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Roofvogeltrek boven Walcheren in najaar 
2011 met recordaantallen Ruigpootbui-
zerds en Blauwe Kiekendieven
De afgelopen oktobermaand was erg goed voor roofvogels. In de eerste week van 
oktober passeerden recordaantallen Ruigpootbuizerds en Blauwe Kiekendieven 
het in Zuid-Zweden gelegen Falsterbo. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de 
goede lemmingenstand deze zomer in noordelijk Europa. Eerder in het najaar, 
vooral in september, verschenen ook al tientallen juveniele Steppekiekendieven 
in den lande. Voor veel vogelaars een favoriete soort die gelukkig ook Walcheren 
aandeed. De prachtige juveniel die op 10 september urenlang rondhing boven 
het westelijke deel van Walcheren zal veel waarnemers nog lang heugen. 

Hoewel in de regel slechts een fractie 
daarvan door onze lage landen trekt, 
zijn de soorten en aantallen bij Falsterbo 
vaak een goede indicatie voor wat ons te 
wachten staat. Voor het zien van grote 
aantallen roofvogels op Walcheren is 
echter een tweede factor van grote be-

tekenis: de windrichting. Een groot 
deel van oktober stond een 

soms stevige oostelijke of 
zuidoostelijke wind, die 

veel zuidwaarts trek-
kende roofvogels 

een westelijker koers deed volgen. 

In de middag van 15 oktober 2011 kon-
den Walcherenaren Rob Sponselee en 
Jaco Walhout hun ogen niet geloven 
toen zij vanaf Schiermonnikoog tien-
tallen Ruigpootbuizerds voorbij zagen 
trekken. In enkele uren tijd telden zij 49 
vogels die in westelijke richting over het 
Waddeneiland trokken. In de dagen die 
volgden werd Nederland overspoeld met 
Ruigpootbuizerds.

De 15e oktober was ook de eerste goe-
de roofvogeltrekdag voor Walcheren. 
Met een matige (4 Bft) wind uit oost 
tot zuidoost werden van de Nolledijk 
onder meer zeventien Blauwe Kieken-
dieven, 289 Buizerds en tien Ruigpoot-
buizerds geteld. Samen met Johannes 

Luiten en de gebroeders Beeke stond 
ondergetekende die middag op 

een duin nabij Joossesweg. Ook 
daar trokken veel roofvogels 

voorbij. Tussen 12.00 en 16.30 
uur telden wij 21 Blauwe Kie-

kendieven, 205 Sperwers, 
122 Buizerds, vijf Ruigpoot-

Blauwe Kiekendief, Dishoek, 22 oktober 2011. 
Foto: Corstiaan Beeke
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Redactioneel
In dit nummer weer allerlei stukjes. Er wordt geschreven over de grote Walcheren-
BigDay in september en de over grote trek van Ruigpootbuizerden en Blauwe Kie-
kendieven van oktober van afgelopen najaar. Ook wordt nog even voor ons grote 
vwg-publiek breed uitgemeten over hoe twee dwaalgasten werden ontdekt: de 
Cirlgors en de Bonte Tapuit, beide bij Westkapelle en nagenoeg op dezelfde plek. Voor 
de gemiddelde vogelaar op Walcheren altijd leuk om te lezen omdat de hij tussen al 
het kijken naar de gewone soorten door steevast – stiekem of niet stiekem – hoopt 
op een ontmoeting met zo’n zeldzaamheid. De Bonte Tapuit is al wat langer geleden 
maar dat artikeltje moesten we doorschuiven naar dit nummer omdat anders het 
Zwelmpje te dik werd voor het nietje in z’n zijkant. Dat veronderstelt te veel artikeltjes? 
Nooit te veel natuurlijk! Graag zien we wat schrijfsels over ringwerk of ringaflezingen 
(ganzen, meeuwen, Scholeksters), over de vaste tellingen die uitgevoerd worden op 
Walcheren of gewoon over een bijzondere ontmoeting in het veld van een gewone 
soort. Er vindt veel meer plaats dan er in het Zwelmpje wordt beschreven. En we 
vinden het allemaal leuk erover te lezen. Wie dient zich de volgende keer aan?

