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Redactioneel
Hier is dan het zomernummer. Hofleverancier Floor Arts maakt in dit nummer het 
beeld van ’t Vroon compleet, nadat hij in het vorige nummer over zijn broedvogelin-
ventarisatie van het gebied schreef. Hij heeft gedurende het jaar 2008 de watervogels, 
van welke komaf dan ook, geteld. En die cijfers liegen niet over de vogelrijkheid van 
‘t Vroon. Corstiaan vult aan met de wat zeldzamere soorten. Terloops wordt uit de 
doeken gedaan hoeveel broedpaartjes Roodborsttapuit eigenlijk op Walcheren zit-
ten. Joop Scheijbeler haalt hetzelfde kunstje uit met de Kerkuil op Noord-Walcheren, 
terwijl Thomas over de najaarstrek langs Westkapelle van 2008 schrijft. Dank aan de 
auteurs! Onze inhaalslag kan doorgaan dankzij hen.

Corstiaan en Johannes
 

Agenda

VWG-avonden
Voor dit jaar zijn de VWG-avonden gepland op:
•	 woensdag	10	februari	(jaarvergadering) 

Tijdens de jaarvergadering is Henk Castelijns aanwezig om ons van informatie 
te voorzien over de Bruine Kiekendief. Dit naar aanleiding van ‘Het jaar van de 
Bruine Kiekendief’ van SOVON, waaraan de VWG natuurlijk ook dit jaar weer zijn 
steentje bij zal dragen.

•	 woensdag	14	april
•	 woensdag	29	september
•	 woensdag	24	november
19.30 uur, MicMec-gebouw, Korenbloemlaan 5, Vlissingen

Kerkuil, nestkastcontrole 2009 Noord-Walcheren
Als een van de vrijwilligers van de Kerkuilenwerkgroep Walcheren controleer 
ik een aantal nestkasten bij boerderijen in het gebied tussen Middelburg en 
Veere. De werkzaamheden zijn dit jaar al vroeg begonnen. In het begin van dit 
jaar kreeg ik het verzoek om een kast buiten gebruik te nemen, vanwege de 
toekomstige sloop van een karakteristieke schuur aan de Nieuwenhovenseweg 
te Middelburg. Helaas moest ik hier aan meewerken. Anders zouden we in het 
voorjaar problemen hebben met de enige vaste bewoners van deze schuur, 
die dan hoogstwaarschijnlijk met jonge pullen in de kast zouden zitten. En dan 
met een niets ontziende sloper die dan radicaal aan zijn werkzaamheden zou 
beginnen... Ik heb in januari het invlieggat gesloten, zodanig dat ze geen gebruik 
meer konden maken van de kast in de schuur. 

Ik woon zelf ongeveer 200 meter van deze 
schuur en hoorde voorheen de uilen re-
gelmatig krijsen als ze op ons dak zaten 
of voorbij vlogen met prooi richting de 
schuur. Tot mijn verbazing hoorde we 
rond half april dat de uilen nog regelma-
tig aanwezig waren. Daarna heb ik weer 
even polshoogte genomen in de schuur 
en kwam ik tot de ontdekking dat familie 
Kerkuil zelf de schuur weer tot zijn bezit 
heeft genomen via een zelf gecreëerde 
opening. Alleen was het niet meer mo-
gelijk om de nestkast te gebruiken, want 
die was afgesloten. Helaas is het geen 
broedsucces geworden en was het waar-
schijnlijk alleen in gebruik als slaapplaats. 
Inmiddels is het oktober en de schuur is 
gelukkig nog steeds niet gesloopt, mede 
door de economische recessie in de bouw. 
Op de plaats van dit karakteristieke plekje 
tussen Klarenbeek en het Prooyensepark 
komen nu drie woningen, wat al in het 
bestemmingsplan van tien jaar geleden 
opgenomen is.

Half mei begin ik met mijn inspectieronde 
bij de overige nestkasten. Ik maak weer 
een praatje met de eigenaar en ga wat 

zoeken op sporen zoals verse braakbal-
len en indringers zoals Kauwtjes. Meestal 
heb ik het geluk dat er rond de schemer 
al wat activiteit bij het invlieggat plaats-
vindt. Half juni begin ik met de afspraken 
te maken voor het inspecteren van de 
kasten op mijn acht adressen. Waar het 
nodig is laat ik een ladder komen van 
de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. 
Goed materiaal om te klimmen is werke-
lijk nodig. Als je gebruik moet maken van 
de ladders die aanwezig zijn in schuren 
die meestal al meer dan 25 jaar oud zijn, 
dan is je leven niet zeker. 

Hier wat resultaten van mijn waarnemin-
gen:

Middelburg Noord
Bezoek op 16 juni: resultaat 5 eieren. 
Tweede bezoek op 5 augustus: drie jonge 
Kerkuilen van ongeveer vier weken oud 
en mooi op kleur, twee adulte aanwezig.

Middelburg Prooyenspark
Regelmatig volwassen Kerkuilen gezien, 
maar geen broedgeval kunnen ontdek-
ken.



Visdief, 25 augustus 2008
Boven: Sperwer, 10 oktober 2008
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Middelburg Schellach
Dit voorjaar een nestkast opgehangen. 
Nog even geduld, is wel een geschikte 
plaats.

Koudekerke-Dishoek 1
Op 24 juni alleen in gebruik als slaap-
plaats in combinatie met Dishoek 2, adult 
aanwezig.

Koudekerke-Dishoek 2
Bezoek op 24 juni: resultaat 5 eieren. 
Tweede bezoek op 8 augustus: een jonge 
Kerkuil.

Gapinge
Bezoek op 23 juni: een adult en twee 
jonge Kerkuilen.

Veere-Gapinge
Nestkast leeg, geen braakballen. 

Veere-Zanddijk
Op 17 juni een adult in schuur, nestkast 
leeg. Op 8 augustus een tweede bezoek: 
adult in nestkast, geen broedgeval.

Het broedseizoen is dit jaar laat op gang 
gekomen. Mogelijke oorzaak is de late 
en koude winter en daardoor te weinig 
muizen vroeg in het voorjaar. Daardoor 
ben ik tot augustus bezig geweest met 
het controleren. Op twee plaatsen waren 
ook twee broedgevallen van Torenvalken, 
waarvan één op een balk onder de nest-
kast van de Kerkuil.

Joop Scheijbeler

Jonge Kerkuil, 17 juni 2009. Foto: Joop Scheijbeler

Najaarstrek langs Westkapelle,  
najaar 2008
Hier weer een overzicht van de leukste waarnemingen 
van vogeltrek vanaf de Waschappelse zeedijk. Vogels blijven 
verrassen, Westkapelle verveelt nooit. Ook het najaar van 2008 
bracht weer unieke momenten, grote aantallen, nieuwe 
records en zeldzame soorten.

Gedurende de eerste helft van juli kwam 
kwamen de eerste trekbewegingen lang-
zaam op gang, met bijv. 49 Blauwe Rei-
gers op de 1e, honderden Kokmeeuwen 
en vrijwel dagelijks enkele Zwartkop-
meeuwen. Op de 5e was een gestage 
stroom Grote Sterns naar zuid: in drie uur 
tijd werden 1100 vogels geteld. Leuk was 
een Middelste Jager op de 2e. Verrassend 
was de Reuzenstern op de 5e, een vroege 
najaarsvogel en bovendien zeldzaam op 
Walcheren.

In augustus werd slechts op enkele dagen 
geteld, maar qua zeetrek was dan ook 
nauwelijks iets te beleven. Met name in 
de eerste helft trokken de Visdieven soms 
goed door (ruim 2000 op de 8e). Het eer-
ste Smelleken snelde voorbij op de 16e. 
Die dag pleisterde er ook een Duinpieper. 
De eerste dag met een beetje wind uit 
de westhoek (de 23e) leverde meteen 

pijlstormvogels op: drie Grauwe 
en een Vale. Behalve 21 (vooral vol-
wassen) Kleine Jagers kwam ook de 
eerste juveniele Kleinste Jager voor-
bij en was er onderhoudende trek van 
steltlopers (160 Bontbekplevieren en 106 
Zilverplevieren) en Dwergsterns (55). In 
de laatste week van de maand waaide de 
wind meer uit het oosten. In de ochtend 
van de 30e trokken 3 Wespendieven, een 
Blauwe en 10 Bruine Kiekendieven en vier 
Boomvalken over het dorp. De zeedijk 
en de ijsbaan werd die nacht overspoeld 
met Tapuiten (minimaal 120 ex.). Twee 
Ortolanen ‘plupten’ voorbij op de 31e.

Ondanks een zuid tot zuidwestenwind 
was de zee op 7 september plotseling ge-
vuld met pijlstormvogels. Pim Wolf telde 
in de avonduren 18 Grauwe, 1 Noordse 
en niet minder dan 3 Vale Pijlstormvo-
gels, alsmede 45 Noordse Stormvogels. 
Die ochtend waren al 2 Kleinste Jagers 
gepasseerd. De dag erna, de 8e, waaide 
de wind nog steeds uit zuidwest maar 
vlogen met name in de middag en avond 
leuke aantallen jagers voorbij: 32 Kleine 
(vrijwel uitsluitend adulte), 3 Kleinste, 72 
Grote Jagers en 11 adulte Middelste Ja-
gers, waaronder één van de schaarse don-
kere fase. Goede trek was er ook op 10e, 
maar dan van steltlopers: 587 Bontbek-
plevieren en 372 Drieteenstrandlopers 
betekenden twee nieuwe dagrecords. 



