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Redactioneel
In dit nummer worden we meegenomen door Quirin Smeele naar een in 2005 aan-
geplant stuk bos bij Biggekerke. Hoe verloopt de kolonisatie door vogels van zoiets 
eigenlijk? Welke vogels komen als eerste en vertrekken weer? Hij heeft het na vijf jaar 
moeten afbreken. Hoe dat komt, en ook zijn resultaten van die jaren, kunt u straks 
lezen. Verder komen de Cetti’s Zanger, de Iberische Tjifjtaf en de Zwarte Ibis van dit 
voorjaar nog even onder de aandacht. En Corstiaan licht de Morinelplevier er even 
uit. Ze waren ook zo mooi dit voorjaar, op die akkers bij Domburg en Aagtekerke.

Corstiaan en Johannes

Agenda
VWG-avonden

De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op
•	 9 februari 2011

19.30 uur, MicMec-gebouw, Korenbloemlaan 5, Vlissingen

Excursie naar de Biesbosch op 5 juni 2010
Het is al licht aan het worden als de wekker om 04.30 afloopt. Om 05.45 is er 
afgesproken op het parkeerterrein voor de Mediamarkt. Het belooft een zonnige 
en warme dag te worden. Ik pik eerst Marcel Klootwijk op voordat we ons voegen 
bij de al wachtende vroege vogelaars. Onze eerste zeldzaamheid is onderweg 
al binnen want we zien een fietsende Gerard Troost. Rond 06.00 pikken wij Niels 
de Schipper nog op in Kapelle en we zijn compleet. Om 07.00 komen we aan 
bij de haven van Hank. In de auto is er druk gespeculeerd over de doelsoorten 
van vandaag. Zo’n lijstje ziet er op voorhand altijd indrukwekkend uit.

We worden verwelkomd door onze ex-
cursieleider van vandaag, Theo Muusse. 
Een aantal Katwijkse vogelaars gaat ook 
mee. Theo zegt al snel dat er van alles 
mogelijk is. Zelfs de Bever is op dit vroege 
uur mogelijk… Verwachtingsvol vertrek-
ken we dan ook met de fluisterboot, die 
zijn naam niet altijd eer aan doet, want 
gefluisterd wordt er niet. Dat mag de pret 
niet drukken als de eerste Cetti’s Zanger 
gehoord wordt en door sommige wordt 
gezien. Er wordt druk gefotografeerd, 
want de mist op het water zorgt voor 
mooie plaatjes. Rondom ons horen we 
diverse Gekraagde Roodstaarten en er 
worden twee mooie mannetjes van deze 
soort gezien. Theo wijst ons op de IJsvo-
gelwanden, dus opletten. Al snel zien we 
diverse IJsvogels voor ons uit vliegen. Ze 
blijven mooi!

Af en toe hoor je een hoopvol kreetje 
van iemand die kringen in het waterop-
pervlak ziet, wat dus misschien een Bever 
betekent… Helaas blijkt het te gaan om 
paaiende vissen. We leggen aan bij een 
dijkje dat uitzicht geeft over een mooi 
rietlandschap. Twee Snorren laten zich 
hier horen, evenals een Blauwborst. Een 
Bruine Kiekendief vliegt over. Een niesen-
de hooikoortsvogelaar verbreekt de stilte.

Op de boot is er koffie en thee voor de 
liefhebbers. Volgende stop is bij een 
bruggetje. Al snel wordt er opgewonden 
geroepen, een Weidebeekjuffer! “Die vo-
gel, die ken ik nog niet” denk ik in eerste 
instantie. Het gaat dan ook om ander 
gevleugeld spul, de libellen. Hier zien 
we al snel Theo’s andere passie, libellen. 
En hij blijkt niet de enige. Al snel hoor ik 
de meest sprookjesachtige namen door 
de lucht vliegen, zoals: Azuurwaterjuffer, 
Watersnuffel, Grote Roodoogjuffer, Glas-
snijder, Platbuik en Viervlek. Een nieuwe 
wereld gaat voor mij open. Vanaf nu 
wordt er door velen meer naar beneden 
gekeken dan naar boven. 

Pim hoort een wielewaal en een grote 
zilverreiger wordt gezien. Ieder gaat voor 
een half uur zijn eigen weg en we zien 
elkaar weer op de boot. De temperatuur 
is inmiddels boven de twintig graden 
gestegen. Pieter Beeke ziet nog twee Ap-
pelvinken overvliegen. Rond 10.30 uur is 
de boottocht afgelopen. Dit is jammer, 
want velen hadden toch echt gerekend 
op 13.00 uur. Met de auto gaan we verder 
naar een aantal polders in de Biesbosch. 
Kleine hoogtepunten hier zijn verder nog 
een roepende Roerdomp, Havik, en grote 
aantallen Zomertalingen. Inmiddels loopt 



Visdief, 25 augustus 2008
Boven: Sperwer, 10 oktober 2008

4 ‘t Zwelmpje      25e jaargang, nummer 3, december 2010 25e jaargang, nummer 3, december 2010     ‘t Zwelmpje 5

het tegen 13.00 uur en sommigen gaan 
naar huis. Anderen gaan het Woudaapje 
die geheim is doen.

De volgende waarnemingen zijn een 
verzameling van waarneming.nl, door 
velen gezien en gehoord (maar zeker niet 
compleet):

Terugkijkend: een leuke boottocht gehad 
die iets langer had mogen duren. Vogels 
waren leuk, maar het aantal doelsoorten 
was te hoog, bij sommigen dan toch. Jam-
mer van de al te goed verstopte Bevers. 
Theo, bedankt!

Roger Joos

De Cetti’s Zanger aan de Zanddijkseweg
In Zuid-Europa is de Cetti’s Zanger het hele seizoen aanwezig en niet zeldzaam. 
In Nederland ligt dat anders en is het iedere keer een verrassing de soort te ho-
ren of zelfs te zien. Je moet er dan wel tijd voor uittrekken. Althans, dat is mijn 
ervaring. Voor mij blijft het vaak bij horen. De eerste keer dat ik hem goed kon 
zien was in Frankrijk. Het geluid kwam overweldigend over. Mogelijk heb ik me 
daarbij laten beïnvloeden door zijn zeldzaamheid toentertijd. En als je hem dan 
in Nederland hoort, klinkt hij eigenlijk nog mooier.

Toen ik op 15 april op de fiets stapte om 
naar mijn werk in Middelburg te gaan, 
vertrok ik niet met de gedachte de Cet-
ti’s te ontmoeten. Via de Zanddijkseweg 
fietste ik in de richting van  Middelburg. 
Ter hoogte van de boerderij Arkenstein 
hoorde ik ineens de zang van de Cetti’s. 
De zang was heel zachtjes, kort en zeer 
bescheiden. Ik vond dat maar niks voor 
een Cetti’s die normaal zo explosief kan 
zingen. Aan de andere kant meende ik 
wel de zang goed te hebben gehoord. De 
vogel zat dichtbij, maar liet zich gewoon 
niet zien. Stel je eens voor dat…

Het was in ieder geval de moeite waard 
voor een kwartier oponthoud. Helaas… 
zonder resultaat fietste ik verder richting 
Middelburg, waar andere vogels mij vol-
doende energie gaven om de dag goed 
te beginnen. De dagen erna hield ik mijn 
oren gespitst. Echter, zonder resultaat. Het 
melden op de DVN-mailinggroep liet ik 
daarom ook maar achterwege. 

Op 19 april stelde mijn vrouw ’s avonds 
voor om een eind te gaan lopen. We na-
men daarvoor de dijk langs het kanaal 
vanaf Veere richting Middelburg om ver-
volgens via de “Blauwe Reiger” weer terug 

te gaan. Gekomen aan de achterzijde van 
de boerderij van Arkenstein hoorde ik 
ineens volop de Cetti’s Zanger. Nu was de 
zang vol kracht en vastberaden.

Vol bewondering hebben we daarnaar 
staan luisteren. Ook al was hij nog niet erg 
spraakzaam, zonder twijfel kon de soort 
nu gemeld worden. Thuisgekomen eerst 
maar eens gekeken of iemand anders 
de soort gemeld had (jagersinstinct?). 
Dat bleek niet het geval. Achteraf bleek 
Koos Minnaar een week eerder (8 april) 
in dezelfde situatie te hebben verkeerd. 
Namelijk de soort twijfelachtig horen 
en dan niet de zekerheid van 100 % te 
hebben. De vreugde was er niet minder 
om. Elkaar op de hoogte houden van dit 
soort waarnemingen maakt het vogelen 
er alleen maar leuker op. Ook al ken je 
elkaar niet altijd persoonlijk. Na 19 april 
heb ik nog vaak aan de dijk gestaan. Op 
7 juni 2010 heb ik de soort daar voor het 
laatst gehoord. Daarna werd het, op een 
vreemde kikker na, stil op de dijk… (met 
excuus aan Tobi Koppejan).

Henk Huige

Grote Zilverreiger 4 
Lepelaar 9 
Roerdomp 1 
Havik 2 
Bruine Kiekendief 1 
Boomvalk 1
Cetti’s zanger 5 
Gekraagde Roodstaart 6 
IJsvogel 3 
Zomertaling 20 
Snor 2
Blauwborst 2 

Gierzwaluw 570 
Appelvink 2 
Sprinkhaanzanger 1 
Wielewaal 2
Visdief 4
Bontbekplevier 25 
Zilverplevier 1
Grutto 570 
Krakeend 1740 
Bosrietzanger 10 
Rietzanger 3 
Spotvogel 3

Voor een overzicht van waargenomen libellen, zie waarneming.nl

Roger Joos en Gido Davidse. Foto: Marcel Klootwijk
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Morinelplevieren ter plaatse in voorjaar 
2010 en door de jaren heen
Morinelplevieren hebben een apart plekje in bijna elk vogelaarshart. De reden 
daarvan is vast het fraaie uiterlijk, zowel in het voorjaar als in het najaar. Maar ook 
de tamheid van deze soort draagt ontegenzeggelijk bij aan zijn populariteit. We 
kennen natuurlijk allemaal de foto’s waarop Morinelplevieren met vogelaars staan. 

