarenbeek, Middelburg (Jeroen 
Sytsma) en tenslotte op 09/05 bij de Vier 
Hoogten, Oostkapelle (KL). Een mogelij-
ke Iberische Tjiftjaf werd op 26/04 ge-
meld bij Dishoek (JG). Naast acht ‘losse’ 
Vuurgoudhanen verspreid over Wal-
cheren zat er op 31/03 een groepje van 
vier bij Dishoek (JG). Bonte Vliegenvan-
gers haalden dit overzicht door gemeld 
te worden in Oostkapelle op 26/04 (KL), 
05/05 bij Dishoek (JG) en op 06/05 (een 
♀) en 08/05 (een ♂) op het kerkhof van 
WK (JT). De Taigaboomkruiper die op 
18/04 in de tuin van JG in Dishoek rond-
scharrelde was alweer de derde op deze 
plek. Wielewalen werden gehoord of 
gezien op de volgende plaatsen: 04/05 
Veerse Kreken (Angelique Belfroid), 
10/05 en 11/05 bij Dishoek (JG), 12/05 
in de nieuwe natuurontwikkeling bij WK 
(FA) en in Aagtekerke (KL) en tenslotte 
op 28/05 in de Rammekenshoek (RoJ). 
Zowel op 06/03 als op 29/03 zag FA een 
Roek in bomen ten noordoosten van 
WK. Er waren aardig wat meldingen van 



Ooievaar, 13 juli 2008, Middelburg

Zomertortel, 24 juli 2008, Westkapelle
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ea). Zomerse Ooievaars vlogen op 
11/06 over de wijk ’t Zand, Middelburg 
(Hannah Heikoop – toen nog – inmid-
dels Hannah Goedbloed), op 18/06 (Je-
roen Sytsma) en 26/06 (John van Vliet) 
over de wijk Klarenbeek, Middelburg 
en op 13/07 weer over Middelburg (CB) 
en Vlissingen (PAW). Zwarte Ooievaars 
sierden het luchtruim boven de tuin van 
JW op 24/07 (1) en op 25/07 (2). Op die 
laatste datum werden er ook twee ge-
zien boven Dishoek (FT) en op 17/08 
trokken er twee in noordoostelijke rich-
ting over WK (PAW). Vermoedelijk de-
zelfde vogels werden een half uur later 
op Schouwen-Duiveland ook opgepikt. 
Casarca’s wisten WK ook te vinden. Van-
af 27/07 was één vogel ter plaatse langs 
de Hogeweg (Aart Lagerwerf ), op 16/08 
zaten er twee (CB) en tussen 17/08 en 
28/08 zelfs drie (PAW ea). Zomertalin-
gen bleven hier ook tot in juni hangen 
met maximaal drie vogels op 04/06 
(FA). Op 14/06 zwom er eentje langs de 
Zandvoortweg bij Middelburg en op 
31/07 zaten er weer twee bij WK (TL).
Een late Zwarte Wouw koerste op 
22/06 over Grijpskerke (PAW). Eén van 
de hoogtepunten van deze periode 
was de Vale Gier die FA boven zijn kan-
toor zag hangen op 03/06 (Edisonweg, 
Vlissingen. De vogel werd vervolgens 
door RS opgepikt boven zijn tuin (West-
Souburg) en daarna vond diezelfde 
RS hem terug, vliegend in de weihoek 
van Hogelande. Daar konden velen een 
nieuwe Walcherensoort bijschrijven. De 
daaropvolgende dagen bleef de vogel 
op Walcheren rondhangen, waarover 
meer in een artikel elders in dit num-
mer. Eind augustus verschenen de eer-
ste (juveniele) Blauwe Kiekendieven 
weer: op 30/08 bij WK (TL) en een dag 

later eentje bij Meliskerke (PAW). In het 
gebied ten noordoosten van WK werd 
vanaf 15/08 regelmatig een Havik ge-
zien. Verder vloog er op 06/07 een on-
volwassen ♀ bij Zoutelande (PAW), op 
25/07 een vliegvlugge juveniel in Oran-
jezon (PLM), op 30/07 een adult bij Dis-
hoek (JG), op 08/08 een juveniel aldaar 
(JG) en tenslotte op 30/08 eentje langs 
de Nolledijk. Wespendieven werden 
opgemerkt boven WK op 10/06 (RS), 
boven Grijpskerke op 01/07 (SL), op de 
Veersedam op 25/07 Veersedam (JW) 
en weer boven WK op 29/08 (1, PAW) 
en op 30/08 (3, CB). Een laat ♀ Smelle-
ken probeerde de Vale Gier bij de A58 
te verjagen op 09/06 (JW). De eerste na-
jaarsgevallen waren voor WK: 16/08 Ho-
geweg (JL), 30/08 opslagterrein (CB) en 
31/08 weer over de natuurontwikkeling 
(RS ea). Leuk was dat de 2e kj Slechtvalk 
die op 09/07 in het Zandvoortweggbied 
zat, een ring bleek te dragen. Navraag 
leerde dat deze vogel op 2 juli 2007 als 
nestjong van de grondbroeders op de 
Hoge Platen was geringd door Henk 