Gekraagde Roodstaart, 25 september 2008

Zwarte Stern, juveniel, 8 september 2008
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Tussen de groepen Zwarte Sterns (260) 
kwam over de voet van de dijk ook een 
juveniele Witvleugelstern langsvliegen. 
Visdieven trokken deze dagen massaal 
zuidwaarts, met in drie dagen tijd ruim 
10.000 trekkers. Op de 11e kwam de 
wind uit zuidoost en dat was meteen te 
merken een het soortenspectrum: meer 
trek boven land met leuke aantallen van 
typische mooi-weervliegers als Blauwe 
Reiger (254) en Watersnip (169). 

Een van de beste dagen van het seizoen 
was de 12e. Ruim 13000 vogels werden 
geteld, waaronder 151 Wintertalingen, 
1800 Zwarte Zee-eenden, 650 Zilverple-
vieren, 7200 Visdieven en een daverend 
dagrecord van 1182 Zwarte Sterns. Met 
een matige westenwind druppelden ook 
jagers aardig door ( 27 Kleine, 3 Klein-
ste en 6 Grote). De maand verliep ver-
der tamelijk rustig. Tot de 28e zocht de 
wind vaak de noordoosthoek op, wat 
vaak resulteerde in rustige ochtenden 
met veel nachttrekkers in de bosjes van 
het Puinpad, het opslagterrein en de be-
graafplaats.Op de 29e kregen we met een 
weersomslag te maken. De wind draaide 
naar west tot noordwest en zou tot in elk 
geval de 3e oktober uit die richting blijven 

waaien. In de middag van de 29e was de 
wind net gedraaid naar noordwest en 
kwamen de zeevogels direct dicht onder 
de kust vliegen. Vanaf 14.00 uur zagen 
we 7 Grauwe Pijlstormvogels, de eerste 
Vaal Stormvogeltjes van het seizoen (5), 
4 Kleinste Jagers (waaronder een adult!) 
een zelfs een adulte Papegaaiduiker. Ook 
de 30e stond een stevige westenwind en 
bracht tientallen pijlstormvogels. Behalve 
79 Grauwe en 3 Noordse kwamen ook 2 
Vale Pijlen langs, beide op tijd ontdekt en 
tamelijk dichtbij en met goed licht pas-
serend. Jagers waren echter nagenoeg 
afwezig.

De eerste drie dagen van oktober werd, 
wat betreft zeevogels, de beste periode 
van het seizoen. Op de 1e werd het vorige 
Grauwe Pijl-record (146 op 29 september 
2005) verpulverd: 313 vogels! De bulk 
passeerde ‘s middags na 14:00, toen de 
wind van west tot zuidwest enkele graden 
ruimde naar pal west. Tussen de talrijke 
buien door – en vaak voor de buien uit 
– stond een gestage stroom pijlstorm-
vogels, vaak in losse groepen tot wel 12 
vogels. Ondergetekende bleef na 17.00 
uur als enige waarnemer over en telde 
net voor een zware bui niet minder dan 
60 vogels in een kleine tien minuten. 
Soms waren het slechts stipjes aan de 
horizon, maar een groot deel passeerde 
Walcheren binnen een kilometer en wa-
ren dan prachtig te zien. De Noordzee 
moest vol zitten met pijlstormvogels, en 
dat bleek ook toen aan het einde van de 
dag bij Cap Gris Nez de teller stond op 
1337 – ook voor de Fransen een nieuw 
record. Noordse Pijlen waren traditio-
neel schaarser, met 18 vogels zuid en 4 
noord. Die dag kwam ook de 8e Vale Pijl 
van het seizoen voorbij. Er werden deze 

dag ook eindelijk weer jagers gezien: 18 
Middelste (12 adulte, 2 2e-kj’s en 3 juve-
nielen, waaronder weer een adult van de 
donkere vorm), slechts 13 Kleine en 23 
Grote Jagers. Krenten in de pap waren 
ook de twee Rosse Franjepoten en een 
Vorkstaartmeeuw.

De volgende dag, 2 oktober, was leuk 
maar duidelijk ‘the day after’: 29 Grauwe 
en 14 Noordse Pijlstormvogels, 14 Vaal 
Stormvogeltjes (‘dat dan weer wel’), een 
Rosse Franjepoot en 41 jagers waarvan 
5 Middelste, een Kleinste en 14 Grote. 
Op 3 oktober was de wind zuidwest en 
was zee, op Dwergmeeuwen na, vrijwel 
leeg. Halverwege de middag stak echter 
een noordwesterstorm op en bleken de 
zeevogels wel degelijk aanwezig: in en-
kele uren tijd passeerden 2 Grauwe, 8 

Noordse en een Vale Pijlstormvogel, een 
Stormvogeltje, 12 Vaal Stormvogeltjes, 
een Rosse Franjepoot, 16 Grote en 4 Klein-
ste Jagers, een Vorkstaartmeeuw en een 
Papegaaiduiker. Dwergmeeuwen piekten 
in deze dagen, met bijv. 550 trekkers op 
de 2e. Op zaterdag 4 oktober passeerde 
alweer een Papegaaiduiker, tot vreugde 
van vele toegestroomde ‘binnenlanders’ 
en enkele jaarlijsters. 

De eerste dag met zuidoost, de 7e, trok-
ken zangvogels massaal door: de eerste 
golf Vinken (26000) en 47 Grote Gele 
Kwikstaarten. De duizenden mezen die 
dit najaar zuidwaarts trokken passeerden 
ook Westkapelle; op de 11e telden we 
ruim 1600 Pimpelmezen. Klapper was 
de Mongoolse Pieper waarvan het ge-
luid werd opgenomen – een herhaling 



Grote Jager, 8 oktober 2008

Geelpootmeeuw, 2e-kj, 10 november 2008
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van de waarneming van oktober 2005. 
Een Klapekster vloog zuidwaarts over het 
opslagterrein, waar op de 12e zomaar vier 
Graszangers aanwezig waren. De aantal-
len mezen haalden het niet met die van 
de Nolledijk, maar toch werden op de 
13e door één waarnemer 1600 Pimpels, 
1000 Kool- en 600 Zwarte Mezen geteld. 
Spectaculair was weer de Vinkenstroom 
(36000). De ruim 1000 Ringmussen die 
dag mogen er ook zijn.

Enkele dagen later, op de 16e, was het 
toneel weer veranderd en moest je weer 
op de Westkaap zijn. Een vrij krachtige 
wind uit west tot noordwest bleek voor 
veel noordelijke soorten ideaal trekweer: 
naast 26 Grauwe Pijlstormvogels en 7 
‘Vaaltjes’ was er goede trek van Rotgan-
zen (950) en Jan-van-genten (910, alle 

naar zuid). Tientallen jagers passeerden 
de telpost (16 Middelste, 22 Kleine en 22 
Grote) en een hoogtepunt was toch wel 
de groep van 5 adulte Middelste Jagers 
die rustig voorbij flapten. Leuk was het 
groepje Toppers (15), twee Rosse Fran-
jepoten en twee Vorkstaartmeeuwen. 
Leuk was ook die ene Ransuil deze dag: 
op klaarlichte dag, over zee en ook nog 
eens op anderhalve kilometer van de kust 
kwam hij langsvliegen. De rest van okto-
ber verliep vrij rustig; zangvogels trokken 
in sommige ochtenden goed door, met 
daartussen enkele krenten: enkele Euro-
pese Kanaries, Grote Piepers op de 20e en 
23e (2) en een groep van 12 Strandleeu-
weriken op de 23e. Op de 21e werden 
weer wat zeevogels gezien, waaronder 
een Vale Pijlstormvogel (de laatste ooit 
voor Westkapelle), een Noordse Pijl, een Vaal Stormvogeltje, een Rosse Franjepoot 

en de eerste twee Parelduikers. Bonte 
Strandlopers trokken massaal langs op 
de 28e (660). Die dag passeerden ook een 
Noordse Pijl, twee Rosse Franjepoten en 
een Vorkstaartmeeuw. Op de 30e kwam 
een Ransuil vanuit zee en vanuit de mist 
aanzetten en bleef even plakken op het 
‘talud’ van de zeedijk.

Voor zeevogels moesten we wachten tot 
de 21e november. Voor pijlstormvogels 
al te laat in het seizoen, maar de ene die 
langskwam was wel meteen een heel goe-
de: in de vroege ochtend zagen ongeveer 
20 gelukkigen een Kuhls Pijlstormvogel 
voorbij komen. Tenminste, het zal wel een 
Kuhls geweest zijn, maar we hebben ook 
nog de Scopoli’s Pijlstormvogel. Die is een 
stuk minder algemeen in Europese wa-
teren, is nog nooit vanaf de Nederlandse 
kust gezien en lijkt veel op de Kuhls. En 
voor een Scopoli’s hadden de waarnemers 
toch de ondervleugel beter moeten zien. 