Ik weet nog goed dat ik op 17 mei 1996 
een prachtige dag  vogels kijken in Flevo-
land achter de rug had, met de toen nog 
aanstormende jeugd (o.a. Johannes en 
Thomas Luiten, Ies Goedbloed en broer 
Pieter). Ik had al vier nieuwe soorten die 
dag: Havik, Baardmannetje, Sprinkhaan-
zanger en Krekelzanger… Op de terug-
weg pikten we als volleerde twitchers de 
Rosse Franjepoot in de Weversinlaag mee. 
De kers op de taart werd echter gevormd 
door een groep van acht Morinelplevieren 
langs de Stolpweg (ten westen van de 
Prunje). Wat waren die vogels vreselijk 

mooi! Nauwelijks een jaar later (22 april 
1997) vond ik zelf een groepje van vijf 
‘morinellen’ op het werkeiland Neeltje 
Jans. Sindsdien zie ik ze elk jaar, meestal in 
Zeeland en vaak zelfs ook op Walcheren. 
En mijn voorliefde voor deze soort is nog 
altijd even groot! In de tweede helft van 
mei van dit jaar was een groepje Morinel-
plevieren aanwezig langs de Rapenburg-
weg bij Aagtekerke. Dat was voor mij de 
aanleiding om eens in beeld te brengen 
hoeveel Morinelplevieren er nu eigenlijk 
gezien zijn op Walcheren en hoe het zit 
met de spreiding van die waarnemingen.

Vooraf: status in Nederland en 
herkomst van doortrekkende 
Morinelplevieren
In de jaren ’60 zijn verschillende broed-
gevallen van Morinelplevier vastgesteld 
in de Noordoostpolder en Oostelijk 
Flevoland. Sindsdien heeft de soort in 
Nederland officieel niet meer gebroed. 
Tot het begin van de jaren ’90 werden er 
elk voorjaar vele tientallen (tot 150 ex) 
Morinelplevieren in Flevoland gezien. 
Dergelijke hoge aantallen lijken nu defi-
nitief verleden tijd. De laatste tien jaar is 
de enige plek waar ze elk voorjaar opdui-
ken polder Eierland op Texel. In de jaren 
1998-2009 werden er daar gemiddeld 16 
per voorjaar gezien. Een maximumaantal 
van 47 Morinelplevieren op 12 mei 2006 
op deze plek is echter zeer uitzonderlijk. 
Tot de jaren ’60 was ‘De Beer’ in Noord-
Holland een standaardplek voor Mori-
nelplevieren in het najaar. Sinds begin 
jaren ’90 heeft de soort een uitgespro-
ken voorkeur voor de Maasvlakte. Een 
maximumaantal van 31 vogels was daar 
aanwezig op 23 augustus 1997. Hoewel er 

op de Maasvlakte steeds minder geschikt 
habitat overblijft, weten Morinelplevieren 
de plek nog steeds elk najaar te vinden. 
De aantallen lopen de laatste jaren wel 
sterk terug. De Morinelplevieren die we 
jaarlijks in Nederland zien (50-250 ex) zijn 
vogels uit Noorwegen (terugmelding in 
Limburg) en mogelijk elders uit Fenno-
Scandinavië.

Voorkomen en spreiding op Walcheren
In totaal zijn er tot en met oktober 2010 
op Walcheren 152 Morinelplevieren ge-
zien. Daarvan werden er 42 in apr-mei 
gezien en 109 in aug-nov. De piek in de 
voorjaar valt in de eerste decade van mei 
en de najaarspiek in de derde decade van 
augustus (zie figuur 1). De enige winterse 
Morinelplevier werd op 03/01/2005 in 
het Zandvoortweggebied gezien en op 
27/01/2005 net ten noorden van Grijps-
kerke. Dit was hoogstwaarschijnlijk de 
vogel van de Bevelanden, die daar in ok-
tober 2004 (Felixweg, Kamperland) en no-
vember 2004 (Middelplaten, Wolphaarts-
dijk) werd gezien.
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Figuur 1: staafdiagram per decade (bij aanwezigheid van langer dan één dag: 1e datum)

Aagtekerke, 25 mei 2010. Foto: Thomas Luiten



8 ‘t Zwelmpje      25e jaargang, nummer 3, december 2010 25e jaargang, nummer 3, december 2010     ‘t Zwelmpje 9

Voorjaar
Opmerkelijk genoeg was er vóór 2002 
slechts één voorjaarsgeval. Op 16 en 17 
mei 1985 was een adult vrouwtje Mo-
rinelplevier aanwezig op een akker bij 
Serooskerke. Vanaf 2002 zijn er negen 
voorjaarswaarnemingen bekend van in 
totaal 41 vogels. Daarvan waren er 23 
ter plaatse (56%). De grootste groepen 
Morinelplevieren die aan de grond za-
ten waren 11 ex op 2 mei 2002 langs de 
Gapingsedreef, Gapinge en 8 ex op 20 
mei 2010 langs de Rapenburgseweg, 
Aagtekerke. De grootste overvliegende 
voorjaarsgroep bestond uit 8 exemplaren. 
Deze groep vloog op 4 mei 2005 over het 
Zandvoortweggebied. De gemiddelde 
groepsgrootte van voorjaarsvogels is 4,1. 
In het voorjaar wordt Walcheren redelijk 
gelijkmatig ‘bevogeld’. De waargenomen 
Morinelplevieren werden dan ook ver-
spreid over het hele eiland gezien. Na 
een aantal magere voorjaren was het dit 
jaar weer goed raak. Pim Wolf ontdekte 
op Koninginnedag een adult mannetje 
Morinelplevier langs de Babelweg, tus-
sen Domburg en Westkapelle. De vogel 
liet zich vooral in de namiddag en avond 
tot op enkele meters afstand benaderen 
en fotograferen. Drie weken later, op 19 

mei, vond Rob Sponselee een groepje 
van drie Morinelplevieren langs de Ra-
penburg, tussen Meliskerke en Aagte-
kerke. Marcel Klootwijk was er getuige 
van hoe deze vogels een dag later korte 
tijd gezelschap kregen van vijf andere 
exemplaren, die na een kwartiertje weer 
wegvlogen. Acht vogels aan de grond is 
op Walcheren echt heel bijzonder! Toen 
ondergetekende (net weer thuis en he-
lemaal kapot na een kampweek met 50 
pubers) op vrijdagavond 21 mei besloot 
toch meteen maar even te gaan kijken, 
bleken er opeens vier vogels aanwezig 
te zijn. Hoewel ik niet heel veel tijd had, 
probeerde ik toch meteen wat foto’s te 
maken. Heel bijzonder (maar ook klas-
siek) was dat de mooiste van het stel, een 
volwassen vrouwtje, vanaf een meter of 
tien rustig naar mij toe kwam lopen, en 
vervolgens op 3,5 meter afstand gedu-
rende een volle minuut ging staan roepen 
(zie foto). Het viertal bleef tot 26 mei, 
maar op de 27e was de mooiste dame 
verdwenen. Een dag later was de akker 
weer leeg. Een dergelijk langdurig verblijf 
van meerdere vogels in het voorjaar is op 
Walcheren nog niet eerder vastgesteld. 
Daarnaast is het natuurlijk heel fascine-
rend, dat het groepje van drie eerst vijf 
andere vogels aantrok, en een dag later 
weer één. Hoe gaat zoiets in z’ werk? Het is 
bekend dat solitaire overtrekkende vogels 
meer roepen dan vogels die in groepjes 
vliegen. Zijn de vijf vogels juist bij die 
ene akker naar beneden gekomen om-
dat ze daar een Morinelplevier hoorden 
roepen? Hebben de drie vogels een dag 
later gereageerd op de roep van een over-
vliegende Morinelplevier? We zullen het 
nooit weten… Feit is wel dat de Walcherse 
club der vogelkundigen enorm genoten 
heeft van deze prachtige schepsels! 

Najaar
Zoals eerder beschreven werd bijna 
driekwart van het aantal waargenomen 
Morinelplevieren op Walcheren in het 
najaar gezien. Vogels kijken op Walcheren 
concentreert zich in het najaar met name 
rondom Westkapelle. Daarnaast wordt 
telpost de Nolledijk bij Vlissingen al vele 
najaren regelmatig bemand. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat zo’n 80% van 
het najaarstotaal op deze twee plaatsen in 
gerealiseerd (zie figuur 2). Verder valt op 
dat slechts 28 van de 109 najaarsvogels 
aan de grond werden gezien (26%). De 
grootste groep aan de grond telde vier 
vogels (Zandvoortseweg, 25 augustus 
2001). Een uitschieter qua aantal over-
vliegende Morinelplevieren is de groep 
van 13 ex die op 29 augustus 2008 langs 
de Nolledijk vloog. Veruit de meeste (46) 
van de 64 najaarswaarnemingen hebben 
betrekking op ‘losse’ vogels. Dit heeft tot 
gevolg dat de gemiddelde groepsgrootte 
van najaarsvogels slechts 1,7 is.

Iets waar we op Walcheren nog nooit wat 
van hebben meegekregen is de terugtrek 
van groepen hoofdzakelijk volwassen 
vogels in de tweede helft van augustus. 
Volwassen Morinelplevieren blijken elk 
jaar eerder en vaak in grotere groepen 
zuidwaarts te trekken dan juveniele vo-
gels. 

In België worden met name de laatste 
jaren flinke groepen adulte Morinelple-
vieren aan de grond gezien. De eerste 
groepen arriveren daar medio augustus, 
waarna de vogels na twee weken alle-
maal weer weg zijn. Zo werd dit najaar 
België op 17 augustus ‘overspoeld’ met 
groepjes ‘morinellen’. Groepen van tiental-
len vooral volwassen vogels waren geen 
uitzondering. De grootste groep bestond 
uit 50 exemplaren (waarvan 46 adulte). 
Nederland bleek totaal overgeslagen te 
zijn, op enkele overvliegende vogels en 
een pleisterende adult na. Het is in België 
een nu al jaren achtereen terugkerend 
tafereel, terwijl we er in Nederland hoe-
genaamd niets van mee krijgen. 