Corstiaan en Johannes

Agenda
Kijk voor de actuele agenda op:
http://www.vwgwalcheren.nl/agenda.html



buizerds en zeven Slechtvalken. Aanne-
melijk is dat vanwege hun zuidoostelijke 
koers een groot deel van de Buizerds en 
Ruigpootbuizerds ook vanaf de Nolledijk 
zijn gezien. Met name de Blauwe Kieken-
dieven en Sperwers volgden echter een 
meer zuidwestelijke koers: ze kwamen 
aanvliegen over Noord-Walcheren en 
staken direct de Westerschelde over 
richting Zeeuws-Vlaanderen. Ervaringen 
uit het verleden leren dat vooral Blauwe 
Kiekendieven over een breed front over 
Walcheren trekken en zich nauwelijks 
langs de zuidwestkust van Walcheren 
laten stuwen. Op goede dagen is vanaf 
de Nolledijk een trekroute te zien die zich 
concentreert boven het midden van Wal-
cheren en waarbij het gros ter hoogte 
van Dishoek/Kaapduin de Westerschelde 
oversteekt en daarbij de zuidwestelijke 
koers blijft aanhouden. 

Een dag later, 16 oktober, was de wind 
nog steeds zuidoost en passeerden, naast 
de enige Rode Wouw van het seizoen, 
nog eens vijf Ruigpootbuizerds de Nol-
ledijk. Een tweede golf roofvogels diende 
zich aan op 23 en 24 oktober. Op beide 
dagen stond een vrij krachtige zuidoos-
telijke wind. De 24e was zonder meer 
een topdag; op de Nolle werden nieuwe 
dagrecords werden gevestigd van Blauwe 
Kiekendief (26), Sperwer (373) en Ruig-
pootbuizerd (19). Ook Buizerds deden het 
goed met 171 stuks. Blauwe Kiekendieven 
en Sperwers trokken tamelijk gespreid 
over de dag door. Ruigpootbuizerds ver-
schenen uitsluitend in de middag, met de 
eerste passant om ongeveer 12.00 uur 
en de laatste om 16.00 uur. Opvallend 
was dat de Ruigpootbuizerds – meestal 
solitair, soms in tweetallen – vaak ver-
schenen boven de duinen van Dishoek en 

het Dishoekse bos en daarna in oostelijke 
richting het binnenland in verdwenen. 
Sommigen waagden de oversteek en 
staken de Westerschelde over richting 
Zeeuws-Vlaanderen, een enkeling pas-
seerde de telpost op korte afstand en 
volgde de duinen verder richting Vlis-
singen om waarschijnlijk zuidelijker het 
water over steken.

Die middag van 24 oktober beleefde 
ondergetekende samen met Corstiaan 
en Pieter Beeke een fantastisch uurtje 
bij Joossesweg, tussen Westkapelle en 
Zoutelande. In ruim een uur tijd trokken 
daar niet minder dan tien Ruigpootbui-
zerds over. Diverse vogels bleven een 
tijdje jagen boven de braakliggende ruige 
terreintjes rondom ‘de Hooizolder’ en lie-
ten zich prachtig fotograferen. Na verloop 
van tijd vertrokken alle Ruigpootbuizerds 
het binnenland in, richting zuidoost en 
richting de Nolledijk. Ook in de afgelo-
pen winter bleken de ruige terreinen ten 
zuiden van de Oostkreek van Westka-
pelle veel roofvogels aan te trekken, toen 
vooral Blauwe Kiekendieven.

Werd het aantal van 26 Blauwe Kiekendie-
ven al gezien als een fantastisch en haast 
‘onverbreekbaar’ nieuw dagrecord, ronduit 
fenomenaal was de doortrek van deze 
soort enkele dagen later, op 27 oktober. 
Door onder meer Corstiaan Beeke, Pim 
Wolf en ondergetekende werden tot 16.30 
uur 85 (vijf-en-tachtig) trekkende exem-
plaren gezien vanaf de Nolledijk. De soort 
trok de gehele dag door, met een lichte 
piek in de eerste uren van de middag. Ook 
toen viel de klassieke trekroute op: vrijwel 
alle Blauwe Kiekendieven passeerden de 
telpost aan de noordzijde, slechts een en-
keling aan de Vlissingse kant.