En dáárvoor weer hadden de afstand en 
de andere waarnemingsomstandighe-
den wat vriendelijker moeten zijn. De 
leukste zaken die dag waren verder twee 
Stormvogeltjes, 8 Vaal Stormvogeltjes, 
tenminste 5 Rosse Franjepoten, 23 Mid-
delste Jagers (vrijwel alle juveniel), 27 
Grote Jagers, 2 Kleine Alken en de laat-
ste 2 Noordse Sterns van het seizoen. 
Ook de dag erna, de 22e, bleef de wind 
goed doorstaan, zij het uit maar noord 
tot noordwestelijke richting. Behalve een 
stroom kleine meeuwen naar zuid (1100 
Kokmeeuwen en 4300 Stormmeeuwen) 
passeerden onder andere een Stormvo-
geltje, 2 Vaaltjes, een Rosse Franjepoot, 
een heel late volwassen Zwarte Stern in 
zomerkleed en niet minder dan 4 Grote 
Burgemeesters in diverse kleden (eerste-
winter, tweede-winter en adult). 

Na deze dagen was de herfst voorbij.

Tekst en foto’s: Thomas Luiten



Totaal werden 32 - 35 territoria vastge-
steld. De verdeling van het aantal ter-
ritoria over de telgebieden is als volgt:
•	 Kuststrook Dishoek – Valkenisse: geen 

territoria
•	 Kuststrook Zoutelande – Westkapelle: 

0-1 territorium
•	 Kuststrook Westkapelle tot aan golf-

baan Domburg: 6 territoria
•	 Golfbaan Domburg: 2-3 territoria
•	 Domburg tot aan Oranjezon: 8-9 ter-

ritoria
•	 Oranjezon: 9 territoria
•	 Vrouwenpolder duinen en Veerse Dam: 

geen territoria
•	 Omgeving Veerse Weg Middelburg: 

geen territoria
•	 Omgeving Nieuw en St. Joosland: geen 

territoria
•	 Sloegebied: 4 territoria
•	 Overige losse waarnemingen (Big-

gekerkse Bos, Suzannapolder Arne-
muiden en Kanaalweg Kleverskerke): 
3 territoria

Aan deze telling werkten mee: Floor Arts, 
Mario Aspeslagh, Jan Goedbloed, Marcel 
Klootwijk, Rob Sponselee, Jos Tramper, 
Jaco Walhout en Wouter van Zandbrink. 

Karel Leeftink vond drie territoria buiten 
de van te voren vastgestelde te inventa-
riseren gebieden.

Vogels van Walcheren (Walhout en Twisk 
1998) vermeld voor halverwege de jaren 
negentig van de vorige eeuw 15-20 paar. 
Het aantal broedparen van de Roodborst-
tapuit is dus in vergelijking met de jaren 
negentig van de vorige eeuw verdub-
beld. Het zwaartepunt van de versprei-
ding ligt in de kuststrook van Westkapelle 
tot aan Vrouwenpolder (25-27 territo-
ria). De toename op Walcheren is toe te 
schrijven aan een forse toename in dit 
kerngebied en de vestiging van diverse 
paartjes in het Sloegebied (4 territoria). 
De toename op Walcheren past geheel 
in het landelijk beeld. Landelijk vertoond 
de Roodborsttapuit een sterke toename 
(SOVON & CBS).

Bronnen:
 – Walhout J.M. & Twisk F. 1998. Vogels 

van Walcheren. Stichting Avifauna van 
Walcheren, Middelburg.

 – SOVON & CBS. Netwerk Ecologische 
Monitoring, SOVON & CBS, www.so-
von.nl.

Floor Arts ‘t Vroon, oktober 2008. Foto: Floor Arts
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De watervogels van ‘t Vroon in 2008Broedvogelinventarisatie van de Roodborsttapuit 
op Walcheren in 2009
Op het Zeeuwse Vogelaarsoverleg was besloten om in 2009 provinciebreed 
het aantal broedparen van de Roodborsttapuit te inventariseren. Hier volgt 
een kort verslag van de resultaten van de inventarisatie van de Roodborsttapuit 
op Walcheren. Op Walcheren is de telling uitgevoerd door de leden van de 
Vogelwerkgroep Walcheren. Walcheren werd opgedeeld in tien deelgebieden. 
Dat waren gebieden waar op basis van historische waarnemingen eventueel 
territoria van de Roodborsttapuit verwacht konden worden. De systematische 
tellingen in de deelgebieden werden aangevuld met losse waarnemingen van 
territoria buiten die deelgebieden. De waarnemingen buiten de deelgebieden 
zijn afkomstig van de website www.waarneming.nl.

Inleiding
Een nieuw natuurgebied
Met de ruilverkaveling van Walcheren is 
besloten om de landbouwgronden achter 
de Zeedijk van Westkapelle om te vormen 
tot een waterrijk natuurgebied. ’t Vroon 
ligt aan de binnenkant van de Zeedijk 
van Westkapelle en strekt zich uit vanaf 
het dorp tot aan de Baaiweg. Het gebied 
heeft een oppervlakte van 90 ha. In het 
najaar van 2007 is men begonnen met het 
omvormen van de landbouwgronden tot 
natuurgebied. In december 2007 waren 
de grote lijnen van het nieuwe natuur-
gebied zichtbaar. De afgegraven delen 
vulden zich al snel met water. In decem-
ber 2007 kon er zelfs worden geschaatst 
op de nieuw ontstane plas rond de oude 
ijsbaan! Het deel tussen de K. de Vos-
weg en Baaiweg kon voorlopig nog niet 
worden ingericht. Voordat in de winter 
van 2007/2008 ’t Vroon werd aangelegd 
waren in het gebied al twee waterrijke 

gebiedjes aanwezig; dat waren de IJs-
baan en een al eerder tot natuurgebied 
omgevormde plas. In deze twee water-
rijke gebiedjes kwamen enkele soorten 
watervogels voor in kleine aantallen.

Beheer
Begin mei 2008 is de inrichting afgewerkt; 
ruiterpaden en de afrastering werden 
aangelegd. Vervolgens werden runderen 
met kalfjes, pinken en een Zeeuws paard 
losgelaten in het gebied. Dit vee bleef 
tot eind november in het gebied, in de-
cember 2008 stonden er twee runderen. 
Begrazing is een methode om vegetatie-
successie af te remmen en zodoende het 
gebied open te houden. Eind september 
werd in het deel tussen de Hogeweg en 
de K. de Vosweg en groot oppervlak ge-
egd en, naar ik aanneem, een grasmeng-
sel ingezaaid. Eerder was de vegetatie op 
die delen al doodgespoten.



Waterstand en weer
Het natuurgebied is waterkundig geïso-
leerd van de omgeving en heeft dus een 
geheel eigen regime. Het waterpeil wordt 
bepaald door regenval en verdamping. 
Eind 2007 waren de lage delen door re-
genval gevuld met water. In de winter 
2007/2008 stonden de lage delen on-
der water. Begin mei 2008 daalde door 
verdamping de waterstand. De droog-
vallende slikken trokken veel steltlopers 
aan. In de zomer van 2008 was de water-
stand laag; grote oppervlaktes stonden 
droog. Begin augustus verdwenen de 
drooggevallen delen weer onder water 
door extreme regenval (>100mm). Begin 
oktober viel er nogmaals extreem veel 
regen. Het waterpeil steeg zover dat er 
vrijwel geen slik meer over was. Als gevolg 
van het natte najaar was in december de 
waterstand relatief hoog. Het vroor vanaf 
26 december, en op 29 december was ’t 

Vroon dichtgevroren en kon er voor de 
tweede opeenvolgende winter worden 
geschaatst. De watervogels hadden, op 
enkele Meerkoeten na, het gebied ver-
laten. 

Methode
Dit rapport presenteert de resultaten van 
watervogeltellingen in ’t Vroon in 2008. 
Vanaf januari 2008 zijn een jaar lang mi-
nimaal eenmaal per maand alle water-
vogels geteld in ‘t Vroon. Indien in een 
maand meerdere tellingen plaatsvonden 
is het maandmaximum gebruikt. Over-
vliegende watervogels tellen niet mee, 
alleen vogels die van het terrein gebruik 
maakten zijn opgenomen in dit rapport. 
De meeuwen en sterns worden buiten 
beschouwing gelaten in dit verslag, om-
dat ze niet systematisch zijn geteld. De 
tellingen vonden plaats vanaf de rand 
van het gebied en werden uitgevoerd met een verrekijker. Omdat niet alle delen van 

het gebied goed zijn te overzien, zijn de 
gepresenteerde aantallen een minimum. 
Voor dit verslag zijn de watervogels inge-
deeld in drie voedselgroepen: de viseters, 
de planteneters en de bodemdiereters. 
Tot de viseters behoren de fuutachtigen, 
Aalscholver, reigers, Lepelaar en IJsvogel. 
De zwanen, ganzen, bijna alle soorten 
eenden, Waterhoen en Meerkoet behoren 
tot de planteneters. De steltlopers, Berg-
eend, Casarca en duikeenden behoren tot 
de bodemdiereters.