In Zeeland was er recent alleen in 2006 
iets dergelijks zichtbaar. Op 20 augustus 
ontdekte Mark Hoekstein tussen Colijns-
plaat en Kats een groep van 17 volwas-
sen Morinelplevieren. De dag erna was 
deze groep nog steeds aanwezig, maar 
ontdekte René van Loo er nog eens 22 in 
de Prunje. Op de 22e werden beide groe-
pen niet meer teruggevonden. Misschien 
moeten we er toch eens wat uurtjes in 
gaan stoppen volgend najaar. Het zou 
toch wel erg leuk zijn, zo’n grote groep 
op Walcheren…
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Figuur 2: stippenkaart najaarsgevallen (109)

Aagtekerke, 21 mei 2010. 
Foto: Corstiaan Beeke
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Waarnemingen op Walcheren 
in landelijk perspectief
Van de voorjaarstrek van Morinelplevie-
ren zien we maar weinig op Walcheren. In 
de periode 1998-2009 werden gemiddeld 
47 Morinelplevieren per voorjaar gezien 
in Nederland. Ter vergelijking: voor Wal-
cheren lag het gemiddelde over deze 
periode op 2,6 Morinelplevieren per voor-
jaar. Dat is 5,4% van de Nederlandse voor-
jaarsvogels. Dit geringe percentage lijkt 
de conclusies van andere onderzoeken te 
ondersteunen. Daaruit blijkt namelijk dat 
Morinelplevieren in het voorjaar België 
en het zuiden van Nederland links laten 
liggen en vooral in Flevoland en Noord-
Nederland opduiken. 

De mediane datum van onze voorjaarsvo-
gels is 2 mei. Kijken we naar verschillende 
mediane data om ons heen, dan zien we 

een mooie zuid-noordgradiënt: in Wal-
lonië 2 mei, Nederland (geheel) 14 mei, 
Jutland/Denemarken 17 mei en Noord-
Zweden (buiten de broedgebieden) 21 
mei. Dat we qua mediane datum in de 
buurt van Wallonië komen en ruim voor 
de Nederlandse mediane datum zitten, 
komt uiteraard doordat we heel zuidelijk 
in Nederland zitten en doordat een heel 
groot deel van de Morinelplevieren in het 
voorjaar in de noordelijke helft van ons 
land gezien wordt. 

In de jaren 1998-2009 leverde een najaar 
in Nederland gemiddeld 66 Morinelple-
vieren op. Op Walcheren werden er in 
diezelfde jaren gemiddeld 5,8 Morinel-
plevieren per najaar gezien. We zien dus 
ongeveer 8,8% van de Nederlandse na-
jaarsvogels. 

Bronnen:
•	 Walhout, J. & Twisk, F. 1998. Vogels van Wal-

cheren. Stichting Avifauna van Walcheren, 
Middelburg

•	 Bijlsma, R.G. Hustings, F. & Camphuysen, 
C.J. 2001. Algemene en schaarse vogels van 
Nederland. Avifauna van Nederland 2. GMB 
Uitgeverij, Haarlem / Stichting uitgeverij van 
de KNNV, Utrecht

•	 Boele, A. & van Winden, E. 2006. Sovon-
nieuws, jaargang 19 (2006) nr 1

•	 publicaties Zwelmpjes (1996 t/m 2010)
•	 publicaties Dutchbirding (1997 t/m 2010) 

diverse websites:
•	 www.waarneming.nl
•	 www.trektellen.nl
•	 www.yahoogroups.com/groups/dvn

Corstiaan Beeke

Zwarte Ibis in ’t Vroon
Wekelijks tel ik de watervogels in ́ t Vroon bij Westkapelle. Zo ook in de ochtend 
van 4 juni. Vanaf een positie halverwege de Zeedijk, ter hoogte van de telpost, 
telde ik de vogels in de oude ijsbaan. Vanaf die positie kun je in de voormalige 
watergang kijken die langs de Vroonplas (Loontjens) loopt. Scannend door de 
telescoop zag ik in die watergang een grote “Wulp” lopen die aan het foerageren 
was. Ondanks de slechte lichtomstandigheden (zon, tegenlicht) meende ik in 
de vogel een Zwarte Ibis te herkennen. 

Ik pakte snel mijn spullen in om vanaf 
de Hogeweg de vogel met licht mee en 
dichtbij te kunnen bekijken. Zo ver kwam 
het echter niet, want toen ik al telefone-
rend (om de ibis te melden) op de fiets 
onderweg was, kwam de vogel me te-
gemoet vliegen samen met een Kleine 
zilverreiger. Ik verwachtte dat de vogels 
in de voormalige ijsbaan zouden landen 
om daar verder te foerageren, zoals Kleine 
zilverreigers en Lepelaars dat regelma-
tig doen. Dat gebeurde echter niet. Ze 
vlogen samen door op geringe hoogte 
over het dorp in zuidoostelijke richting. In 
het voorbijvliegen werd mijn vermoeden 
bevestigd dat het een Zwarte Ibis betrof; 
grootte, vorm en postuur kwamen over-
een met mijn eerdere ervaringen met 
deze soort. In vlucht viel op dat de vogel 
z’n handpennen aan het ruien was.

De ibis was weg, dus telde ik de vogels 
van de Vroonplas, eerst vanaf het pick-
nickbankje nabij de parkeerplaats en even 
later vanaf de Hogeweg. De telling van 
de Vroonplas was nagenoeg afgerond 
toen opeens uit het niets de ibis weer 
verscheen vanuit het oosten. De vogel 
landde buiten zicht nabij de oude ijsbaan. 
Op de fiets sprintte ik erachteraan. De 
vogel zat te rusten aan de achterrand van 
de plas achter de ijsbaan nabij het bos. 

De vogel stond op een afstand van onge-
veer 100 meter van mij vandaan en ging 
zich zitten poetsen. Door de telescoop 
kon ik de vogel prima bekijken. 

De volgende kenmerken, voor zover te 
zien onder de gegeven lichtomstandig-
heden, heb ik genoteerd: Geheel donkere 
ibis. Rug groenig. Kop met vage spikkel-
tjes. Geen witte begrenzing van snavel. 
Relatief lichte snavel. Deze kenmerken 
duiden erop dat het geen adult-zomer-
kleed maar een tweede-kalenderjaar 
Zwarte Ibis was. Na enkele minuten ver-
koos de vogel wederom het luchtruim 
en verdween in zuidelijke richting uit het 
zicht om vervolgens niet meer terug te 
keren.

Naar aanleiding van deze waarneming 
mailde Niels Gilissen me het volgende: 
“Donderdag 27 mei had ik ook een Zwarte 
Ibis op Texel, die voor zover de omstan-
digheden dat toelieten, exact aan jouw 
beschrijving voldoet (incl. handpenrui)”. 
Wie weet dezelfde? Hoeft natuurlijk niet. 
Hij zag de vogel ook maar kort: “Vloog 
laag over, verloor hem uit het zicht door-
dat ik in een vallei stond, meteen een duin 
opgeklommen en niet meer teruggevon-
den, dus mogelijk geland in het gebied.”

Floor Arts

Aagtekerke, 27 mei 2010. 
Foto: Marcel Klootwijk
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mijn, wat warrige, beschrijving – mijn 
zenuwen de baas blijven als ik wat ontdek, 
is niet mijn sterkste kant – ook weinig 
anders maken dan een Iberische Tjiftjaf 
en adviseerde me de waarneming als 
waarschijnlijke Ib. Tjif door te bellen en 
sms’en. Een paar minuten nadat ik dat 
gedaan had en ik er bij Rob op aan had 
gedrongen snel te komen (“want dit is 
echt wat!”), belde Pim terug met de vraag 
of de vogel ook een “wietwiet”-deel in 
zijn zang had. In mijn warrigheid was ik 
vergeten dit te noemen. Ik kon het alleen 
maar beamen, waarmee volgens Pim de 
determinatie rond was. Omdat ik onder 
de boom stond, opperde ik dat Pim de 
vogel mogelijk kon horen. De telefoon 
in de lucht houdend bleek dit perfect 
te werken. Uit het enthousiaste verhaal 
van Pim maakte ik op dat dit een klassiek 
zingende Iberische Tjiftjaf was en dat hij 
zich per direct vanaf Goeree naar West-
hove zou spoeden.

Na de waarneming nu als zeker te heb-
ben doorgegeven was het wachten op 
de eerste belangstellenden voor deze 
nieuwe soort voor Walcheren. Karel was 
de eerste, spoedig gevolgd door Rienk, 
toevallige gast Rob van Westrienen en Jan 
Goedbloed. De vogel zong onverminderd 
door. Ondertussen belde Corstiaan die de 
vogel alvast via de telefoon kon horen 
(later bleek dat het hierbij zou blijven voor 
hem…). Net voor 13.00 uur arriveerde 
Rob Sponselee met opnameapparatuur. 
De vogel zong nog één keer en zweeg 
toen in alle talen! Helaas liep de video 
toen nog niet. Er arriveerden nog meer 
mensen, waaronder Peter Meininger, die 
eerst vanaf Serooskerke naar Ter Hooge 
was gereden omdat hij z’n SMS niet goed 
had gelezen. Na een half uurtje stilte hield 

ik het voor gezien, anderen bleven wach-
ten in de hoop dat de vogel toch weer zou 
zingen. Later hoorde ik terug dat de vogel 
vanaf 14.15-14.30 een kwartier lang weer 
volop zong. Daarna is de vogel heel de 
dag niet meer gehoord en de volgende 
dag(en) bleek de vogel, geheel tegen 
de verwachting in, niet meer aanwezig.

Het geluid is goed opgenomen. Een 
geluidsopname van Pim is te vinden op 
waarneming.nl. De vogel is uiteindelijk 
door slechts tien mensen gezien en ge-
hoord.