Noordse Kauwen. Het maximumaan-
tal betrof vijf exemplaren in een groep 
Kauwen aan de rand van West-Souburg 
op 07/03 (RS). Slechts twee Appelvin-
ken werden doorgegeven: op 24/03 zat 
er eetje op de Dam in Middelburg (JW) 
en op 30/05 vloog een late over tussen 
Koudekerke en Vlissingen (JW). Goud-
vinken werden uitsluitend gemeld 
van de binnenduinrand bij Dishoek en 
uit Oranjezon. Naast een vijftal ‘losse’ 
overvliegende en ongedetermineerde 
Barmsijzen werden ook hier en daar 
Kleine Barmsijzen gezien: op 27/04 
een groepje van zes ter plaatse bij Dis-
hoek (JG) en eentje in Arnemuiden (JW) 
en vloog er één over in Oranjezon (RS). 
Verder op 02/05 eentje overvliegend 
over WK (JL, TL, PB) en op 10/05 was er 
één ter plaatse in de wijk Dauwendaele, 
Middelburg (JW). De enige gemelde 
Kruisbekken (2 ex) vlogen op 25/05 
over de Stromenwijk in Middelburg 
(RG). Behalve een overtrekkende Geel-
gors op 30/03 bij Zoutelande werden 
er twee ter plaatse gezien langs de But-
tingseweg op 02/05 (Arie Sterk). Tot slot 
van dit overzicht nog drie soorten gor-
zen die allen slechts één keer gemeld 
werden. Een roepende Ortolaan pas-
seerde de zeedijk van WK op 02/05 (JL, 
TL, PB). Op 16/03 vloog een Sneeuw-
gors over de nieuwe natuur bij WK (FA) 
en de enige IJsgors trok roepend over 
Oranjezon op 20/04 (RS).

JUNI – AUGUSTUS
Ook dit overzicht herbergt weer een aantal 
bijzonder leuke waarnemingen. Behalve 
de derde Vale Gier voor Walcheren waren 
de zomermaanden ook goed voor een Vale 
Pijlstormvogel, een Gestreepte Strandlo-
per, Poelruiter en nog veel meer leuks. 

Een opvallende verschijning was een 
Kuifduiker in zomerkleed in de Sloeha-
ven op 01/06 (JW). Al net zo verrassend 
was de Geoorde Fuut die op 25/07 
een nieuw aangelegde plas ten zuiden 
Oostkapelle had uitgezocht (PLM). De 
eerste Noordse Stormvogel van het 
‘najaar’ vloog langs WK op 23/08 (TL, 
IM). Die dag passeerden er bovendien 
twee Grauwe Pijlstormvogels, een 
Vale Pijlstormvogel en een vierde pijl-
stormvogel, die net te ver vloog voor 
sluitende determinatie. Deze ging de 
notulen in als vermoedelijke Vale Pijl-
stormvogel, evenals de pijlstormvogel 
die al op 08/08 was langsgevlogen (IM). 
23/08 2 ex WK (TL, IM). Grote Zilver-
reigers doken op in de natuurontwik-
keling bij WK op 21/06 en 22/06 (Eline 
Verhulst), op 24/07 (TL, CB) en daarna 
op 28/07 (Robert van Tiel). Merkwaardig 
te noemen is de melding van een vogel 
ter plaatse in de vest van Veere op 09/08 
(Peter Brouwer). Purperreigers werden 
gezien langs de Hogeweg bij WK 03/08 
(AO) en 04/08 (JT). In het Zandvoort-
weggebied was er kort eentje ter plaat-
se op 14/08 (RoJ) en daarna verscheen 
de soort weer in de natuurontwikkeling 
bij WK met een juveniel op 15/08-18/08 
(FA ea) en eentje van 28/08-31/08 (PAW 
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aantallen Geelpootmeeuwen op. In 
totaal werden niet minder dan 166 vo-
gels gemeld, al zitten er natuurlijk heel 
wat dubbeltellingen bij. De meeste vo-
gels werden gezien bij WK, maar ook 
de vuilstort in het Sloegebied was een 
goede plek. Pontische Meeuwen kon-
den natuurlijk niet achterblijven: bij 
WK werd de soort genoteerd op de vol-
gende data: 04/07 2e kj (IM), 18/07 adult 
(Christian Brinkman, Alwin Borhem), 
15/08 2e kj (SL), 17/08 2e kj (PAW), 28/08 
2e kj (SL) en 29/08 1e kj (IM). Op 20/08 
was een 2e kj aanwezig in het Sloege-
bied (IM). Baltische Mantelmeeuwen 
werden op naam gebracht te WK op 
28/06 (2e kj, IM) en op 03/07 (3e kj, IM). 
De Grote Burgemeester maakte het 
halfjaar vol op de zeedijk van WK, waar 
de laatste waarneming werd gedaan op 
14/06 (IG). Des te opmerkelijker was de 