Resultaten
Soortdiversiteit
In 2008 werden 59 verschillende soorten 
watervogels vastgesteld in ’t Vroon. Het 
aantal soorten varieerde van 18 in januari 
2008 tot maximaal 40 in augustus 2008 
(figuur 1). De maanden met de grootste 
soortdiversiteit waren april, mei, augus-

tus en september. De planteneters en 
bodemdiereters waren de soortenrijkste 
voedselgroepen.

Aantallen
In de wintermaanden waren de aantallen 
watervogels het hoogst; in december 
2008 werden meer dan 4000 watervogels 
geteld (figuur 2). In de zomermaanden 
waren de aantallen het laagst; in juni en 
juli werden ca. 500 exemplaren geteld. 
De talrijkste soortgroepen waren de 
planteneters en de bodemdiereters, zij 
bepaalden het seizoenspatroon van het 
aantal watervogels in ’t Vroon.

Viseters
De talrijkste viseters zijn Blauwe Reiger, 
Dodaars, Kleine Zilverreiger en Lepelaar 
(tabel 1). De Blauwe Reiger is in alle maan-
den waargenomen met een piek in juli 
(12 exemplaren). De Dodaars werd net 
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Figuur 1. Cumulatief aantal waargenomen soorten watervogels (viseters, bodemdiereters en 
planteneters) per maand in 2008 in ‘t Vroon.

Figuur 2. Cumulatief aantal watervogels (viseters, bodemdiereters, planteneters) per maand in 
2008 in ’t Vroon.



Viseters jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Dodaars 1 2 2 6 8 2 2 7 5 3 5 1
Aalscholver 0 0 0 1 2 5 3 5 0 1 0 0
Kleine Zilverreiger 0 0 2 2 5 6 11 2 1 0 0 0
Grote Zilverreiger 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Blauwe Reiger 1 1 3 1 4 8 12 9 4 4 3 3
Purperreiger 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Lepelaar 0 0 0 0 1 3 11 7 5 1 0 0
IJsvogel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0

totaal 2 3 7 10 20 25 39 31 17 9 9 4 

Tabel 1. Aantal viseters per maand in 2008 in ’t Vroon

Planteneters jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Knobbelzwaan 0 5 4 2 2 1 2 0 0 3 3 5
Toendrarietgans 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolgans 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Grauwe Gans 240 296 90 58 64 26 68 240 280 280 440 434
Indische Gans 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Sneeuwgans 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Grote Canadese 
Gans

0 0 2 9 5 0 0 0 32 0 0 0

Parkgans 2 0 7 6 7 10 11 12 28 12 13 12
Brandgans 0 5 0 1 5 0 0 0 0 0 23 2
Rotgans 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nijlgans 2 11 0 2 2 4 2 8 8 7 7 2
Smient 2 60 12 0 0 0 0 13 44 6 117 190
Krakeend 0 7 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0
Wintertaling 34 26 8 12 1 1 0 14 26 10 32 50
Wilde Eend 41 160 84 62 295 168 135 895 920 695 700 970
Pijlstaart 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zomertaling 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
Slobeend 14 14 3 9 9 3 0 0 0 0 9 12
Waterral 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Waterhoen 5 4 6 2 2 1 0 2 4 8 7 8
Meerkoet 4 17 21 30 23 28 15 18 44 13 30 29

totaal 344 651 283 194 423 246 233 1203 1387 1035 1384 1714 

Tabel 2. Aantal planteneters per maand in 2008 in ’t Vroon
Kleine Strandloper, 19 augustus 2008, ‘t Vroon 
Foto: Thomas Luiten
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zoals de Blauwe Reiger in alle maanden 
waargenomen. De werkelijke aantallen 
zullen hoger zijn, omdat de soort zich 
meestal aan ’t zicht onttrekt. De soort was 
broedvogel van ’t Vroon; in 2008 brachten 
diverse paren jongen groot. Toen de plas 
eind december dichtvroor verdwenen de 
Dodaarzen. De eerste Kleine Zilverreigers 
werden waargenomen in maart (twee 
exemplaren). Het aantal nam toe tot een 
maximum van 11 exemplaren in juli. Na 
september werden ze niet meer waar-
genomen. Op 1 juli 2008 zag ik ’s avonds 
om 22:30 een groepje van 9 exemplaren 
wegvliegen in zuidoostelijke richting. 
Dit wijst erop dat de Kleine Zilverreigers 

elders sliepen. Of was ik hier getuige 
van wegtrek? De Lepelaar was net als de 
Kleine Zilverreiger een zomergast in het 
gebied. Het maximum voor deze soort 
viel in juli (11 exemplaren). De Aalschol-
vers die in het gebied verbleven, kwamen 
daar voornamelijk om te rusten. De vogels 
foerageerden op zee in de Voordelta; dat 
is aan de andere zijde van de Zeedijk. Zo 
af en toe werd een exemplaar vissend 
waargenomen in het gebied. In het najaar 
werd enkele malen een IJsvogel gezien in 
de sloten die rond ’t Vroon liggen.

Planteneters
De meeste soorten planteneters beho-
ren tot de eenden en ganzen. In ’t Vroon 
werden 21 soorten planteneters waar-
genomen (tabel 2). De meeste soorten 
waren niet erg talrijk. Ze kwamen naar 
’t Vroon om te overwinteren of bleven 
tijdelijk als trekvogel. De talrijkste plan-
teneters in 2008 waren Wilde Eend en 
Grauwe Gans. Beide soorten werden in 
alle maanden van het jaar vastgesteld. 
In de wintermaanden waren ze het tal-
rijkst. In het broedseizoen verdwenen de 
meeste Wilde Eenden. In augustus, na de 
rui die voor de meeste Wilde Eenden el-

ders plaatsvond, namen de aantallen snel 
toe. Het winteraantal werd in augustus 
bereikt; in 2008 was dat ruim 900 exem-
plaren. Van maart tot en met juli was het 
aantal Grauwe Ganzen klein. Er verbleven 
ca. 60 exemplaren in ’t Vroon. Dit waren 
de vogels van de lokale populatie in 2008. 
In juni bleven alleen nog Grauwe Ganzen 
achter die succesvol hadden gebroed (26 
exemplaren). Het overige deel van de 
lokale populatie verdween uit ’t Vroon 
en heeft dus elders de rui voltooid. In 
augustus namen de aantallen Grauwe 
Ganzen toe tot 240 exemplaren en dat 
gebeurde nogmaals in november toen er 

440 Grauwe Ganzen in ’t Vroon werden 
geteld. Een gekleurringd exemplaar dat 
als nestjong is geringd in Zuid-Zweden 
keerde al voor de derde opeenvolgende 
winter terug in ‘t Vroon. De vogel werd 
in al die jaren alleen maar in de periode 
november – februari gezien in ’t Vroon. 
De Grauwe Ganzen die hier ’s winters ver-
blijven, zijn dus deels afkomstig uit de 
Scandinavische broedpopulatie. De Wilde 
Eenden en Grauwe ganzen gebruiken 
’t Vroon als rustgebied en foerageerge-
bied. Beide soorten verlaten het gebied 
zo nu en dan om op de omliggende land-
bouwgronden te foerageren. Op wat voor 



Bodemdiereters jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Casarca 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
Bergeend 5 12 11 27 33 18 6 14 11 5 9 9
Tafeleend 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kuifeend 2 4 5 15 19 15 1 9 6 1 2 11
Scholekster 80 85 293 242 29 122 7 32 24 205 179 238
Kluut 0 0 0 0 17 22 19 7 7 2 1 1
Kleine Plevier 0 0 0 6 4 5 12 4 0 0 0 0
Bontbekplevier 0 3 3 11 38 29 3 15 7 0 0 0
Goudplevier 40 900 420 166 0 0 0 500 20 0 0 20
Zilverplevier 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kievit 295 214 42 36 37 52 56 250 450 509 1490 1980
Kanoet 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0
Kleine Strandloper 0 0 0 0 2 0 0 1 12 3 0 1
Temmincks  
Strandloper