De meeste vogels werden opgepikt boven 
het Dishoekse bos en boven de duinen, ter 
hoogte van Kaapduin en de radartoren. 
De duinpannen rondom Dishoek hadden 
een grote aantrekkingskracht; veel van de 
passerende Blauwe Kiekendieven hingen 
voor korte of langere tijd rond om er te 
jagen, soms tot wel vijf exemplaren te-
gelijk. Daarna wonnen de vogels hoogte 
boven de duinen en begonnen aan de 
oversteek naar Zeeuws-Vlaanderen. Dit 
gebeurde vaak in duo’s. Nadat ze even 
uit het zicht waren verdwenen achter de 
duinen van Vebenabos duurde het vijf 
minuten voordat de eerste kon worden 
opgepikt boven de Westerschelde. Door 
de tegenwind bleven de roofvogels vaak 
laag boven het water vliegen. Twee keer 
werd gezien hoe drie vogels in een com-
pacte groep laag over de Westerschelde 
vlogen. Een prachtig beeld! Aan het einde 
van de middag passeerde zelfs een groep 
van vier exemplaren. De manier waarop 
ze boven het water vlogen – rustig flap-
pend met lichte hoogtewisselingen – 
deed ons soms denken aan het beeld 
van trekkende groepjes Middelste Jagers 
langs Westkapelle.

De meeste Blauwe Kiekendieven betrof-
fen zogenoemde ‘ring-tails’: vrouwtjes 
of juveniele mannetjes. Slechts vijf 
vogels waren herkenbaar als adulte 
of subadulte mannetjes.

Behalve de Blauwe Kieken-
dief vloog ook de Sperwer 
goed. Er werden 369 trek-
kers Sperwers geschre-
ven, waarmee het eerder 
die week gevestigde re-
cord (373) net niet werd 
gehaald. Er trok die dag 

trouwens slechts één Ruigpootbuizerd 
voorbij.

Ten tijde van dit schrijven – 15 novem-
ber – is het najaar al voor een groot deel 
voorbij. Op de website www.trektellen.nl 
zijn in de tussenstanden alvast te zien; de 
uiteindelijke totalen zullen er niet veel van 
verschillen. In een enkele oogopslag lees 
ik hoeveel roofvogels dit najaar alleen al 
langs de Nolledijk trokken: 193 Blauwe 
Kiekendieven, 2022 Sperwers, 1140 Bui-
zerds, 44 Ruigpootbuizerds. Herfst 2011 
zal de boeken ingaan als een van de be-
tere roofvogelseizoenen, zo niet 
het beste.

Thomas Luiten

Juveniele Ruigpootbuizerd, Joossesweg,  
24 oktober 2011. Foto: Thomas Luiten
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4 mei 2011, een Cirlgors op Westkapelle!
Elk voorjaar proberen Pieter Beeke en ik een week vrijaf te nemen om samen 
‘hard’ te vogelen of - met oostenwind - op de telpost bij Breskens te staan. Ook 
dit keer werd dat de eerste week van mei. Perikelen op het werk van Pieter zorgde 
ervoor dat de week wat ingekort werd, maar op woensdagochtend 4 mei was 
het eindelijk zover. De wind was noordoost, prima voor een telpost, maar het 
waaide al een week uit die hoek en de voorspelling voor de rest van de week 
(zuidoost 3 tot 4 Bft) was nog beter. Bovendien was de afgelopen nacht koud 
maar vrijwel windstil verlopen – goede omstandigheden voor nachttrekkers 
dus. We besloten om in elk geval de ochtend door te brengen met het zoeken 
naar een goede dwaalgast op Westkapelle. 

Tijdens de korte rit van Middelburg naar 
Westkapelle speculeerden we volop over 
wat allemaal niet mogelijk is in deze tijd 
van het jaar. Het is begin mei, alles kan! 
We namen ons voor om élke vogel die 
we zagen op naam te brengen en niets 
ongedetermineerd te laten. Met zons-
opgang stonden we op de zeedijk van 
Westkapelle. Mooie groepen sterns naar 
noord, waaronder relatief veel Noordse 
Sterns (ca. 40) en diverse groepjes Zwarte 
Sterns. Na een uurtje zakte de trek snel 
in en onderwierpen we de recent aan-
gelegde plassen aan de binnenkant van 
de zeedijk (het Noordervroon) aan een 
grondige inspectie. Tot nu toe hebben 
de plassen elk voorjaar wel een of meer 
goede zeldzaamheden aangetrokken; 
die van dit voorjaar moest nog gevonden 
worden. Verder dan twee Krombekstrand-
lopers en twee Kleine Strandlopers kwa-
men we niet.