melding van een Grote Burgemeester 
over Domburg op 22/07 (Teun van Kes-
sel). Een leuke bonus voor de trektellers 
was de Reuzenstern die op 05/07 langs 
het voormalige Kiekuus vloog (SL ea). 
Een andere vette krent was de juveniele 
Witvleugelstern die op 12/08 kort in 
het Zandvoortweggebied foerageerde 
(PAW). Enkele toegesnelde belangstel-
lenden kwamen te laat. Op 23/08 was er 
leuke sternentrek te zien langs WK: 109 
Zwarte Sterns, 55 Dwergsterns en 28 
Noordse Sterns (IM, TL). Er waren ver-
spreid over Walcheren diverse meldin-
gen van Kerkuilen: 14/06 jagend in het 
Zandvoortweggebied (RoJ), o.a. 17/06 
ouder met twee jongen omgeving 
Veerse Poort (JS), 01/07 Veerse Kreken 
(GT), 12/07 Arnemuiden (TL) en 29/08 
Zoutelande (RS) en Meliskerke (JW). 
Na een IJsvogel op 18/06 bij Koude-

Castelijns. Het was het eerste teken van 
leven sinds de jongen daar vertrokken. 
Andere Slechtvalken werden gezien 
boven Middelburg op 21/08 (JW), bij 
de Mortiere, Middelburg op 24/08 (Bert 
Wetsteyn) en weer langs de Zandvoort-
seweg op 27/08 (RoJ). Veel vogelaars 
hadden graag de Porseleinhoen ge-
zien die op 31/08 op een slikrandje foe-
rageerde langs de Hogeweg bij WK (Jo 
van der Coelen). Kwartels waren weer 
ouderwets algemeen, met de meeste 
meldingen in het Zandvoortwegge-
bied: 10/06 (RS), maximaal 5 ex tussen 
14/06 en 18/06, weer eentje op 13/07 
(MK) en tenslotte werd een Kwartel 
gehoord langs de Oude Veerseweg op 
23/07 (HH).
Dat de aanleg van nieuwe natuur goed 
zou zijn voor steltlopers op Walcheren 
was al in menig gesprek aan de orde 
geweest. Toch was het afwachten wat 
het Zandvoortweggebied en met name 
het gebied ten noordoosten van WK dit 
jaar aan schaarse en zeldzame soorten 
zou opleveren. Het steltloperoverzicht-
je wat hier volgt geeft een eerste in-
druk. Een Strandplevier liep bij WK op 
07/07 (PAW). De enige gemelde Krom-
bekstrandlopers werden hier ook ge-
zien: de eerste op 23/07 (IM), daarna 7 
ex op 24/07 en 25/07 (SL, TL), 11 ex op 
07/08 (SL), 8 ex op 12/08 (JT) en 10 ex 
op 13/08 (FA). De eerste Kleine Strand-
lopers van het ‘najaar’ liepen op 24/07 
in het Zandvoortweggebied (2, RoJ) en 
op 25/07 bij WK (3, TL). Ook Temmincks 
Strandlopers werden in deze twee ge-
bieden opgemerkt: eentje al op 12/07 
in het Zandvoortweggebied (CB, TL), 
vervolgens op 25/07 en 26/07 2 ex al-
daar, op 07/08 2 ex bij WK (SL) en daar 
nog 1 ex op 30/08 (PLM). De tweede 