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Krombekstrandloper 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0
Bonte Strandloper 0 1 25 0 0 0 0 3 20 1 0 3
Kemphaan 0 8 0 1 0 1 10 21 11 7 0 0
Watersnip 0 0 0 0 0 0 0 26 30 11 19 4
Grutto 0 0 0 0 1 12 32 10 0 0 1 1
Rosse Grutto 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
Regenwulp 0 0 0 15 0 0 1 11 1 0 0 0
Wulp 143 113 176 55 1 0 0 0 22 62 126 131
Zwarte Ruiter 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
Tureluur 0 0 20 21 71 27 31 6 1 0 0 1
Groenpootruiter 0 0 0 5 4 0 1 2 0 0 0 0
Witgat 0 0 0 0 2 3 10 4 2 0 0 0
Bosruiter 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0
Oeverloper 0 0 0 0 6 0 0 5 5 0 0 0
Steenloper 35 53 120 65 2 1 0 21 0 5 2 110
Grauwe Franjepoot 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

totaal 600 1396 1117 667 278 307 190 969 641 811 1829 2511 

Tabel 3. Aantal bodemdiereters per maand in 2008 in ’t Vroon

Kemphaan, 17 augustus 2008, ‘t Vroon 
Foto: Thomas Luiten
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toppositie op de ranglijst had de Kievit 
te danken aan de grote aantallen in no-
vember (1490 exemplaren) en december 
(1980 exemplaren) 2008. Met het invallen 
van de vorst eind december verlieten de 
Kieviten het gebied. De Goudplevier is op 
Walcheren een doortrekker en wintergast. 
De vogels die op de akkers van Zuidwest-
alcheren verbleven namen regelmatig 
een kijkje in ’t Vroon. Het gebied werd 
door de Goudplevier alleen gebruikt om 
te rusten. De grootste groep (900 exem-
plaren) werd waargenomen in februari 
2008. In de daaropvolgende winter, sep-
tember tot en met december 2008, wer-
den vrijwel geen Goudplevieren gezien in 
’t Vroon. Mogelijk dat door vegetatiesuc-
cessie het gebied minder aantrekkelijk 
was geworden voor de Goudplevieren. De 
Scholekster was een jaarvogel in ’t Vroon. 
De Scholeksters in ’t Vroon maakten deel 
uit van een groep van ruim 200 exempla-
ren die rond Westkapelle verbleef. Met 
laagwater foerageerden de Scholeksters 
buitendijks op de Zeedijk. Met hoogwater 
gingen de Scholeksters rusten; ze deden 
dat zowel in ’t Vroon als op de Zeedijk. In 
de winterperiode en in ’t voorjaar foera-
geerden de Scholeksters ook in ’t Vroon. 
De Scholekster was in 2008 broedvogel 
van ’t Vroon. Het seizoensmaximum van 
de Scholekster viel tijdens de voorjaar-
strek in maart (293 exemplaren). De Wulp 
werd alleen niet in de zomermaanden 
waargenomen in ’t Vroon. De laatste 
groepjes waren verdwenen in mei en de 
eerste groepjes verschenen weer in sep-
tember. De winterpopulatie bestond uit 
140-180 exemplaren. De Wulpen sliepen 
en rustten in ’t Vroon, maar foerageerden 
voornamelijk in de landbouwgebieden 
buiten ‘t Vroon. Bijzonder was het tal-

rijke voorkomen van de Steenloper in 
’t Vroon. Met name in de winterperiode 
werden soms grote groepen foeragerend 
waargenomen. Grote groepen werden 
geteld in maart (120 exemplaren) en de-
cember (110 exemplaren). De Steenlopers 
maakten deel uit van een groep die op 
de Zeedijk van Westkapelle verbleef. De 
soort foerageerde daar met laagwater 
op de Zeedijk en de paalhoofden. Het op 
grote schaal binnendijks foerageren van 
de Steenloper is een recent fenomeen in 
de omgeving van Westkapelle. Op door-
trek in het voorjaar en najaar werden veel 
soorten steltlopers gezien in ’t Vroon. Het 
zijn broedvogels van Scandinavische lan-
den en Rusland. In 2008 waren dat onder 
andere Bontbekplevier, Kanoet, Kleine 
Standloper, Temmincks Strandloper, 
Krombekstrandloper, Bonte Strandloper, 
Kemphaan, Rosse Grutto, Regenwulp, 
Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Witgat, 
Bosruiter en Oeverloper. In ’t Vroon werd 
in 2008 een grote soortenrijkdom van 
deze noordelijke steltlopers vastgesteld, 
maar in kleine aantallen. Steltlopers die 
in ’t Vroon hebben gebroed zijn Kluut, 

schaal dit plaatsvindt weet ik niet omdat 
dit met name ’s nachts en in de vroege 
ochtend plaatsvindt. Van de Meerkoet 
en het Waterhoen is een lokale populatie 
aanwezig in ’t Vroon. Beide soorten ble-
ven als laatste achter toen eind december 
alles was bevroren.

Bodemdiereters
De bodemdiereters zijn met 30 soorten de 
soortenrijkste groep (tabel 3). De talrijkste 
bodemdiereters zijn Kievit, Goudplevier, 
Scholekster en Wulp. De Kievit voert de 
ranglijst aan. De Kievit was een jaarvogel 
in ’t Vroon en gebruikte het gebied als 
broedvogel, trekvogel en wintergast. De 



Kleine Plevier, Bontbekplevier, Tureluur, 
Kievit en Scholekster. De bodemdier-
etende eenden Bergeend (maximaal 33 
exemplaren in mei) en Kuifeend werden in 
alle maanden van het jaar waargenomen.

Belang van ’t Vroon  
voor watervogels
Direct na aanleg van het natuurgebied 
’t Vroon werd het gekoloniseerd door 
een groot aantal soorten watervogels 
dat daar voorheen niet voorkwam. Een 
klein deel van de waargenomen soor-
ten is standvogel in ’t Vroon, de meeste 
soorten zijn trekvogel of wintergast. De 
verblijftijd kan zeer kort zijn (een dag), 
maar ook enkele maanden bedragen. De 
watervogels kwamen daar om te foera-
geren, rusten, slapen en broeden. Met 
name het open water is belangrijk voor 
de vele soorten watervogels: toen ’t Vroon 
dichtvroor in december 2008 verdwenen 
alle watervogels. Het ontbreken van op-
gaande vegetatie in ’t Vroon is een be-
langrijke factor. De watervogels zien dan 
namelijk de predators beter aankomen 
en kunnen zo tijdig vluchten. Daarom is 
het belangrijk dat het gebied zijn open 
karakter blijft houden.

Broedgebied
In ’t Vroon kwam in 2008 een grote ver-
scheidenheid aan watervogels tot broe-
den. In de rietkragen hebben Grauwe 
Gans, Nijlgans, Wilde Eend, Dodaars, 
Meerkoet en Waterhoen gebroed. In de 
vochtige graslanden en op de akkers 
hebben Tureluur, Kievit en Scholekster 
gebroed. Op de schaars begroeide oevers 
broedden Kluut, Kleine Plevier en Bont-
bekplevier. Een uitgebreid verslag van 
de broedvogels van ’t Vroon is te lezen 
in het vorige nummer van ’t Zwelmpje.

Foerageergebied
In ’t Vroon is voor diverse voedselgroe-
pen voedsel voorhanden, getuige de 
aanwezigheid van viseters, planteneters 
en bodemdiereters. In de diepste delen 
werd gefoerageerd door viseters. In het 
ondiepe water werden grondeleenden en 
steltlopers vastgesteld. In de graslanden 
en op de schaars begroeide delen foera-
geerden ganzen, eenden, Wulp, Kievit, 
Scholekster, Steenloper en Goudplevier.

Slaapplaats en rustplaats
Het open water biedt veiligheid tegen 
predators. Watervogels slapen daarom 
graag in (ondiep) water. Watervogels 
die naar t’ Vroon komen om te slapen 
zijn onder andere Grauwe Gans, eenden, 
meeuwen en steltlopersoorten (Wulp en 
Kievit). De functie van ’t Vroon als slaap-
plaats is nog onvoldoende onderzocht. 
Overdag komen er diverse soorten naar ’t 
Vroon om te rusten. Dat zijn onder andere 
eenden (Wilde Eend en Smient foerage-
ren vaak ’s nachts), reigers, steltlopers en 
meeuwen. Het gebied wordt als hoog-
watervluchtplaats (hvp) gebruikt door 
onder andere Scholekster en Steenloper.

Floor Arts

Rosse Grutto, 5 augustus 2008, ‘t Vroon 
Foto: Thomas Luiten
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Schaarse en zeldzame steltlopers in het Vroon
Voor de natuurontwikkeling van het Vroon, zoals die in 2006 en 2007 gestalte 
kreeg, werden er in en rond dit stukje Nederland al veel leuke soorten gezien. 
Zeldzame vogels ook, met als hoogtepunt een Schreeuwarend op 24 en 25 
september 2005. De enige echt bijzondere steltloper werd op 7 juli 2004 gezien. 
Die dag kwam er om 7.00u ’s morgens een Griel uit zee vliegen (Pim Wolf, San-
der Lilypaly). De vogel landde kort op de zeedijk en ging daarna binnendijks in 
het gras zitten, waar hij zich tot in de middag aan veel toegesnelde Walcherse 
vogelaars liet zien. Dit was de eerste goed gedocumenteerde waarneming van 
deze soort op Walcheren. De Avifauna van Walcheren (Walhout&Twisk) vermeldt 
nog een waarneming van een Griel op het strand bij Veere op 20 oktober 1937.