Een beschrijving van de vogel vindt u 
hieronder:

Grootte/ formaat: kleine Phylloscopus-
zangvogel, grootte en formaat als Tjiftjaf/ 
Fitis, maar t.o.v. Tjiftjaf met iets langere sna-
vel en staart, iets breder ogende snavelbasis 
en opvallend langere handpenprojectie (c. 
driekwart van tertiallengte).

Onderdelen: buik en overige onderdelen 
opvallend lichter dan Tjiftjaf, niet zo groe-
zelig als bij Tjiftjaf, helderder wit. Keel en 
bovenborst gelig van kleur. Door deze com-
binatie enigszins op fletse Fluiter gelijkend.

Bovendelen: bruinig met groene zweem

Kop: als Tjiftjaf, donker oog opvallend, 
tevens vrij opvallende lichte wenkbrauw-
streep

Naakte delen: poten in veld donker ogend, 
maar bij goed licht roodachtige kleurzweem 
zichtbaar (tevens goed zichtbaar op enkele 
foto’s, met name achterpoten lichter van 
kleur), oog opvallend en donker (zwart), 
snavel met geeloranje zijkant, basis van 

Tjip tjip tjip tjip wiet wiet tidididi
Wanneer u op een mooie meimorgen in een oud loofbos met hoogopgaande 
eiken, beuken en berken loopt en u hoort bovengenoemd geluid vanuit een 
boomkroon, dan kan het niet anders of u hoort een Iberische Tjiftjaf zingen. Het 
is maar dat u het weet. Ik wist namelijk niet waar ik aan het eind van de morgen 
van de zesde mei van 2010 naar stond te luisteren.

De dag was zoals vaker dit voorjaar be-
gonnen met een paar uurtjes inventarise-
ren in de duinen van Valkenisse. Rond zes 
uur ’s morgens fietste ik naar boswachter 
Karel – een tochtje van niet meer dan 
twee minuten vanaf de Verwerijstraat 
naar de Veerse Singel – om daar mijn fiets 
in zijn SBB-autootje te hijsen. Vervolgens 
verplaatsten we ons naar de zuidwest-
kust van Walcheren om daar (een deel) 
van de SBB-gebieden op broedvogels te 
inventariseren.

Om een uur of negen zat de inventari-
satieronde erop. Karel vertrok per auto 
naar kantoor en ik maakte me op voor 
een fietsrondje Walcheren. Mijn plan was 
om richting Rammekens te fietsen in de 
hoop een Fluiter te treffen, een nog fel 
begeerde jaarsoort. Karel opperde dat ik 
dan beter om de noord kon fietsen, waar 
zich veel meer geschikt Fluiterbiotoop 
bevindt. Eens niet eigenwijs besloot ik 
zijn raad op te volgen, waardoor Karel 
indirect dus heeft bijgedragen aan de 
ontdekking van de Iberische Tjiftjaf.

Na een hele morgen vogelen was ik tegen 
het middaguur aangekomen in Westhove. 
Lopend en op de fiets verplaatste ik me 
kriskras door het gebied. Op een bepaald 
moment hoorde ik op behoorlijke afstand 
een raar trillertje, wat Fluiterachtig aan-
deed. Aha, het leek erop dat ik binnen 
een minuut mijn doelsoort zou kunnen 

inkoppen. Terugfietsend richting het ge-
luid werd me al snel duidelijk dat dit geen 
Fluiter kon zijn. De wietwiet-tonen pasten 
nog wel een beetje bij de soort, maar het 
trillertje was toch niet erg des Fluiters en 
de vogel begon zijn liedje voortdurend 
met een aantal Tjiftjafachtige tonen. Nu 
werd ik toch wel erg zenuwachtig. Snel 
reducerend en deducerend kwam ik al vrij 
vlot uit bij Iberische Tjiftjaf, een soort die 
ik zelf een keer eerder hoorde, namelijk 
in mei 2004 in het Vliegenbos bij Amster-
dam. Mijn geheugen werkte echter niet 
erg mee; op de een of andere manier 
kon ik me de middelste wiet-tonen niet 
herinneren van de vogel van Amsterdam.

Eerst maar eens kijken of ik de zanger in 
beeld kon krijgen. De vogel zong zeer 
fanatiek, minimaal tien keer per minuut, 
zijn karakteristieke liedje. Al snel zag ik de 
vogel zitten. Het bleek een phylloscoop 
ter grootte van een Tjiftjaf, waarbij vier 
dingen opvielen: de witte buik, de gelige 
bovenborst, de lange handpenprojectie 
en de lange snavel. Door de eerste twee 
kenmerken voelde ik weer lichte twijfel; 
een Fluiter heeft immers ook een witte 
buik en een gele keel; van de andere ken-
merken wist ik dat ze goed op Iberische 
Tjiftjaf pasten. 

Wat te doen? Maar eens wat mensen bel-
len, te beginnen met wandelende vo-
gelencyclopedie Pim Wolf. Die kon van 
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ondersnavel idem, punt van ondersnavel 
donker, culmen donker.

Gedrag: zingend in gemengd eiken-beu-
ken-berkenbos, veelal vrij hoog in de bo-
men (6-8 meter) en tijdens zingen weinig 
beweeglijk.

Geluid: roep niet met zekerheid ge-
hoord. Klassieke zang, te omschrijven als 
tjiptjiptjiptjip wiet wiet tjitjitjitjitji, c. 10 x 
per minuut herhaald (en dit ruim een uur 
aan een stuk, met twee keer een korte on-
derbreking van 1-2 minuten).

’s Middags thuis, met de boeken erbij, 
werd me duidelijk dat de wittige onder-
delen en de gelige borst karakteristieke 
kenmerken zijn van Iberische Tjiftjaf. 

In de voorjaren dat ik (vaak met Karel) het 
Walcherse landschap per fiets doorkruis 
in het kader van onze inventarisatiepro-
jectjes is de Iberische Tjiftjaf regelmatig 
genoemd als potentiële bijvangstsoort. 
Het is leuk en het voelt ook verdiend 
dat het dit jaar gelukt is. Na deze soort 
en de Orpheusspotvogel in 2005 is de 
Bergfluiter een mooie nieuwe doelsoort 
voor 2011.

De Iberische Tjiftjaf is een zeldzame soort 
in Nederland. Na de eerste waarneming 
in 1967 bleef de soort erg zeldzaam tot 
eind jaren negentig (10 waarnemingen 
t/m 2000). Sindsdien is de soort vaker, 
maar niet jaarlijks, opgemerkt: 2001 (1), 
2002 (2), 2003 (0), 2004 (3), 2005 (1), 2006 
(2), 2007 (3), 2008 (0), 2009 (2). 2010 lijkt 
het beste jaar ooit voor de soort te zijn. Er 
werden in april-juni minimaal zeven vo-
gels gemeld, waarbij de vogel van Dom-
burg de derde van 2010 was en daarmee 
de 27e voor Nederland. Alle gevallen op 
een na hebben betrekking op zingend 
vogels in de periode april-juli. Sommige 
vogels bleven weken tot zelfs maanden 
aanwezig. Het enige najaarsgeval betreft 
een vangst op 27/09/2009 bij Castricum. 

De soort heeft een beperkt verspreidings-
gebied in Spanje, Portugal en de Mid-
dellandse Zeekust van Noord-Afrika. De 
toename van het aantal waarnemingen 
in Nederland kan wijzen op een langzame 
verschuiving richting Noord-Europa, mo-
gelijk onder invloed van klimatologische 
omstandigheden.

Jaco Walhout

Broedvogelinventarisatie Bos Biggekerke 
2005-2010
Tussen Biggekerke en Groot-Valkenisse is een bosgebied van zo’n 35 hectare 
ingericht. Een deel van het gebied is al eerder (1995?) beplant. Aan de rand 
van het gebied bevindt zich ouder bos, particulier terrein en landbouwgebied, 
voornamelijk akkerbouw. Het nieuwe bosgedeelte is in het seizoen 2005-2006 
beplant. Het was mijn bedoeling om na een nulmeting in 2005 een langjarige 
reeks van broedvogelinventarisaties te maken om zo het verloop in de soorten-
samenstelling te kunnen volgen. Door mijn verhuizing (2010) komt de reeks al na 
zes inventarisaties tot een eind. Het zou echter mooi zijn wanneer deze eens in 
de vijf jaar werd herhaald en mijn gegevens daarvoor een goede basis vormen.

Bij het inventariseren heb ik de richtlij-
nen broedvogelonderzoek (BPM) van 
SOVON als leidraad gebruikt. Jaarlijks 
ben ik 9-12 ochtenden een uur voor 
zonsopgang gestart. Per jaar (behalve 
het laatste) aangevuld met een avond/
nachtinventarisatie. De waarnemingen 
tekende ik in op een eigen gemaakte 
kaart, getekend met hulp van TOPkaart 
en inrichtingsschets van het bos van DLG. 
Een goede (wandel)kaart van het gebied 
zou niet verkeerd zijn…  De gegevens 
per inventarisatie heb ik overgebracht 
op soortkaarten, zodat de gegevens (en 
mijn interpretatie) controleerbaar zijn en 
de resultaten ook per deelgebied zijn te 
herleiden (bijvoorbeeld: de particuliere 
terreinen afzonderen).

Het geïnventariseerde gebied komt niet 
precies overeen met het bos van Bigge-
kerke, zoals Staatsbosbeheer dit in beheer 
heeft: het nieuwe gedeelte ten westen 
van de Klaaseweg heb ik buiten beschou-
wing gelaten. De particuliere terreinen 
tussen de Lageweg en de Valkenisseweg 
(tot aan de rotonde) heb ik meegeïnven-
tariseerd. Dit had twee redenen: van veel 
soorten valt het territorium ook binnen 
het eigenlijke bosgebied en het moest 

voor mij ook leuk blijven: deze eerste 
jaren zijn de particuliere terreinen soor-
tenrijker dan het startende bosgebied!

Resultaten
In figuur 3 op de volgende pagina is een 
totaaloverzicht opgenomen.