Langs de K. de Vosweg en tegen de zee-
dijk aan heeft lange tijd ‘camping Moens’ 
gestaan. Vorig jaar is de camping gesloopt 
en sindsdien ligt het terrein braak. Er ligt 
een hoop rommel, hier en daar staan wat 
heggen en struiken. Zo dicht tegen de 
zeedijk aan is het een geschikte plek 

voor pleisterende Tapuiten, Beflijsters, 
Gekraagde Roodstaarten of voor het vin-
den van een Draaihals. Al struinend over 
het terrein kwamen we aan de noordrand 
van de voormalige camping een groepje 
Huismussen tegen en viel mijn blik op een 
zangvogel die in een klein struikje zat. 
Door de bouw, tekening op de kop en 
rug en de stevige snavel wist ik meteen 
in welke familie ik het moest zoeken. “Hé, 
een gors!” riep ik naar Pieter. Ik legde hem 
de plek uit en ook hij had de vogel al snel 
in beeld. De vogel vloog op en landde 
in een struikje verderop. Ik maakte snel 
enkele foto’s, waarna de gors over ons 
heen vloog en weer landde in de buurt 
van wat aardehopen; de plek waar we de 
vogel vonden. De gors foerageerde op de 
grond tussen wat vegetatie en liet zich 
nu door de telescoop wat beter bekijken. 
Altijd spannend, een gors in mei!

De gors vertoonde weinig opvallende 
kenmerken; het was in elk geval een 
vrouwtje of een onvolwassen vogel. 
Het eerste was ons opviel was de gelige 
onderzijde, de nadrukkelijk gestreepte 
borst, rug en flanken en het koppatroon, 
en dan met name de oorstreek: donkere 
tekening, gescheiden door een licht veld. 

Een vrouwtje Geelgors ligt het meest 
voor de hand, maar de koptekening had 
wel wat weg van een vrouwtje Cirlgors. 
Ogenschijnlijk zonder aanleiding vloog 
de vogel op en verdween laag in ooste-
lijke richting over het dijkje en uit beeld. 
Bij het opvliegen hoorden we beiden 
een zacht, tikkend, pruttelend roepje 
wat me meteen deed herinneren aan de 
trekroep van Geelgors in het najaar. De 
enige roep die ik kende van Cirlgors was 
een enkel zacht, scherp, tikkend roepje; 
het gehoorde geluid was mij onbekend. 

We hadden de vogel redelijk goed gezien 
en gelukkig had ik foto’s waarop een aan-
tal kenmerken te zien moesten zijn. Zowel 
Pieter als ik hadden de verschillen tussen 
onvolwassen of vrouwtjes Geelgors en 
Cirlgors niet paraat, en we besloten terug 
te gaan naar de auto en daar de ANWB-
gids te raadplegen. Wilgengors konden 
we uitsluiten vanwege de fijne streping 
op borst, de duidelijk tweekleurige, grijze 
snavel en het ontbreken van een mid-
denkruinstreep. Voor Rosse Gors waren 
de mantel, borst en flanken te scherp 
getekend. Ook het koppatroon paste niet 
op die soort.

Omdat we de stuit nog niet goed had-
den gezien en ook de foto’s nogal wat 
te wensen overlieten, keerden we terug 
naar de plek. Na tien minuten zoeken 
vonden we de vogel terug in de haag van 
de boerderij die ongeveer 200 meter ten 
oosten van de voormalige camping ligt. 
De gors was vliegerig, tamelijk schuw 
en foerageerde vaak onzichtbaar tussen 
gras en vegetatie op de grond. Al snel 
vloog ‘ie op en verdween weer richting de 
voormalige camping. Opnieuw hoorden 
we het zachte, tikkende ‘rateltje’, maar 

nu ook een enkel zacht, scherp tsit. Dit 
had veel weg van Cirlgors! We waren de 
vogel echter opnieuw kwijt en hadden 
nauwelijks meer details kunnen waarne-
men. Na wat zoekwerk vonden we hem 
gelukkig terug nabij wat takkenbossen op 
de oude camping. Schuw als ‘ie was, vloog 
de gors bij onze nadering meteen op en 
stak opnieuw het grasveldje over naar de 
boerderij. Dit schoot niet op! Ondertussen 
belde ik Pim Wolf. Hij was aan het werk op 
de Slikken van Flakkee en niet direct in 
de gelegenheid te komen. Hij benadrukte 
nog eens het belang van het zien van de 
stuitkleur en probeerde een geluidsop-
name van de roep van Cirlgors naar ons 
door te sturen, wat door technisch falen 
helaas niet lukte.