Toen halverwege 2007 duidelijk werd hoe 
het ‘nieuwe’ Vroon er ongeveer uit ging 
zien, waren de verwachtingen hoogge-
spannen, en dan vooral met het oog op 
steltlopers. Het najaar van 2007 leverde 
nog niets op, dus moest het gebied zich 
in 2008 maar gaan bewijzen…

Dat lukte heel aardig. Ies Meulmeester 
verzorgde de aftrap door op 5 juli 2008 
een fraaie adulte Poelruiter in de voorma-
lige IJsbaan te ontdekken. Omdat deze 
soort nog niet eerder voor een breder 
publiek te zien was op Walcheren, kwa-
men veel Walcherse vogelaars kijken. He-
lemaal toen Pim Wolf op 7 juli een adulte 
Gestreepte Strandloper langs de K. de 
Vosweg vond. Deze bleek soms extreem 
lastig te vinden, maar bleef gelukkig een 
paar dagen in het gebied. De Poelruiter 
werd op 8 juli voor het laatst gezien en de 
‘streep’ zoals de soort soms oneerbiedig 
wordt genoemd bleef tot de 10e. Dit was 
nog maar de tweede Gestreepte Strand-
loper voor Walcheren, na een vogel in een 
slibdepot langs de Oude Veerseweg op 
30 augustus 2003.

Een dikke maand later, op 20 augustus, 
zag Pim Wolf een juveniele Grauwe Fran-

jepoot invallen in het Vroon. De vogel 
besloot dat het na een minuutje al mooi 
genoeg was geweest en vertrok weer. 
Weer een week later, op 28 augustus, 
ontdekte alweer Pim hier een tweede 
juveniele Grauwe Franjepoot. Deze vogel 
bleef twee dagen aanwezig en verleidde 
de volgende dag enkele vogelaars tot 
een uitstapje tijdens de jaarlijkse bar-
becue van onze vogelwerkgroep aan de 
Baaiweg.

Net toen iedereen de conclusie trok dat 
het met de steltlopers in het Vroon in 
2008 wel goed was gekomen, haalde Rob 
Sponselee de eerste steltloper-hoofdprijs 
binnen. Hij ontdekte namelijk in de och-
tend van 17 oktober een Kleine Geelpoot-
ruiter in de plasjes langs de Hogeweg. 
Deze primeur voor Walcheren liet zich 
de rest van de dag aan heel wat voge-
laars zien. Een paar uur na de ontdekking 
leek deze waarneming nog even naar de 
achtergrond gedrongen te worden. Toen 
zochten tien Walcherse vogelaars zich 
suf naar een Goudlijster, die op het op-
slagterrein van Westkapelle was gezien. 
Omdat de Goudlijster niet meer gevon-
den werd, staat 17 oktober 2008 toch in 
de geheugens gegrift als de dag waarop 
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De eerste soort van dit overzicht is niet 
echt een zomerse vogel in onze con-
treien: een Noordse Stormvogel vloog 
op 26/07 de Westerschelde op (ES). De 
eerste ‘najaarstrekkers’ werden langs WK 
gemeld op 28/08 (T. Muusse) en 29/08 
(IG, MK). Op de laatstgenoemde datum 
passeerden daar ook een Noordse Pijl-
stormvogel, acht Grauwe Pijlstormvo-
gels en 40 Jan-van-genten (CB, TL e.a.). 
Eerder werden al 35 langstrekkende 
‘jannen’ genoteerd op 09/07 (PAW). De 
zeedijk van WK was ook de beste plek 
om Kuifaalscholvers te zien. Na twee 
vogels die kort ter plaatse waren op 
05/07 (JW), was er de hele maand augus-
tus tenminste één aanwezig. Deze 2e-kj 
Kuifaalscholver kreeg op enkele dagen 
gezelschap van nog één of twee vogels 
(div.). Daarnaast werd er op 13/08 een 
exemplaar in de Sloehaven gezien (MK). 
Verspreid over Walcheren werden diver-
se ‘losse’ Kleine Zilverreigers doorge-
geven. Verder stonden er op 27/06 vier 
op het Schor van Rammekens (MG), op 
28/07 drie in de Domburgse Watergang 
langs de Hoogelandseweg (MK) en op 

30/08 zaten er negen op de Haringvre-
ter (B. Smulders). De enige Grote Zilver-
reiger die werd doorgegeven liep op 
14/08 in het Caisson van Veere langs de 
Polredijk (J. Groenhof). Een late ‘voor-
jaars’ Purperreiger vloog op 06/06 naar 
NO over de Schorerpolder ten oosten 
van Ritthem (JW). Een Ooievaar stond 
op 05/06 op een lantaarnpaal langs de 
rondweg ten noorden van Koudekerke 
(PW). Overvliegende vogels werden ge-
zien op 13/06 over Oost-Souburg (ES), 
op 18/06 over West-Souburg (eega RS), 
op 26/06 over de binnenstad van Mid-
delburg (ES) en op 16/07 twee over Wes-
terzicht (ES). Het maximumaantal Lepe-
laars in het Vroon was 15 tussen 01/07 
en 08/07 (div). Een eenzame Rotgans 
bleef in het Vroon aanwezig tot 12/06 
(O.C. Speelman). Op 29/07 zwom daar 
er plotseling een groep van zeven ju-
veniele Casarca’s in de voormalige IJs-
baan van WK (CB), wellicht de grootste 
groep ooit op Walcheren. Twee ruiende 
mannetjes Zomertaling zwommen op 
08/06 nog in het Zandvoortweggebied 
(ES). 

Waarnemingen van vogels op Walcheren
in juni-augustus 2009
De zomermaanden zijn niet altijd de meest interessante ‘vogelmaanden’. Dat 
verleidt sommigen er zelfs toe om er tijdelijk niet meer op uit te gaan om vogels 
te kijken, maar zich volledig op de vlinders en libellen te storten. Desondanks 
werden er ook in deze maanden op ons ‘eiland’ weer de nodige leuke soorten 
gezien. Het onderstaande overzicht is gebaseerd op alle Walcherse waarnemingen 
die werden ingevoerd op www.waarneming.nl. Van de volgende personen zijn 
waarnemingen opgenomen: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Gido Davidse 
(GD), Rienk Geene (RG), Ies Goedbloed (IG), Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan 
(TK), Karel Leeftink (KL), Sander Lilipaly (SL), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten 
(TL), Peter Meininger (PLM), Ies Meulmeester (IM), Edwin Paree (EP), Erik Sanders 
(ES), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW), Pieter Westerbeke 
(PW) en Pim Wolf (PAW). Veel lees- en kijkplezier!

door Rob Sponselee in het Vroon een 
Kleine Geelpootruiter werd ontdekt. Dit 
was overigens ongeveer de 25e waarne-
ming van deze soort in Nederland.

Na het succesvolle eerste jaar, was ieder-
een benieuwd of 2009 weer zo goed zou 
worden. De eerste leuke steltlopersoort 
was meteen de beste van het jaar. Floor 
Arts ontdekte laat in de avond van 20 mei 
een echte droomsoort in de vorm van 
een jagende Vorkstaartplevier langs de 
K. de Vosweg. Pim Wolf was er als enige 
bij voordat het echt donker was en kon 
de determinatie bevestigen. De volgende 
ochtend werd de vogel al even na vijf 
uur weer gezien op de plek waar hij de 
avond ervoor was gaan slapen. Dertien 
gelukkigen konden deze prachtige vogel 
bekijken tot 7 uur, toen de vogel zonder 
aanwijsbare reden over de hoofden van 
de waarnemers heen vloog en hoog bo-
ven Domburg uit het zicht verdween. Ook 
deze soort was nooit eerder op Walche-
ren gezien. Deze waarneming betekende 
weer een nieuwe soort voor Walcheren 
en gaat, mits aanvaard door de CDNA, de 
boeken in als de 21e Vorkstaartplevier in 
Nederland.

Op 1 juni was er plotseling een paartje 
Steltkluten aanwezig in de voormalige 
IJsbaan van Westkapelle (Floor Arts). Na-
dat de soort een aantal lentes achtereen 
werd gezien in het Zandvoortweggebied, 
was het nu dus de beurt aan het Vroon. 
Hoewel de vogels in de loop van de dag 
ook parend werden gezien, waren ze een 
dag later toch alweer vertrokken. Toch 
is het een soort waarvan verwacht mag 
worden dat hij ook de komende jaren 
regelmatig dit deel van Walcheren zal 
aandoen.

Christian Brinkman ontdekte op 5 sep-
tember na een trektelling een fraaie 
adulte Morinelplevier langs de Baaiweg. 
’s Avonds werd deze vogel nog door een 
aantal toegesnelde Walcherse vogelaars 
bekeken. Verrassend genoeg vond Floor 
Arts de volgende ochtend langs de Krom-
meweg een juveniele Morinelplevier in 
een groep Goudplevieren. Later op de 
dag werd toch ook de volwassen vogel 
nog kort gezien. In het najaar van 2005 
werd overigens ook onregelmatig een 
Morinelpevier in dit gebied gezien.

Op 18 oktober ontdekte Patrick Palmen 
een 1e-kj Rosse Franjepoot in de voor-
malige IJsbaan. Deze vogel had het in 
het Vroon prima naar zijn zin en bleef 
ook de twee dagen erna nog aanwezig. 
Opvallend genoeg foerageerde de vogel 
bijna uitsluitend op wat slikrandjes. Dit 
was vermoedelijk de eerste binnendijkse 
waarneming van een Rosse Franjepoot op 
Westkapelle, terwijl de soort ‘buitendijks’ 
in sterk wisselende aantallen langstrek-
kend wordt gezien.