Bespreking resultaten 
Het aantal soorten varieert per jaar van 
minimaal 26 tot maximaal 36. In zes jaar 
zijn van 41 soorten broedterritoria ge-
constateerd. Uit deze resultaten wordt 
duidelijk, dat er in zes jaar nog geen dui-
delijke ontwikkeling is waar te nemen van 
soortenarm naar soortenrijk. Wel is er een 
stijgende trend in het aantal territoria in 
het gebied van 108 in 2005 naar 244 in 
2010. Ook is bij een aantal zangers een 
duidelijke toename (Spotvogels, Gras-
mus, Tuinfluiter, Fitis en Tjiftjaf ) en bij 
Wilde Eend, Fazant, Houtduif en Merel. 
Opvallend zijn de hoeveelheid (in aan-
tal toenemende) Kleine Karekieten en 
Bosrietzangers. De Sprinkhaanzanger is 
de enige soort die door de inrichting is 
verdwenen. De rietplas waar deze zat is 
veranderd in een ‘keurige’ driehoekige 
vijver met folie op de bodem.
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De nieuwe gedeelten worden doorgaans 
het eerst bevolkt door Grasmussen, al snel 
gevolgd door de Fitis. Verrassend genoeg 
behoren ook Merels en Bosrietzangers tot 
de pioniers. Ik nam dit in verschillende 
jaren waar, doordat een deel van het 
struikgewas niet aansloeg en die delen 
dus een jaar jonger waren. 

De winter van 2009/2010 was koud met 
vrij lange vorstperioden. Dit kan een ver-
klaring zijn voor de mindere aantallen 
Winterkoning en Merel. De andere stand-
vogels hebben niet geleden. Heggemus 
nam zelfs in aantal toe en de halvering 
van het aantal Zwartkoppen moet een 
andere oorzaak hebben. 

Het aantal Winterkoningen is gedaald, 
maar veel opvallender was het aantal 
waarnemingen van zingende Winterko-
ningen. 2010 was het enige jaar dat de 
Winterkoningen niet fanatiek zongen. 
Ik vraag mij af of dit te maken heeft met 
de ‘draagkracht’ van het gebied. Zo ja, 

dan zouden Winterkoningen bij een vol 
gebied meer energie besteden aan het 
verdedigen van hun territorium. De mate 
van zang is dan een indicatie voor de 
Winterkoningverzadiging van een gebied. 
Leuk studieobject voor een biologiestu-
dent…

De Kievitenparen waren voor mij een 
verrassing. Ik had ze in de kleine stuk-
jes grasland niet verwacht. Ze hebben 
gebroed, en in 2009 (2x2) en 2010 (1x2) 
zijn er eieren uitgekomen. In 2009 heb 
ik nog vrij grote jongen gezien, maar in 
2010 slechts één waarneming van jonge 
pullen. Er zitten meerdere Blauwe Reigers 
in het gebied, er zitten veel Zilvermeeu-
wen en ook de Zwarte Kraaien lusten 
wel een kievitjong. Ik ben benieuwd wat 
de Kieviten komende jaren aan doen, 
maar veel kans op broedsucces geef ik ze 
niet. De waarnemingen van Scholeksters, 
Kuifeenden en Bergeend bleven zonder 
waarneembare broedpoging. 

opmerkingen: 0-meting bos-
aanleg       lange 

winter
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bergeend 0 1 0 0 0 0
Wilde Eend 6 6 11 8 16 21
Kuifeend 1 1 1 0 0 0
Patrijs 2 0 1 2 1 1
Fazant 3 7 11 12 14 15
Waterhoen 3 4 6 5 3 4
Meerkoet 1 2 1 2 2 4
Kievit 0 0 0 2 4 4
Scholekster 1 1 0 0 0 0
Houtduif 11 15 15 15 19 18
Turkse Tortel 3 1 2 1 0 0
Koekoek 0 1 0 0 1 1
Groene Specht 1 1 1 0 0 1
Grote Bonte Specht 0 1 1 0 0 0
Witte kwikstaart 0 1 1 0 0 0
Winterkoning 7 11 15 13 11 7
Heggemus 5 3 6 5 7 11
Roodborst 2 1 3 4 1 1
Merel 12 16 19 21 23 20
Zanglijster 3 4 4 4 4 7
Sprinkhaanzanger 1 0 0 0 0 0
Bosrietzanger 4 4 4 6 12 10
Kleine Karekiet 5 7 12 16 15 23
Spotvogel 0 1 0 2 1 5
Grasmus 4 3 4 6 11 17
Braamsluiper 1 3 3 0 1 0
Tuinfluiter 7 4 6 7 9 11
Zwartkop 2 5 2 4 8 4
Tjiftjaf 4 6 12 14 10 12
Fitis 8 7 8 7 11 17
Grauwe Vliegenvanger 0 1 0 0 0 0
Staartmees 0 1 1 0 0 1
Pimpelmees 2 2 4 5 2 5
Koolmees 4 5 8 11 7 9
Vlaamse Gaai 0 1 1 0 1 0
Ekster 1 2 2 1 3 2
Kauw 2 1 1 2 0 5
Zwarte Kraai 0 3 3 0 3 2
Spreeuw 1 0 2 1 0 0
Putter  0  0 0   0  0 6
Rietgors 1 1 1 0 1 0
Aantal territoria 108 134 172 176 201 244
Aantal soorten 30 36 33 26 28 29
saldo t.o.v. vorige jaar   3-/9+ 5-/2+ 8-/1+ 3-/5+ 2-/3+

Figuur 3: resultaten Bos Biggekerke 

Zwartkop,  Oranjezon, 23 mei 2010. Foto: Jaco Walhout
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Kuifaalscholver, 25 maart 2010, Ritthem.  
Foto: Marcel Klootwijk

Waarnemingen van vogels op Walcheren 
in maart – mei 2010
Voor vogelkijkend Walcheren volgde op een prachtige winter een even zo prach-
tig voorjaar. Een poging van een man of vijf om in een jaar tijd zoveel mogelijk 
vogelsoorten op Walcheren te zien, lijkt ervoor te zorgen dat er  bovengemiddeld 
vaak gevogeld wordt op ons eiland. Het werd een topvoorjaar op Walcheren, 
met in de maanden maart t/m mei als dwaalgasten een Slangenarend, twee 
Dunbekmeeuwen, een Citroenkwikstaart en een Iberische Tjiftjaf. Verder werden 
er de nodige andere leuke soorten gezien, zoals Morinelplevieren, een Poelruiter, 
een Lachstern, een Roodstuitzwaluw, twee Hoppen en een Cetti’s Zanger. In het 
onderstaande overzicht zijn via www.waarneming.nl waarnemingen gebruikt 
van Floor Arts (FA), Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke 
(PB), Jos Boot (JB), Rienk Geene (RG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), 
Henk Huige (HH), Roger Joos (RoJ), Adri Joosse (AJ), Piet de Keuning (PK), Marcel 
Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter 
Meininger (PLM), Ies Meulmeester (IM), Koos Minnaar (KM), Peter Roelse (PR), 
Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Gerard Troost (GT), 
Kees Vliet Vlieland (KVV), Jaco Walhout (JW) en Pim Wolf (PAW). Veel leesplezier! 

Op 03/03 werd een Parelduiker ter plaat-
se gemeld bij het Zuiderhoofd (J. Maze-
nauer) en op 02/04 zwom er één op zee 
ter hoogte van restaurant ‘De Westkaap’ 
(MA). Adulte Parelduikers in zomerkleed 
trokken langs WK op 20/04 (3 ex, PAW, SL) 
en op 08/05 (5 ex, PAW, TL). Zowel op 
20/04 (SL) als op 21/04 (JW, PAW) vloog 
een Roodhalsfuut langs WK.  In het Vroon 
was vanaf 18/04 een paartje Geoorde 
Futen aanwezig. De stille hoop dat het 
hier tot broeden zou komen werd helaas 
niet bewaarheid. Vanaf 26/05 werden er 
drie exemplaren gezien (CB). Op 02/03 
zwommen er nog twee Kuifduikers op 
het Veerse Meer, te zien aan de binnen-
zijde van de Veerse Dam (RoJ). Op 20/04 
(SL, PAW) en 21/04 (JW) vlogen één en 
vier Noordse Stormvogels langs WK. 
Naast een vissende Kuifaalscholver op 
17/03 langs de zeedijk van WK (FA) waren 
er zeven meldingen van een 2e-kj vogel 

in de omgeving van de buitenhaven van 
Vlissingen en de spuikom van Ritthem. 
De laatste dag waarop de vogel gemeld 
werd (11/04) had deze vogel gezelschap 
van een 3e-kj Kuifaalscholver. In de na-
sleep van een bijzondere winter met veel 
waarnemingen van Roerdompen werden 
er ook in deze periode nog enkele ge-
meld. Zo zag JT op zowel 02/03 als op 

In de lijst staat geen Boerenzwaluw. Die 
had ik eigenlijk wel verwacht, maar ik 
heb ze ook vrijwel niet boven het gebied 
aangetroffen en alleen in 2009 er eentje 
horen zingen, blijkbaar op trek naar een 
gebied met een gastvrije schuur. Eén 
kilometer verderop, bij mijn woonhuis 
zitten volop Boerenzwaluwen en dit jaar 
broedde er zelfs een Huiszwaluw bij de 
buren! Andere typische boerenlandvo-
gels komen ook niet of nauwelijks voor: 
Veldleeuwerik, Witte en Gele Kwikstaart 
en Graspieper. Wat dat betreft is het mooi 
meegenomen dat er in en buiten het ge-
bied Patrijzen zitten.

Moeilijke soorten om te inventariseren 
zijn Houtduif en Wilde Eend. Deze soorten 
zijn zeer mobiel en zitten vaker in groepen 
dan in aparte territoria. De Houtduif heeft 
dan nog een roep, maar ik twijfel bij deze 
soort of ik het aantal niet onderschat heb. 
Bij de Wilde Eend heb ik het aantal woer-
den als maat aangehouden. Het aantal 
waarnemingen van eendenparen en later 
in het jaar eenden met pullen is een stuk 
lager. Ook de Fazant is een lastige soort. 
Ik heb de indruk dat ze ’s nachts samen 
roesten en ’s morgens nog niet zo terri-
toriumbewust zijn. Vaak zitten de hanen 
vlak bij elkaar. Veel hennen zie je niet.