Inmiddels anderhalf uur na de ontdekking 
kregen we de vogel opnieuw in beeld, bo-
ven in een haag bij de boerderij. Terwijl ik 
direct een aantal foto’s maakte, had Pieter 
kort zicht op de stuit. Deze leek grijs, in 
elk geval niet opvallend roodbruin zoals 
Geelgors in alle kleden zou moeten tonen. 
Ook nu gunde de vogel ons niet alle tijd 
van de wereld; na nog geen twintig se-
conden dook hij achter de haag en was 
het daaropvolgende halfuur onvindbaar. 

Foto: Thomas Luiten
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laars het terrein op. De Cirlgors foera-
geerde veel tussen vegetatie op de grond, 
vloog korte stukjes, was regelmatig kwijt 
maar liet zich wel steeds terugvinden. 
Foto’s waren er inmiddels genoeg. Na alle 
kenmerken nog eens op een rijtje te heb-
ben gezet, was het tijd voor een tweede 
piep met ‘determinatie zeker’. We beseften 
dat we een mega hadden ontdekt en 
dat dit het eerste twitchbare geval zou 
worden van een soort die slechts een 
handjevol vogelaars op hun Nederlandse 
lijst hadden staan. De euforie van de aan-
wezigheid en ontdekking van deze dwaal-
gast op ‘ons eiland’ Walcheren werd nog 
kort onderbroken door een Bijeneter die 
we met een select gezelschap driemaal 
hoorden roepen; zien deden we hem niet.

Het was ongeveer drie uur in de mid-
dag toen we de camping verlieten; Pieter 
had verplichtingen en moest naar huis. 
Ondertussen had ik mooi de gelegen-
heid om alvast wat foto’s op internet te 
zetten. Thuis werd ik gebeld door Jaco 
Walhout: de gors had zich zojuist goed 
en van dichtbij laten zien en er waren 
diverse mensen die twijfels hadden over 
de determinatie. De flanken leken tamelijk 
grof getekend en toonden niet de fijne, 
scherpe tekening die je van Cirlgors zou 
verwachten. Ook de koptekening had wat 
nadrukkelijker mogen zijn en op foto’s 
leek de stuit helemaal niet zo grijs als ik 
in het veld gezien had. Om die reden gaf 
ik de vogel opnieuw door, nu als ‘mogelijk 
en determinatie lastig’. Tegelijk zette ik op 
www.waarneming.nl een aantal foto’s die 
zoveel mogelijk details van de vogel lieten 
zien. Eenieder die de beschikking had 
over internet kon de vogel zelf bekijken 
en daarover zijn eigen conclusie trekken.

Veel vogelaars uit Zeeland en Zuid-Hol-
land waren al aanwezig of bijna gearri-
veerd, maar vanuit de rest van Nederland 
moesten nog veel mensen onderweg 
zijn. De foto’s en het laatste pieperbericht 
waren voor enkelen reden om halver-
wege rechtsomkeert te maken. Anderen 
interpreteerden de foto’s anders en reden 
door.

Aan het begin van de avond bezocht ik 
nog even de camping. Verspreid over de 
camping telde ik een man of 80. Sommi-
gen feliciteerden me opgetogen, ande-
ren hadden de vogel nog niet gezien en 
liepen enigszins nerveus over het terrein. 
Over de determinatie twijfelde inmiddels 
niemand meer. De vogel bleek nog een 
stuk moeilijker te vinden dan eerder op 
de dag, maar de meeste aanwezigen lukte 
het de vogel te zien, zij het soms niet meer 
dan een glimp. Er waren goede foto’s ge-
maakt en ook de roep was opgenomen. 
Om acht uur ‘s avonds vloog de Cirlgors 
op, verdween in oostelijke richting van 
het campingterrein en is daarna niet meer 
gezien. 