Tenslotte liep de laatste waarneming van 
een zeldzame steltloper in 2009 hier uit 
op een desillusie. Op 30 oktober werd 
door Ies Meulmeester en Theo Muusse 
een vrij zekere Aziatische Goudplevier 
overvliegend gezien. Ze konden door de 
korte waarnemingsduur en het feit dat de 
vogel niet aan de grond kwam niet alle 
kenmerken vaststellen. Maar omdat het 
zeker een spannende vogel was, mag de 
waarneming in dit overzicht niet ontbre-
ken. Op naar 2010!

 

Corstiaan Beeke



Marmereend, 09 juli 2009, ‘t Vroon.
Foto: Corstiaan Beeke

Havik, juveniel, 24 juni 2009, Oranjezon.
Foto: Marcel Klootwijk

Steltkluut, 1 juni 2009, Westkapelle.
Foto: Corstiaan Beeke

Temmincks Strandloper, 24 augustus 2009,  
Domburgse Watergang. Foto: Corstiaan Beeke
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De ontdekking van een Marmereend in 
het Vroon op 08/07 was spectaculair 
(PAW). Vele toegestroomde vogelaars 
konden de vogel bekijken tot 20/07. Het 
gaat (mits aanvaard door de CDNA) om 
de tweede waarneming van deze soort 
voor Nederland. Het gegeven dat deze 
vogel een lichte beschadiging in één 
van de vleugels had, zou kunnen dui-
den op een niet-wilde herkomst. Op-
merkelijk was de waarneming van twee 
Grote Zaagbekken die op 07/06 langs 
WK vlogen (PAW). Ook ongewoon was 
de Rode Wouw die op 11/06 werd ge-
zien tussen Grijpskerke en Meliskerke 
(PAW, SL, TK). Zwarte Wouwen werden 
opgemerkt bij Ritthem op 07/08 (JW) en 
boven het Vroon op 09/08 (M. Bokje). 
Een 1e-jaars Grauwe Kiekendief was op 
24/08 enige tijd aanwezig in het Vroon 
(PAW). In de omgeving van WK werden 
eind augustus ook weer de eerste Blau-
we Kiekendieven van het najaar ge-
zien: zowel op 27/08 als op 30/08 en 
31/08 een juveniele vogel (B. Schot, 
PAW / JW). Buiten Oranjezon werden 
gedurende de hele periode werden ver-
spreid over Walcheren tien Haviken in-
gevoerd, de meeste in de kuststrook 
tussen Domburg en Vlissingen. Het 

broedpaar in Oranjezon bracht dit jaar 
tenminste één jong groot. Er werden in 
totaal elf overvliegende Wespendieven 
doorgegeven (jun 2, jul 2, aug 7). De 
Visarend die op 24/08 over de zeedijk 
WK vloog (PAW) bleek de enige van 
deze periode te zijn. Zomerse Slecht-
valken vlogen op 12/06 over de Konin-
ginnelaan, Middelburg (CB), op 30/07 
over de Nieuwe Vlissingseweg bij West-
Souburg (CB), op 09/08 over het Vroon 
(M. Bokje) en op zowel 16/07 als op 
08/08 werd de vogel van de Lange Jan 
in Middelburg gezien (JW, KL). Op de 
valreep was er toch één waarneming 
van een Smelleken in de zomermaan-
den: een vroege najaarstrekker was op 
30/08 ter plaatse langs de Heerenweg 

bij Domburg (JW). Een Kwartel werd op 
11/07 gehoord in het Vroon (M. Veldt). 
Nadat een aantal voorjaren op rij Stelt-
kluten werden gezien in het Zandvoort-
weggebied kon de eerste melding uit 
het Vroon niet lang op zich laten wach-
ten. Op 01/06 stond er plotseling een 
verliefd paartje Steltkluten in de voor-
malige IJsbaan van WK (FA e.a.). De aan-
vankelijke hoop dat de vogels hier tot 
broeden zouden komen (ze werden ook 
parend gezien) was de volgende dag al 
vervlogen: ze waren alweer weg. De eer-
ste Goudplevieren van het ‘najaar’ ver-
schenen in het Vroon op 02/07 (TL) en 
een dag later in het Zandvoortwegge-
bied (JW, PAW). Een fijne krent in de 
Nolle-telling op 23/08 was een overtrek-
kende Morinelplevier (GD, KL). Leuke 
aantallen Bontbekplevieren stonden 
in het Vroon op 02/06 (32 ex, CB) en in 
het Zandvoortweggebied op 03/06 (28 
ex, PAW). Meerdere succesvolle broed-
paartjes zorgden ervoor dat er op 22/06 
niet minder dan 22 Kleine Plevieren 
aanwezig waren in het Vroon (CB). Eén 
van de broedpaartjes had al op 02/06 
vier bijna volgroeide jongen (CB). Op 
12/06 werd een baltsend paartje 
Strandplevieren gezien in het Vroon 
(KL). Daarna werden daar heel wat waar-
nemingen ingevoerd, veelal door toe-
rist-vogelaars. Het vermoeden bestaat 
dat velen jonge Kleine Plevieren uit-
scholden voor Strandplevieren. Ook 
heel opmerkelijk was de waarneming 
van een ♂ Strandplevier in de Domburg-
se Watergang langs de Hoogelandse-
weg op 04/07 (KL). Op 07/08 stond er 
eentje op de zeedijk van WK (JT). Het 
maximumaantal Grutto’s in het Zand-
voortweggebied was 137 op 11/06 
(PAW). Dat waren overigens allemaal 

volwassen vogels! IJslandse Grutto’s 
werden gemeld in het Zandvoortweg-
gebied op 03/06 (twee, TL) en in het 
Vroon op 16/07 (MK, IM, FA). De twee 
Kleine Strandlopers die op 04/06 in 
het Vroon liepen (FA) kunnen worden 
gezien als late voorjaarsvogels. Dat er 
op 22/06 opeens weer één aanwezig 
was (CB), is qua datum best bijzonder. 
De eerste Kleine Strandlopers van het 
najaar doken begin augustus weer op: 
eerst kleine aantallen, maar een uit-
schieter van 15 ex op 13/08 (P. Verhelst). 
Op 20/08 liepen er twee in het afgegra-
ven deel van de Domburgse Watergang 
langs de Hoogelandseweg (JW). Tem-
mincks Strandlopers werden (zoals ge-
bruikelijk) gemeld uit het Zandvoort-



Kleine Strandloper, 22 juni 2009, Westkapelle. Foto: Corstiaan Beeke

Zwartkopmeeuw, in Antwerpen geringde juveniel, 17 juli 2009, Westkapelle. Foto: Corstiaan Beeke
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weggebied op 03/07 (PAW) en uit het 
Vroon op 18/07 (twee, A. Hamers). Daar-
naast doken er op 24/08 twee op in de 
Domburgse Watergang langs de Hoog-
elandseweg (CB). Na 27/08 was er hier 
nog één aanwezig tot 31/08 (CB). Niet 
minder dan 114 Drieteenstrandlopers 
vlogen op 31/08 langs WK (PAW). De 
eerste Krombekstrandlopers van het 
najaar verschenen op 17/07 in het Vroon 
(CB, IM, RS). Daarnaast was er zowel op 
03/08 als op 20/08 één aanwezig in de 
eerder genoemde Domburgse Water-
gang langs de Hoogelandseweg (CB / 
JW). De eerste twee Bosruiters van het 
najaar liepen al op 23/06 in het Zand-
voortweggebied (MK). Het maximum in 
het Vroon was 18 ex op 01/08 (JW). De 
laatste twee Oeverlopers van het voor-
jaar waren op 01/06 aanwezig in het 

Vroon (FA). Daarna werd er op 15/06 en 
op 25/06 weer eentje roepend gehoord 
boven WK (FA). Op 12/08 foerageerde 
een Bokje met drie Watersnippen in het 
Vroon (PAW). Een welkome verrassing 
was de Grauwe Franjepoot (volwassen 
vrouwtje in zomerkleed) die op 03/06 
opeens in de plas langs de Stenen Kruis-
weg zat (RG). Deze schoonheid trok veel 
bekijks, maar was de volgende dag al-
weer verdwenen. Na een vogel op zee 
voor de kust van Walcheren is dit nog 
maar de tweede Grauwe Franjepoot in 
zomerkleed voor Walcheren! Een juve-
niele Grauwe Franjepoot die op 10/08 in 
het meest oostelijke puntje van de 
Oostkreek van WK zwom (P. van Leeu-
wen), werd helaas pas later ingevoerd. 
Een Grote Jager werd op zee gezien 
voor de kust van WK op 03/07 (SL) en op 

de eerste dag met goede wind, 29/08 
vlogen er daar vier langs (TL e.a.). Op de-
zelfde datum passeerde er een fraaie 
adulte Middelste Jager met verlengde 
middelste staartpennen, zogenaamde 
‘lepels’ (TL e.a.). Daarvan was er op 20/07 
overigens ook al één gezien (PAW). Klei-
ne Jagers trokken zuidwaarts langs WK 
op 07/07 (JW), 11/08 (H. van der Kolk), 
12/08 2 ex (PAW), 15/08 3 ex (JL, TL), 
29/08 20 ex (TL) en 30/08 8 ex (JW). De 
noordwestenwind leverde op 29/08 
zelfs ook nog twee Kleinste Jagers 
langs WK op (IM, TL e.a.). Een 2e-kj 
Dwergmeeuw was op 26/07 op zee 
aanwezig voor de Boulevard van Vlissin-
gen (ES) en daarna vloog de eerste van 
het najaar langs WK op 29/08 (TL). Dat 
Zwartkopmeeuwen tegenwoordig 
niet echt schaars meer zijn, wisten we 