Soorten in het gebied waargenomen 
/ geen territorium vastgesteld
Tijdens de inventarisaties zie je verschil-
lende soorten waarvan de waarneming 
niet voldoet aan de criteria voor broed-
vogels. Ik heb dat niet per jaar bijgehou-
den, maar hieronder een soortenlijst en 
vervolgens opmerkingen bij een aantal 
soorten:

 

 Dodaars Watersnip
Aalscholver Tureluur
Blauwe reiger Zilvermeeuw
Krakeend Ransuil
Kuifeend Boerenzwaluw
Knobbelzwaan Graspieper
Sperwer Nachtegaal
Buizerd Rietzanger
Smelleken Goudhaantje
Torenvalk Groenling
Waterral Kneu
Scholekster

Inclusief broedvogels toch 64 soorten 
waargenomen in het gebied.

Vlak bij het gebied moet een horst van 
een Buizerd zitten. In het gebied zag ik 
regelmatig een Buizerd. De Waterral was 
een verrassing dit laatste jaar. Helaas net 
buiten de datumgrens; daarin heb ik hem 
niet meer gezien of gehoord. Dat geldt 
trouwens voor veel genoemde soorten 
(o.a. Rietzanger, Nachtegaal, Graspieper). 
Op 4 mei 2008 zong net buiten het inven-
tarisatiegebied een Fluiter.

Los van de vogels kom je ’s morgens ook 
andere diersoorten tegen. Ik heb daar 
geen aantekeningen van gemaakt. De 
‘vijver’ zit vol Groene Kikkers. Ik kwam 
regelmatig een Ree tegen en in het hele 
gebied zitten Hazen. ’s Morgens zijn er 
nauwelijks mensen in het gebied (over-
dag des te meer). Een keer stuitte ik op 
een tentje, blijkbaar van Fransen. Op de 
parkeerplaats trof ik een keer Duitse kam-
peerders in een camper aan.

Quirin Smeele 
Juni 2010, Biggekerke/Stuifzand
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Gans van 02/03 tot 04/03 nog aanwezig 
in het Oude Veerseweggebied (div). Ver-
rassend maar ook dubieus was de waar-
neming van een witte fase Sneeuwgans 
in het Vroon op 23/05 (JW e.a.). Langs de 
Schelpweg ten westen van Domburg 
bleven nog vier Witbuikrotganzen aan-
wezig tot 13/03 (FA). Een indrukwekkend 
aantal van 2450 Smienten werd in het 
Zandvoortweggebied geteld op 09/03 
(TL). De hoogste aantallen Wintertalin-
gen waren aanwezig in de spuikom van 
Ritthem op 07/03 en 09/03 (119 ex, JW/
FA) en in het Zandvoortweggebied op 
18/03 en 25/03 (88 ex, CB/TL). De eerste 
twee Zomertalingen werden op 16/03 
gezien in de spuikom van Ritthem (J. 
Sytsma). Daarna werden er tussen 25/03 
en 25/04 regelmatig één of twee in het 
Zandvoortweggebied gezien, maar mo-
gelijk ging dit om meer dan twee indivi-
duen. Op 04/04 was een Zomertaling 
aanwezig in de watergang bij Schellach 
en zat er een paartje in de natuurontwik-
keling langs de Polredijk ten oosten van 
Vrouwenpolder (HH). Daar waren er van 
23/04 tot 27/04 maximaal drie aanwezig. 
Ten slotte zwom er tussen 18/04 en 24/04 
een mannetje Zomertaling in het Vroon 
(PAW e.a.). Groepjes naar NO vliegende 
Grote Zee-eenden werden bij WK geno-
teerd op 12/04 (vijf, RoJ), 21/04 (vijftien, 
JW) en 08/05 (acht, TL). Op die laatste 
datum trokken er bovendien ook 300 
Zwarte Zee-eenden langs (TL). Op 27/03 
vloog een mogelijke Zwarte Wouw over 
de kreek van WK (JB). Daarna volgen er 
niet minder dan zeven waarnemingen 
van in totaal acht vogels op de volgende 
plaatsen en data: 06/04 (één) en 18/04 
(twee) Zandvoortweggebied (JW / P. Wes-
terbeke), 20/04 Oude Veerseweggebied 
(KVV), 22/04 Middelburg (MK), 28/04 A58 

t.h.v. Souburg (RS), 13/05 Serooskerke 
(IM) en 19/05 Ritthem (RG). Een Rode 
Wouw werd op 23/04 in het Zandvoort-
weggebied gezien (KVV). In maart werden 
17 Blauwe Kiekendieven gezien, in april 
acht en in mei nog drie, waaronder late 
exemplaren op 24/05 over de Baaijens-
hovenseweg bij Grijpskerke (KL, PdK) en 
op 30/05 in het Zandvoortweggebied 
(JW). Een uitgesproken schaarse soort op 
Walcheren is de Grauwe Kiekendief, 
waarvan op 25/04 een mannelijk exem-
plaar over de Beekshoekpolder bij Vrou-
wenpolder vloog (JW, RS). Daar waar de 
Havik een aantal jaar geleden toch nog 
een tamelijk bijzondere soort op Walche-
ren was, wordt er inmiddels door verschil-
lende paartjes gebroed en waren er ook 
in deze periode veel waarnemingen ver-
spreid over het eiland, maar hoofdzakelijk 
langs de kuststrook. Een vroege Wespen-
dief vloog op 29/04 over ten NO van 
Dishoek (JG). Intrigerend was de melding 
van een Slangenarend op 15/05 net ten 
zuiden van Zoutelande. Deze vogel werd 
door een Belgische vogelaar (K. Dierckx) 
gezien tijdens een strandwandeling, re-
gelmatig biddend boven het duin. Helaas 
werd de melding pas in de loop van de 
dag wereldkundig gemaakt en kon de 
vogel door Walcherse vogelaars niet wor-
den teruggevonden. Op 24/04 vlogen er 
twee Visarenden over Walcheren: eentje 
over het Vroon bij WK (RS, SL) en eentje 
over de buitenhaven van Vlissingen 
(PAW). Een dag later trok er één over Oran-
jezon (JW, RS) en een ander exemplaar 
deed hetzelfde op 21/05 (AJ). Er waren 
tientallen meldingen van Slechtvalken, 
en er werden in deze periode 12 Smel-
lekens gemeld (mrt 3, apr 5, mei 4). De 
enige Kwartel dit voorjaar werd op 04/05 
gehoord in de weihoek van Kleverskerke 

12/03 een Roerdomp net ten oosten van 
WK. De vogel die eind februari aanwezig 
was langs de A58 (afslag Middelburg), 
werd daar nog gezien op 03/03 (PAW) en 
verrassend genoeg ook weer op 16/04 
(H. Verstraete). Op 20/03 stond er ’s 
avonds eentje vlak langs de rondweg van 
Biggekerke, ter hoogte van het dorp (P. 
Westerbeke). Velen hadden graag de 
adulte Kwak gezien die in de avond van 
26/05 opvloog in het Nollebos (J. Zan-
ders). Deze soort wordt niet elk jaar ge-
zien op Walcheren. De enige Grote Zilver-
reiger in deze periode werd op 22/03 
gezien in de Vliegveldkreek bij Midden-
Zeeland (SL). Waarnemingen van Purper-
reigers waren op een hand te tellen: twee 
overtrekkende vogels op 07/04 over 
Vrouwenpolder (PAW, SL), op 21/04 een-
tje over de Mortiere, Middelburg (MK) en 
op 24/04 eveneens één exemplaar over 
Westkapelle (RS, SL). De volgende over-
vliegende Ooievaars werden ingevoerd: 
15/03 Oost-Souburg (AJ), 20/04 Aagte-
kerke (PAW), 23/04 Ter Hooge (PAW), 
30/04 Perduinsweg, weihoek Hoogelan-

de (CB) en (op basis van foto’s) dezelfde 
vogel op 01/05 over Zoutelande (CB, MG). 
Naast deze ‘losse’ vogels waren er op 
29/04 7 ex ter plaatse langs de Oude 
Veerseweg (MG). Mede dankzij de recent 
ontwikkelde natuurgebieden zien we op 
Walcheren tegenwoordig regelmatig 
kleine aantallen Lepelaars aan de grond. 
Groepjes van meer dan tien overtrek-
kende Lepelaars werden gezien over WK 
op 20/03 (15 ex), over Buttinge op 30/03 
(20 ex, CB) en over Middelburg op 05/04 
(15 ex, W. Halfwerk). De twee onvolwassen 
Wilde Zwanen in de weihoek van Hoog-
elande werden daar voor het laatst gezien 
op 20/03 (CB). Er werden in deze periode 
opvallend genoeg geen Kleine Zwanen 
meer gemeld. Een geweldige winter met 
veel Kleine Rietganzen kreeg nog een 
klein staartje. De grootste groep in deze 
periode zat langs de Pioniersweg ten 
noorden van Grijpskerke en telde 136 ex 
(JW). Een kneus aan de binnenzijde van 
de Veerse Dam werd daar op 01/05 voor 
het laatst gemeld (IM). Zoals in het vorige 
overzicht al vermeld werd, was de Ross’ 

Zomertaling. Polredijk 24 april 2010. Foto: Jaco Walhout
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(KM). Op 07/03 cirkelde een Kraanvogel 
in zuidwestelijke richting over Dishoek 
(MA, JG). Ongetwijfeld dezelfde vogel 
werd de dag erna door FA opgemerkt 
vanachter zijn bureau (Vlissingen). Later 
die middag vond RS de Kraanvogel op 
een akker langs de Havenweg, ten oosten 
van Vlissingen. Nadat iedereen de kans 
had gehad om de vogel te zien, zagen 
MK en RoJ de vogel halverwege de och-
tend van 09/03 vertrekken. Op 29/03 
vloog een Kraanvogel over het Oude 
Veerseweggebied (RS, RoJ). Op 22/04 
zouden twee exemplaren over Ritthem 
zijn gevlogen (via RvO). Verrassend waren 
de drie Kraanvogels die op 05/05 over WK 
kwamen aanvliegen en even later land-
den langs de Slaakweg aldaar (CB, JL e.a.). 
Nadat ze hier anderhalf uur hadden bij-
getankt, vlogen ze over ’t Kiekuus strak 
de zee op. Op 09/05 vlogen er nog drie 
over Gapinge (A. Belfroid). Verrassend 
was de Strandplevier die op 02/04 in het 
Vroon opdook (MA). De eerste Kleine 
Plevier werd daar al op 17/03 gezien (FA). 
Op Koninginnedag was er een adult man-
netje Morinelplevier aanwezig langs de 