De daaropvolgende nacht verliep rustig 
en helder. De volgende morgen was de 
wind zuidoost en stonden Pieter en ik op 
telpost Breskens. Door diverse mensen is 
nog goed gezocht in de omgeving van 
de voormalige camping, maar tevergeefs.

Thomas Luiten

Met de auto reden we naar het dorp om 
wat eten te halen en ergens een beeld-
scherm te zoeken waarop we de foto’s 
beter konden bekijken. Onderweg kwa-
men we Floor Arts tegen die bezig was 
met zijn inventarisatieronde. Hij wilde 
zijn computer wel beschikbaar stellen. 
Achter de laptop van Floor maakten 
we wat aantekeningen, bekeken we de 
foto’s, beluisterden op het internet wat 
geluidsopnames en raakten we steeds 
meer overtuigd van de determinatie als 
Cirlgors. Op de foto’s waren goed de rood-
bruine schouderveren zichtbaar en zagen 
we egale, grijze grote dekveren. Ook de 
fijne, strakke tekening op de borst pleitte 
voor Cirlgors.

Ondertussen werd ik gebeld door Sander 
Lilipaly: hij was maar kort in de gelegen-
heid, maar had de vogel gevonden op 

de oude plek (de aardehopen) en vond 
hem er ‘spannend’ uitzien. Terwijl ik een 
voorzichtig bericht stuurde naar de lokale 
sms-groep onder Walcherse vogelaars 
(‘spannende gors, mogelijk Cirlgors), re-
den we terug naar de plek. Jaco Walhout 
was al gearriveerd en vond de gors al 
snel terug. De vogel foerageerde in een 
droge sloot aan de rand van de camping 
en liet zich daar voor het eerst in alle ‘rust’ 
en in mooi zonlicht bekijken. De stuit 
was voor het eerst goed zichtbaar en was 
grijs en eenkleurig met de mantel. Geen 
spoor van bruin. Wat ook opviel was de 
fijne streping op de kop, de nek en het 
achterhoofd.

Ik was vrijwel overtuigd van de determi-
natie als Cirlgors en gaf de vogel als ‘vrij 
zeker’ door via Rare Bird Alerts. Al snel 
druppelden de eerste Walcherse voge-

Foto: Thomas Luiten
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96-35-MR
Na weken misère met het weer gaf de zon op de middag van 14 augustus 2011 
een teken van leven. Niets belette toen direct toe te geven aan een stevig op-
rispend verlangen naar fijne augustussoorten. De website www.waarneming.nl 
bood keus uit een Waterrietzanger in de Groene Jonker en Morinelplevieren op 
Noord-Beveland. De site had nog andere begeerlijke soorten in de aanbieding, 
maar deze twee sprongen er uit. Reden: het verleden, waarop ik niet verder zal 
ingaan, maar degenen die eerder er zich toe konden zetten mijn schrijfsels te 
lezen, zullen wel vermoeden welk verleden. De keuze viel op de Morinelplevieren, 
waarbij het niet onbelangrijke verschil tussen de Randstad en Zeeland een rol 
speelde. Bovendien is een vogeljaar zonder Morinellen ondenkbaar en meldde 
de site op Tholen een Grauwe Franjepoot,  ook zo’n fijne augustussoort. Indien 
het op Noord-Beveland meezat, dan misschien daarna nog naar Scherpenisse… 
zo plegen vogelaars te calculeren, nietwaar?

Die zondagmiddag was ik niet de enige 
tussen Colijnsplaat en Wissenkerke. Hoe-
wel er ook lieden waren zonder optiek, 
domineerden vogelaars. Daarbij ook Gido 
Davidse en Rob Sponselee. De begroe-
ting was er eentje van lieden die in het 
verleden emoties deelden die vrijkomen 
bij het zien van fijne vogels, in dit geval 
vooral in Zeeland maar ook daarbuiten. 
Gido en Rob boden genereus aan me 
de Morinellen te wijzen. Deze bevonden 
zich op een perceel met op lange rijen 
geschoven, net geoogste uien, een entou-
rage die afbreuk deed aan de verheven 
status die ik Morinelplevieren toedicht. 
Omdat er ook tientallen Goudplevieren, 
Bontbekplevieren en Wulpen rustten, 
was het tussen die uien voor steltlopers 
toch kennelijk goed toeven. Het had wat 
voeten in de aarde eer de beide vogels 
in de scope stonden, maar toen daalde 
de gewijde stilte neer die vogelaars voor 
enkele minuten omringt bij het genieten 
van een fijne soort. Wees niet beducht, 
hier nu niet opnieuw ontboezemingen 
over wat Morinelplevieren in mijn ge-
moed overhoop plegen te halen.