allemaal al. Op Walcheren werden er in 
de zomermaanden maar liefst 156 ge-
meld (jun 21, jul 113, aug 22). Opvallend 
was dat er op 26/06 maar liefst 14 voor 
de kust van WK foerageerden (PAW). De 
meeste Zwartkopmeeuwen in juli en 
augustus betroffen juveniele vogels die 
langs WK trokken. Het vermelden waard 
is verder dat meest trouwe overwinte-
raar van Nederland al op 13/08 weer te-
rug was bij de draaibrug van Souburg 
(MK). Fascinerend blijft de vraag waar 
deze vogel na de laatste melding van dit 
voorjaar (18/03, IM) naar toe is gegaan. 
Een mysterie wat ook deze 16e winter 
wel onopgelost zal blijven… Op 03/08 
werd een langs WK trekkende adulte 
Drieteenmeeuw gemeld (H. van der 
Kolk). In de avond van 27/08 werden er 
in het Vroon 4400 Kleine Mantelmeeu-



Dwergstern, een van de vogels van het broedpaar in ’t Vroon, 6 augustus 2009. Foto Marcel Klootwijk
Rechts: Gierzwaluw, 3 juni 2009, Stenen Kruisweg. Foto: Marcel Klootwijk
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wen geteld (SL). Eerder die dag stond er 
een mogelijke subadulte Baltische 
Mantelmeeuw op de zeedijk (PAW, CB, 
IG). Naast kleine aantallen Pontische 
Meeuwen op de zeedijk van WK ver-
spreid over de periode was er op 03/06 
een vermoedelijke 2e-kj ‘pont’ aanwezig 
langs de Stenen Kruisweg bij Biggeker-
ke (MK). Dagmaxima Geelpootmeeu-
wen op WK per maand: in juni 20 ex op 
23/06, in juli 18 ex op 15/07 en in augus-
tus 14 ex op 27/08 (alles door IM). Dat er 
buiten WK geen Geelpootmeeuwen 
werden gezien heeft vast ook te maken 
met het feit dat daar nauwelijks naar 
meeuwen wordt gekeken… Het Vroon 
heeft intussen bewezen ook Dwerg-
sterns te kunnen herbergen. Eén broed-
paar was daar succesvol en bracht twee 

jongen groot. Daarnaast was er eind juli 
aardige doortrek van deze soort: op 
24/07 en 25/07 vlogen 58 resp. 68 ex 
langs WK (IM). Langstrekkende Noord-
se Sterns werden hier genoteerd op de 
volgende data: 16/07 (MK), 25/07 2 ex 
(IM), 01/08 3 ex en 12/08 3 ex (beide 
door H. Van der Kolk). Dat PAW op 24/08 
een Visdief zag staan op de zeedijk van 
WK was niet zo bijzonder. Wel heel ver-
rassend was dat de metalen pootring 
die de vogel droeg afkomstig bleek uit 
Zuid-Afrika! Een vroege Zeekoet snelde 
op 30/08 langs de zeedijk van WK (JW). 
Over het voorkomen en broedsucces 
van Kerkuilen op (een gedeelte van) 
Walcheren kunnen we elders in dit 
nummer meer lezen. De Ransuil die op 
23/07 bij kasteel Westhove aan het ja-

gen was, was de enige die in deze peri-
ode werd doorgegeven (J. van Vliet). 
Een zeer opvallende, maar ook wel 
betrouwbare waarneming is die 
van een Steenuil net ten zuidwes-
ten van Oranjezon. Hier werd op 
10/08 een roepende vogel ge-
hoord (H. van der Kolk), nadat 
er eerder door een andere 
waarnemer al op 31/07 een 
Steenuil was gezien op dezelf-
de locatie… Opvallende 
wegtrek van Gierzwalu-
wen was zichtbaar in de 
middag van 26/07 toen er 
in drie uur tijd 800 ex naar ZW 
over het strand bij de Boule-
vard van Vlissingen vlogen 
(ES). Uiterst curieus was de 
melding van een Bijeneter 
op 10/06 langs de Kruisweg 
tussen Grijpskerke en Melis-
kerke (O.C. Speelman). De vo-
gel zat enkele minuten op het 
fietspad… Een andere Bijeneter 
werd op 12/07 helaas alleen gehoord bij 
het Vroon, uiteraard overvliegend (D. 
Benders). Even leek het er op dat er ook 
deze zomer een Rouwkwikstaart op 
Walcheren zou blijven hangen, maar na 
01/06 werd het ♂ Rouwkwikstaart in 
het Vroon niet meer gezien (FA). Op 
13/07 zaten er drie Grote Gele Kwik-
staarten bij de waterzuivering naast de 
spuikom van Ritthem (FA) en op 07/08 
vloog er eentje over WK (MK). Op 15/07 
werd de eerste IJsvogel van het ‘najaar’ 
gezien bij de waterzuivering van Rit-
them (RS). Naast deze vogel was er van-
af 07/08 weer eentje aanwezig in de 
Rammekenshoek (JW e.a.). De eerste 
Boompieper op weg naar Afrika werd 
opgemerkt op 20/08, vliegend over het 

opslagterrein van WK (JW). Duinpie-
pers werden uitsluitend vanaf de Nol-
le waargenomen: op 20/08 2 ex (PAW) 
en één op 23/08 (GD, KL). De eerste 
Gekraagde Roodstaart van het na-
jaar zat op 07/08 in wat bosjes van het 
Vroon (JT). Er waren in juni en augus-
tus diverse waarnemingen van een 
Graszanger bij het Schor van Ritthem. 
Op 26/08 bleek het om minimaal twee 

vogels te gaan (PLM). Het 
maximumaantal Graszan-
gers in het Sloegebied was 
acht op 26/06 (JW). In het 
Vroon waren er ook diverse 
waarnemingen in juli en au-
gustus met op 15/08 zelfs 2 
ex (TL). Daarnaast dook de 
soort op 26/07 op nog drie 

andere plaatsen op: duintjes ten oosten 
van Vrouwenpolder (JW), Berkenbosch 
van Oranjezon (MK), windorgel Boule-
vard (ES) en tenslotte ‘tsipte’ er op 24/08 
eentje over de Nolle (MK). Een Spotvo-
gel langs de Scheeweg ten zuiden van 
Middelburg op 24/06 zorgde met een 
afwijkende zang voor wat spanning, 
maar bleek toch echt een ‘gewone’ te 
zijn (JW). In juni werden twee territoria 
Wielewalen vastgesteld aan de oever 
van het Veerse Meer ter hoogte van het 
Zilveren Schor (KL). Begin juni werden 
op twee plaatsen Appelvinken gezien: 
op 04/06 vlogen er drie over het pomp-
station van Oranjezon (PW) en een dag 
later twee over de wijk Poelendaele in 
Middelburg (EP). Eén van de twee 
Roodmussen die op 31/05 werden ont-
dekt in de duinen van Oranjezon was op 
01/06 ook nog aanwezig (CB, PAW, PLM). 
Hier werd op 13/06 zelfs ook nog een 
vogel gehoord (KL). Verder was een zin-
gende Roodmus aanwezig net ten 



Kruisbek, 13 juli 2009, ‘t Vroon.
Foto: Bas de Bruijn

Als er ideeën zijn voor de nieuwe website dan horen wij die graag! Heeft u iets te melden voor 
de agenda? Een goed idee voor een nieuwe rubriek? Laat het ons weten via: 
website@vwgwalcheren.nl 

Bezoek ook eens onze geheel vernieuwde website:

www.vwgwalcheren.nl

28 ‘t Zwelmpje      24e jaargang, nummer 3, december 2009

noordoosten van de bebouwde kom 
van Oostkapelle op 10/06 en 11/06 (M. 
Schildwacht / MK). Het ging hier om een 
1e-zk mannetje. Er waren verschillende 
meldingen van Kruisbekken: een soli-
taire vogel vloog op 10/06 over de wijk 
Nieuw-Middelburg in Middelburg (KL) 
en op 24/06 zat er één in Oranjezon 
(MK). Op 25/06 en 27/06 vlogen er drie 
over Vlissingen (PLM), op 13/07 zaten er 
twee in een haagje in het Vroon (B. de 
Bruijn) en op 21/07 vlogen er weer twee 
over Vlissingen (PLM). Tot slot vloog op 
26/08 een Ortolaan over de Baaiweg 
(SL) en even later over het puinpad van 
WK (PAW). Tot zover de bijzondere vo-
gelwaarnemingen op Walcheren in de 
afgelopen zomermaanden.

Corstiaan Beeke


	Untitled-6
	t_zwelmpje-2009-3