Herenweg bij Domburg (PAW e.a.). Op 
19/05 vond RS een groepje van drie Mo-
rimelplevieren langs de Rapenburgseweg 
ten zuidwesten van Aagtekerke. Op 20/05 
sloten zich daar gedurende een kwartier 
vijf exemplaren bij aan (MK). De volgen-
de dag zaten er weer drie, maar in de 
avond van 21/05 liepen er opeens weer 
vier Morinelplevieren (CB). Dit viertal bleef 
tot 26/05, waarna er eentje vertrok. Na 
27/05 waren alle ‘morinellen’ verdwenen. 
Een dagtotaal van 295 langstrekkende 

Zilverplevieren op 08/05 langs WK komt 
net niet in de top vijf voor die telpost. 
Mooie aantallen doortrekkende Kanoe-
ten werden vastgesteld op WK op 07/05 
in het Vroon (186 ex, RS) en op 08/05 
vanaf de zeedijk (280, PAW). Al op 16/04 
was een Krombekstrandloper aanwezig 
in het Vroon (JW, MA, PAW). Dat is heel 
vroeg voor deze soort. Op 23/04 waren 
er hier vijf aanwezig (PAW) en daarna 
werden er hier regelmatig ‘krombekken’ 
gezien. Het maximum was 14 ex op 07/05 
(RS). Daarnaast werd er op verschillende 
data eentje gezien in het Zandvoortweg-
gebied en was er op 07/05 een groepje 
van 6 ex aanwezig op de Haringvreter 
(MH). Zowel op 04/05 (W. Halfwerk) als 
op 12/05 (TL) was een Kleine Strandlo-
per aanwezig in het Zandvoortwegge-
bied. In het Vroon werd de soort vanaf 
11/05 bijna dagelijks gezien (meestal één 
of twee), met een uitschieter van 9 ex op 
18/05 (TL). Temmincks Strandlopers 
werden tussen 04/05 en 27/05 regelma-
tig in het Vroon gezien (1-3 ex). Die an-
dere goede steltlopersplek, het Zand-
voortweggebied was goed voor 1-4 ex 

tussen 08/05 en 14/05, met een uitschie-
ter van 7 ex in de vroege ochtend van 
10/05 (CB). Op 16/05 werd een Temmincks 
Strandloper gezien in de Beekshoekpol-
der (JW, MK). Een maximumaantal van 
1040 Wulpen (slaapgroep) stond op 
03/03 in het Zandvoortweggebied (PAW). 
De eerste Regenwulp was al op 24/03 
aanwezig langs de Hoogelandseweg (JW). 
Het hoogste aantal IJslandse Grutto’s 
dat in deze periode werd vastgesteld was 
29 ex op 12/04 in het Zandvoortweg-
gebied (TL). Dankzij regen en noordwes-
tenwind stonden er daar op 03/05 ook 
38 Rosse Grutto’s (CB) en op 07/05 trok-
ken er 71 door na een bliksembezoek aan 
het Vroon (RS).  Een bijzonder aangename 
gast was de prachtige  Poelruiter die van 
05/05 tot 08/05 in de plassen langs de 
Zandvoortweg foerageerde (TL e.a.). Deze 
vogel liet zich vaak op korte afstand erg 
mooi zien. Er is een handjevol eenmans-
waarnemingen van deze soort op Wal-
cheren en in juli 2008 was er enkele dagen 
een Poelruiter aanwezig in het Vroon (IM 
e.a.). In maart werden er zes Houtsnippen 
gemeld, waaronder een dood exemplaar 

Kleine Plevier. Westkapelle, 27 maart 2010.  
Foto: Thomas Luiten

Kraanvogels, Westkapelle, 5 mei 2010. Foto: Corstiaan Beeke Temmincks Strandloper, Zandvoortweg, 10 mei 2010. Foto: Corstiaan Beeke
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op 13/03 bij Dishoek (JG). Op 10/04 vloog 
er eentje over de tuin van GT in Middel-
burg. Zowel op 20/04 (RoJ) als op 19/05 
(MA, MK) werden er twee Houtsnippen 
gehoord in Oranjezon). Opvliegende Bok-
jes werden gezien op 18/03 bij kasteel 
Westhove (PK), op 04/04 in het Zand-
voortweggebied (MK), op 15/04 in Oran-
jezon (MA, MK) en op 29/04 in het Vroon 
(2 ex, PAW). Op 20/04 vlogen twee Kleine 
Jagers langs WK (PAW, SL), op 05/05 één 
(CB, JL, TL) en op 08/05 weer twee (TL). 
Naast tientallen meldingen van Zwart-
kopmeeuwen verspreid over Walcheren 
is het leuk om te melden dat de vaste 
overwinteraar (16e winter…) van de 
draaibrug van Souburg daar op 20/03 
voor het laatst werd gezien (J. Rommens). 
Als een donderslag bij heldere hemel 
ontdekte PAW aan het begin van de mid-
dag van 30/04 twee Dunbekmeeuwen 
in het Vroon. Helaas vlogen de vogels al 
na enkele minuten op. Aan het begin van 
de avond werden de twee vogels terug-
gevonden op Texel! Naast weer een fan-
tastische zelfontdeksoort voor Pim bete-
kende dit ook een nieuwe soort voor 
Walcheren! Er is nog steeds hoop dat de 
ontdekker deze gebeurtenis op schrift 
stelt voor het nageslacht… Op 18/04 hin-

gen 790 Dwergmeeuwen voor de kust 
van Walcheren ter hoogte van Westka-
pelle (PAW). Twee dagen later trokken er 
daar ruim 1400 langs in NO richting (PAW, 
SL) en op 22/04 werden er weer 1200 
genoteerd (PB, TL). Topdag was echter 
24/04, toen RS in het Vroon niet minder 
dan 4943 doortrekkende Dwergmeeu-
wen noteerde. Een verslag van deze spec-
taculaire gebeurtenis is te lezen in het 
vorige Zwelmpje. Een andere opvallende 
waarneming was die van een 2e-zk 
Dwergmeeuw die op 05/05 boven de 
plassen in het Oude Veerseweggebied 
foerageerde (CB, JL). 

Op verschillende data in april werden 
maximaal drie Pontische Meeuwen en 
maximaal twee Geelpootmeeuwen ge-
zien op WK. Een 2e-kj Grote Burgemees-
ter stond 15/04 zomaar opeens in het 
Vroon (RS, MK, SL). Dit zou zomaar de-
zelfde vogel kunnen zijn die eerder (op 
11/04) en later (op 19/04) vanaf telpost 
Breskens werd gezien en daarna afta-
kelde in de Herdijkte Zwarte Polder bij 
Nieuwvliet-Bad, Zeeuws-Vlaanderen, om 
daar ten slotte op 07/05 dood te worden 
aangetroffen. Op 25/04 werd een langs-
trekkende Lachstern vanaf de zeedijk 
van WK gemeld (J. Celis). In het Vroon 
groeide het aantal Grote Sterns gestaag, 
tot een maximum van 1430 ex op 09/05 
(PAW). Een mooi dagtotaal van 40 langs-
trekkende Noordse Sterns werd op WK 
genoteerd op 20/04 (PAW, SL). Er trokken 
die dag ook 103 Dwergsterns langs (PAW, 
SL). In het Vroon kwamen tenminste 30 
paartjes Dwergstern tot broeden. Een 
tip van een Belgische vogelaar leidde 
ertoe dat PAW vanaf de Nolledijk twee 
langs vliegende Reuzensterns kon op-
pikken. En dat is een heuse dwaalgast op 

Walcheren! Op 07/05 trokken 16 Zwarte 
Sterns langs WK, met een foerageerpau-
ze in het Vroon (RS). Zeetrek tellen le-
verde op 01/03 een langs vliegende Alk/
Zeekoet bij WK op (SL). De eerste Koe-
koek was mooi op tijd dit jaar: al op 07/04 
zat er één in Oranjezon (MK, RoJ). In totaal 
werden er minimaal acht verschillende 
Kerkuilen gemeld. Op 07/05 lag een 
dode Kerkuil langs de A58 ter hoogte van 
Arnemuiden (PAW). Waarschijnlijk met 
het oog op de Walcherse jaarlijst kon een 
Velduil langs de Stenen Kruisweg, But-
tinge op 23/04 rekenen op veel belang-
stelling (JW e.a.). En dag later was deze 
vogel ook nog aanwezig (SL, PR). Een 
andere Velduil werd op 28/04 gezien 
langs de Groeneweg ten zuidwesten van 
Ter Hooge (JW). Op 23/05 werd buiten-
dijks bij Fort Rammekens midden op de 
dag een Ransuil gezien (J. Peeters). De 
bekende Steenuil bij Arnemuiden werd 
daar begin maart nog enkele keren ge-
meld (div).  Er werden in deze periode 
nog tenminste drie IJsvogels op Walche-
ren gezien: één vogel werd diverse keren 
gemeld en was tot zeker 11/05 aanwezig 
aan de noordrand van Middelburg (o.a. 
JS), andere vogels werden gezien in de 
Rammekenshoek op 04/03 en 27/03 (PAW 
/ W. Thijs) en bij kasteel Westhove op 
04/04 (S. Hageman). Er was dit voorjaar 
twee keer een melding van een Hop in 
het Vroon bij WK. Op 21/03 zag FA er een 
in een haag langs de Hogeweg (FA). Na 
enkele korte verplaatsingen kon deze 
vogel niet meer worden teruggevonden. 
Dat gold ook voor de Hop die op 11/05 
over de K. de Vosweg vloog (PAW). Leuk 
was de aanwezigheid van een Draaihals 
op het opslagterrein van WK op 13/05 (R. 
Karskens e.a.). De laatste jaren is er gemid-
deld slechts één voorjaarswaarneming 