Toen we de vogels op ons hadden laten 
inwerken vertelde Gido en passant dat 
collega-vogelwerkgroeplid Jan Willemse 
hem had gesuggereerd dat ik wellicht 
belangstelling zou hebben om wijlen 
Tom Lebrets oude Volvo nog eens te 
zien. Dat was de auto waarmee wij veer-
tig jaar geleden voor Roodhalsganzen 
’s winters driemaal op een neer naar de 
Roemeense Zwarte Zeekust waren ge-
reisd, door een Europa dat er wel anders 
uitzag dan nu. Gido’s woorden brachten 
bij mij net zoveel teweeg als de Mori-
nellen in de scope. Toms Volvo, bestond 
die nog!? De 96-35-MR? Ik dacht dat de 
auto nadat die rond 1980 in de buurt van 
Apeldoorn nagenoeg geplet was door 
een kapseizende boom, op de sloop zou 
zijn beland. Het was vooral dankzij de 
kwaliteit van het Zweedse merk dat Tom 
en echtgenote Jony toen de gebeurtenis 
hadden overleefd. Gido vertelde dat de 
auto was opgeknapt en nu in een garage 
in Heinkenszand stond. Een bezichtiging 
was wel te regelen: eerst naar Sint Laurens 
om Jan Willemse op te halen, daarna naar 
Arnemuiden voor de garagesleutel en 

dan op Heinkenszand aan. Gido voerde 
een paar telefoongesprekken. En na een 
James Bondachtig apparaatje te hebben 
gestreeld, stelde Rob gerust dat ik mij 
over een gemiste Tholense Grauwe Fran-
jepoot geen zorgen behoefde te maken 
“want die is vandaag niet meer gemeld”. 
Daarna ging het Noord-Beveland af en 
Walcheren in. Mij leek dat daar sinds het 
laatste bezoek het aantal wegverbredin-
gen en rotondes was verdubbeld. Tijdens 
die rit had ik alle tijd me over te geven 
aan nostagische bespiegelingen. Bij de 
eerste Dobrogea-expeditie in 1969 had 
Tom op het vliegveld van Boekarest een 
VW-kever gehuurd. Diens banden waren 
zo malafide dat enkele malen per dag een 
voetpompsessie nodig was om deze op 
spanning te houden. Om comfortabel 
naar en in de Dobrogea te reizen en om 
af te zijn van de Herculesarbeid met de 
voetpomp, had Tom in april 1970 een 
nieuwe Volvo gekocht. In najaar 1970 had 
de maidentrip plaats, het jaar daarop weer 
en in 1974 nog een keer. Met wat wij, an-
serofielen, door, met en in die witte auto 
hadden beleefd, zijn pagina’s te vullen. 

Tom zat vaak achterin aantekeningen te 
maken over de belevenissen met ganzen. 
Adriaan Dijksen verzorgde de kaartlezerij 
en ik zat veelal achter het stuur. Wan-
neer Tom benauwd werd dat ik op die 
plek in slaap zou vallen, dan begon hij 
te vertellen over zijn vroegere excursies 
in de Biesbosch. Die vrees was geenszins 
ongegrond want de deelnemers hadden 
permanent gebrek aan slaap het hoofd 
te bieden.                               

De ontvangst in Sint Laurens door Jannie 
en Jan Willemse was riant, wat ook gold 
voor het uitzicht en de kwaliteit van het 
uitgeserveerde distillaat. Het spul dat Jan 
onder de kurk had, heeft mogelijk mijn 
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Big Day op Walcheren op 24 september 2011

Naam team
Westmalle Tripel (Gido Davidse, Karel Leeftink, Rob Sponselee, Jaco Walhout)

Hoe hoog zijn jullie geëindigd?
104 soorten.