Gestreepte Strandloper ooit op Wal-
cheren was van 07/07 tot en met 10/07 
aanwezig langs de K. de Vosweg bij WK 
(PAW eva). Het betekende voor een heel 
aantal fanatieke vogelaars zelfs een 
nieuwe Walcherensoort. Een IJslandse 
Grutto werd daar op 05/07 en op 20/07 
gemeld (RS ea). Op 02/07 doken her 
en der de eerste Bosruiters weer op. 
De tweede zeldzame steltlopersoort 
in de vorm van een adult zomerkleed 
Poelruiter liep op 05/07 en 08/07 in 
de nieuwe natuur bij WK (IM eva). De 
melding van een langsvliegende Rosse 
Franjepoot in adult zomerkleed langs 
de zeedijk van WK op 18/07 (Christian 
Brinkman) zal wat wenkbrauwen doen 
fronsen. Veel meer voorspelbaar waren 
de Grauwe Franjepoten die op 20/08 
(kort) en op 28/09 en 29/08 in de na-
tuurontwikkelingplassen bij WK zwom-
men (beiden ontdekt door PAW, de 
tweede door velen gezien).
Grote Jagers werden gezien bij WK op 
23/07 (Paul Roelen), 24/07 (TL) en 23/08 
WK (TL, IM). Kleine Jagers waren wat 
minder schaars (allemaal langs WK): 
08/07 (IM), 24/07 (TL), 08/08 (IM), 16/08 
(IM), 23/08 21 ex (TL, IM), 25/08 (TL) en 
26/08 3 ex (TL). De enige Kleinste Ja-
ger passeerde de telpost op 23/08 (TL, 
IM). Er werden in de zomermaanden 
maar liefst 41 Zwartkopmeeuwen op 
Walcheren gezien (juni 4, juli 27, au-
gustus 10). De meest opvallende is 
wel de trouwe overwinteraar die bij de 
draaibrug van Souburg terugkeerde 
op 21/08. Een Drieteenmeeuw was 
aanwezig langs de Hogeweg bij WK op 
19/07 (Teun van Kessel) en een andere 
stond op 16/08 op de zeedijk (IM). Het 
enthousiaste meeuwen kijken door o.a. 
Ies ‘Meeuwmeester’ leverde enorme 
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kerke (RS) volgden er nog vijf in juli en 
negen in augustus. Ronduit bizar was 
de melding van een roepende Hop op 
26/06 bij Ritthem (Fons Aelberts). De 
Draaihals langs de K. de Vosweg bij 
WK op 29/08 (RS) zou de enige zijn. Op 
16/08 zat enige tijd een Duinpieper in 
de voormalige ijsbaan van WK (PB ea). 
Zowel op 30/08 als op 31/08 vloog er 
eentje langs de Nolle (GT, KL / PAW). In 
de Veerse Poort, Middelburg werd een 
hybride Boeren- x Huiszwaluw gezien 
op 13/07 (JS). Er overzomerden moge-
lijk twee Rouwkwikstaarten in het na-
tuurgebied bij WK, getuige meldingen 
op 13/06 (2, TL), 20/07 (RoJ) en 21/08 
(Mark Zevenbergen). Engelse Kwik-
staarten werden ook in die omgeving 
gemeld tussen 10/06 en 18/06 (RS), op 
29/08 (Ad Hamers) en op 31/08 (3, PAW). 
Een late Tapuit scharrelde op 06/06 nog 
bij WK (PAW) en de eerste van het na-
jaar werd op 15/08 gezien bij Nieuw & 
Sint Joosland (AJ). De eerste Paapjes 
verschenen in Zandvoortweggebied op 
17/08 (3, RoJ). Buiten de Graszangers 
die de gehele periode in het Sloegebied 
werden gehoord en gezien (maximaal 
3), werden de volgende exemplaren 
gemeld: 01/06 Mortiere, Middelburg 
(JW), 24/07 voormalige IJsbaan WK (TL), 
07/08 tussen Vlissingen en Koudekerke 
(PLM) en 31/08 over de Nolledijk (PAW). 
De eerste Bonte Vliegenvanger zat op 
15/08 weer op de begraafplaats van WK 
(GT) en een dag later skulkte de eerste 
Gekraagde Roodstaart van het najaar 
door de duinen van het opslagterrein 
aldaar (CB, JL). Niet alledaags was een 
luid zingende onvolwassen man Wiele-
waal op 02/07 in de wijk Dauwendale, 
Middelburg (JW). De enige Appelvink 
werd op 04/06 gezien bij Dishoek (JG). 

Op 13/07 vloog een Kleine Barmsijs 
over de Westkapelsche kreek (JW). Na 
een groepje van 4 Kruisbekken op 
30/07 over de voormalige ijsbaan van 
WK (JW) werden vanaf 15/08 heel re-
gelmatig kleine groepjes overtrekkende 
Kruisbekken doorgegeven (in totaal 64 
vogels). Een mogelijk ♀ Grote Kruisbek 
werd op 27/08 enkele malen opgemerkt 
bij Dishoek (JG, RG). De Roodmus deed 
ook dit jaar Walcheren aan: op 07/06 
hoorde IG enkele malen een vogel roe-
pen in Oranjezon en een dag later werd 
er één gezien en gehoord bij de Vier 
Hoogten, Oostkapelle (JW, KL, MK). De 
eerste langstrekkende Ortolaan wer-
den opgemerkt op 30/08 bij Domburg 
(PLM), en dag later gevolgd door twee 
exemplaren over WK (JW, RS) en eentje 
over de Nolledijk (PAW).

foto Alk op pagina 26: Thomas Luiten
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