per jaar.  Nog zeldzamer is een meiwaar-
neming Strandleeuweriken op Walche-
ren. Op 04/05 ontdekte JW een groepje 
van drie langs de Hogeweg in het Vroon. 
Deze vogels waren ook een dag later nog 
aanwezig. Eén van de hoogtepunten van 
dit voorjaar was slechts voor drie waar-
nemers weggelegd. RS ontdekte op 22/04 
een Roodstuitzwaluw langs de Hogeweg 
in het Vroon. De toevallig passerende PB 
en TL konden tien minuten lang meege-
nieten, alvorens de vogel weer verdween. 
Dit betekende het eerste voorjaarsgeval 
van deze soort op Walcheren. Er waren 
zes meldingen van Waterpiepers: 01/03 
over ’t Zand, Middelburg (SL), 15/03 Zand-
voortweggebied (MK), 29/03 Oude 
Veerseweg (MK), 31/03 over Gapinge 
(JW), 03/04 over het Vroon (PAW) en op 
07/04 weer in het Zandvoortweggebied 
(MA). Er werden dit voorjaar flink wat 
Rouwkwikstaarten op Walcheren gezien. 
Na wat kleinere aantallen in de eerste 
helft van maart zaten er op 19/03 10 
Rouwkwikstaarten met 71 Witte Kwik-
staarten langs de Baaiweg ter hoogte 
van de oostkreek van WK (TL). Een dag 
later liepen daar zelfs 12 Rouwkwikstaar-
ten en in het Vroon nog eens zes (CB). Op 
21/03 telde JW er elf op een akker ten 

Poelruiter, Zandvoortweg, 6 mei 2010. 
Foto: Corstiaan Beeke

Strandleeuwerik, ‘t Vroon, 4 mei 2010. 
Foto: Jaco Walhout
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zuiden van Oostkapelle. Op 03/04 zaten 
er nog zeven in het Vroon (PAW), maar 
daarna werd het snel minder. Net als in 
sommige voorgaande jaren bleef er een-
tje tot in juni hangen in het Vroon. Op 
13/05 haalde JW ouderwets uit met de 
ontdekking van een Citroenkwikstaart 
in het Vroon. Deze primeur voor Walche-
ren kon zich uiteraard verheugen in veel 
belangstelling en bleef de hele dag. In 
het volgende nummer meer over deze 
fraaie vondst. Al op 04/04 waren er twee 
Noordse Kwikstaarten aanwezig in het 
Zandvoortweggebied (MK). In het Vroon 
scharrelden op 21/04 maar liefst 16 En-
gelse Kwikstaarten (PAW) en op 25/04 
nog 15 (A. Dijksen). Een wel erg vroege 
Nachtegaal zat in de ochtend van 30/03 
(en ook de dag erna) voluit te zingen langs 
het puinpad van WK (FA). Nadat de eerste 

Gekraagde Roodstaart op 07/04 bij Dis-
hoek was gezien (JG), werden er buiten 
Oranjezon nog vijf verschillende vogels 
gezien. Er werd dit voorjaar stevig gevo-
geld op Walcheren, en dat resulteerde in 
aardig wat waarnemingen van Paapjes: 
01/05 2 ex omgeving oostkreek WK (PAW, 
RS), 08/05 Vroon (TL) en Vier Hoogten (CB, 
JW), 11/05 (RoJ) en 13/05 (P. Westerbeke) 
2 ex manege WK, 18/05 opslagterrein WK 
(RS, TL), 21/05 Vroon (TL), 24/05 Gapinge 
(JW). Op 20/03 werden op vier plaatsen 
de eerste Walcherse Tapuiten van 2010 
gezien. De eerste negen Beflijsters zaten 
op 07/04 in Oranjezon (MK, RoJ). Op 25/04 
waren er daar vier Beflijsters aanwezig en 
vloog er een groep van 15 ex over (JW, 
RS). Verder waren er tot half mei verspreid 
over Walcheren veel meldingen van in 
totaal ca. 40 exemplaren. De laatste was 
op 26/05 en 27/05 aanwezig op een in-
gezaaide akker langs de F. Barbarossaweg 
bij Hoogelande (JW, CB). De enige mel-
dingen van een Graszanger kwamen van 
WK: op 15/04 vloog er één rond in het 
Vroon (MK, RS) en op 28/04 zong er één 
op het opslagterrein (SL). Lang verwacht, 
maar toch ook verrassend was de Cetti’s 
Zanger die op 08/04 op de kanaaldijk bij 
Zanddijk, Veere zat te zingen (KM). Omdat 
KM nog enige twijfel had, meldde hij de 
waarneming aanvankelijk niet. Op 15/04 
meende HH op dezelfde plek ook een 
Cetti’s Zanger te horen, maar ook hij was 
niet helemaal zeker van zijn zaak. Toen 
HH de vogel op 19/04 echter weer hoor-
de, werd het nieuws definitief wereldkun-
dig gemaakt en zagen of hoorden ver-
schillende Walcherse vogelaars hun 
eerste Cetti’s Zanger op Walcheren. De 
vogel zou tot in juni blijven en betekende 
het eerste goed gedocumenteerde geval 
sinds de zingende vogel in de Veerse Kre-

Citroenkwikstaart, 13 mei 2010, WK.  
Foto: Marcel Klootwijk

Tapuit. Oranjezon, 25 April 2010. Foto: Marcel Klootwijk

ken in mei 1994. Op 09/05 zou een  Fluiter 
zijn gehoord bij Groot Valkenisse (R. Ver-
meer). Een poging om in het bos bij kas-
teel Westhove een Fluiter aan de jaarlijst 
toe te voegen, resulteerde voor JW totaal 
onverwachts in de ontdekking van de 
eerste Iberische Tjiftjaf ooit voor Wal-
cheren. Alleen de mensen die meteen tijd 
konden vrijmaken, zagen of hoorden deze 
vogel nog. Elders in dit blaadje meer over 
deze ontdekking. Tot begin april werden 
er nog op verschillende plaatsen langs 
de binnenduinrand nog elf Vuurgoud-
haantjes gezien. Daarna zat er nog een-
tje in Oranjezon op 11/04 (JW) en eentje 
in de haag bij de voormalige Camping 
Moens langs de K. de Vosweg tussen 
Domburg en Westkapelle (CB, JL). Op 
www.waarneming.nl is van de laatste zes 
jaar slechts één andere meiwaarneming 
van deze soort in Zeeland te vinden. 

Bonte Vliegenvangers zijn in het voor-
jaar ook best schaars op Walcheren. Op 
25/04 werden adulte mannetjes in de 
Mortiere, Middelburg (P. van den Hoek) 
en in Oranjezon (MK) gezien. Twee Baard-
mannetjes waren op 03/04 aanwezig in 
het caisson bij Oostwatering, Veere (PAW). 
De twee Boomklevers die in februari 
ontdekt werden in het bos bij kasteel 
Westhove, deden daar ook een (vermoe-
delijk mislukte) broedpoging. In de dui-
nen bij Klein Valkenisse werd op 22/04 
een Klapekster gezien (K. Smeding). 
Klapeksters zijn in het voorjaar bijzonder 
zeldzaam op Walcheren. De eerste Wal-
cherse Wielewaal zat op 06/05 en 07/05 
te zingen langs de Hoge Duvekotsweg 
bij  Aagtekerke (PLM / MA, MK). Op 15/05 
zat er een in Ter Hooge (JW) en op 16/05 
en 17/05 werd er een Wielewaal gehoord 
in Oranjezon (MK e.a.). Op 22/05 zong er 
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eentje bij Westhove (S. Hageman). Het 
lijkt er sterk op dat er tot begin mei een 
Roek aanwezig was in het Vroon, getuige 
vijf verschillende meldingen daar (laatste 
op 08/05, PAW). Veel verrassender was 
een aantal meldingen van een Bonte 
Kraai op de zeedijk van WK: 10/03 (A. van 
der Horst), 14/03 (PLM) en 04/05 (J. Bos-
senbroek). Op 03/03 werd een Appelvink 
gezien in de wijk Bossenburgh, Vlissingen 
(PAW). Op 30/03 vloog er eentje over de 
Walekotsweg ten oosten van Oostka-
pelle (G. Tanis). Ten slotte werd er op 26/05 
nog één gezien in Middelburg (EP). Er 
waren slechts twee meldingen van  Grote 
Barmsijs: op 26/03 2 ex in Oranjezon (TL) 
en op 07/04 eentje aan de oostkant van 
WK (JT). Kleine Barmsijzen werden wat 
meer gezien, met in maart en april kleine 
aantallen (1-3 ex) bij Dishoek, WK en Oran-
jezon. Het maximum was zeven op 11/04 

in Oranjezon (JW).  Daarnaast werden er 
op veel verschillende data en plaatsen 
nog 22 ongedetermineerde Barmsijzen 
gezien, waarvan 18 in april. Er waren di-
verse meldingen van  Kruisbekken (max 
3 ex) in Oranjezon. Daarnaast werd een 
overvliegend exemplaar opgemerkt over 
de Lisztlaan in Vlissingen op 29/04 (PLM). 
Een overvliegende Geelgors werd op 
18/03 opgemerkt bij de strandovergang 
bij de Vier Hoogten, Oostkapelle (RG). Op 
dezelfde dag en dezelfde plek vloog bo-
vendien een Sneeuwgors langs RG). Op 
18/04 zat er een mannetje Sneeuwgors 
op de Westerscheldedijk bij de spuikom 
van Ritthem (JS).

Corstiaan Beeke

Vuurgoudhaan, Vroon WK, 5 mei 2010. Foto: Corstiaan Beeke
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