Wat was de strategie?
De strategie bestond uit het rondkoekeloeren op een beperkt aantal (ten dele 
min of meer onbekende) plekken in de ruime omgeving van Westkapelle. 
Meer soorten met minder kilometers dus. Behalve het vogels kijken, waar de 
term “op het gemakje” tot ieders genoegen vaak werd gebezigd, werd ook 
de inwendige vogelaar niet vergeten in de Westkaap. Beginnen op een hoge 
duintop bij Zoutelande was een goede zet (land en zeetrek).

Wat waren jullie beste soorten?
Smelleken en Grote Zilverreiger

Leukste moment van de dag?
Het leukste moment van de dag was wat mij betreft toch wel het heffen van 
de kelken op het einde. En die eerste slok…

In één zin een kwalificatie van de dag... 
Een kwalificatie: hoge verwachtingen, weinig klappers, weinig wind, mooie 
vogels weliswaar en fantastisch weer.

Volgend jaar weer? Welke maand dan?
Volgend jaar weer. Vast. Het najaar is toch altijd spannend (in je hoofd in ieder 
geval wel…).

Naam team
Stram maar nog niet stijf (Rienk Geene, Peter Meininger, Pim Wolf, Wouter 
van Zandbrink)

Hoe hoog zijn jullie geëindigd?
105 soorten.

Team ‘Stram maar nog niet stijf’ deed gelukkig wel mee op de Big Day, maar 
liet het afweten bij deze nabeschouwing.

verhalen over wat de Volvo had door-
staan aangezet. Die verhalen gingen over 
Roodhalsganzen en andere aansprekende 
soorten zoals een Dunbekwulp, over ge-
doe bij de onderlinge grenzen van de 
Oostbloklanden en de speciale tarieven 
voor buitenlanders die de Roemeense 
politie hanteerde, wanneer hun pet naar 
het vaststellen van verkeersovertredingen 
stond. Voorts over die ene keer dat in 
een aardedonkere nacht de auto plots 
middenin een op weg dravende kudde 
runderen belandden en die middag 
dat ik aan het einde van Insula Lupilor 
de auto reddeloos vast in de prut wist 
te parkeren. En dan het verhaal van de 
handtekening waarin Tom, toen hij een 
in het Roemeens gesteld suspect stuk te 
ondertekenen kreeg, ingenieus het woord 
‘sans préjudice’ onderbracht. En natuurlijk 
kwam Peter Scott aan bod, die, toen hij 
in 1971 ook een paar maal per dag voor 
zijn huurkever met de voetpomp aan de 
gang moest, al gauw de Volvo verkoos. 

Eenmaal in Heinkenszand achter het stuur 
van de schitterend gerestaureerde 96-
35-MR gingen de gedachten aardig op 
hol en draaide het brein steeds nieuwe 
films af met beelden en herinneringen, 
een film van vogels, mensen, landschap-
pen en voorvallen. Daarbij ging het om 
komische gebeurtenissen, verbazingwek-
kende maar soms ook griezelige narrow-
escapes. Met die drie tochten naar en in 
de Dobrogea waren in totaal zo’n 20.000 
kilometer gemoeid geweest. 

Terug thuis in Maasdam zond ik een mail 
aan Erik Lebret over de oude Volvo van 
zijn vader. Die mailde direct enthousiast 
terug met onder andere de complimen-
ten aan Jan Willemse. Daarbij sluit ik mij 
graag aan.

Gerard Ouweneel
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Naam team
Team Jaap Kolijn, Mark Goedbloed, en Izak Westrate

Hoe hoog zijn jullie geëindigd?
Wij zijn als laatste geëindigd: 87 soorten.

Wat was de strategie?
We hebben vooraf niet echt een strategie bedacht, maar hebben ons alleen 
geconcentreerd op het gebied rond Westkapelle. We hadden geen zin om lang 
te rijden en zijn allemaal niet superbekend op Walcheren. Dat kwam waarschijn-
lijk omdat we pas de dag ervoor een team waren. Daarom ook behoorlijk wat 
soorten gemist of soorten wel gezien maar niet opgeschreven.

Wat waren jullie beste soorten?
Onze beste soort van de dag was de juveniele Vorkstaartmeeuw. Voor Jaap 
persoonlijk een nieuwe Nederland-soort en erg mooi kunnen zien. Omdat we 
rondom Westkapelle hebben gevogeld, hebben we verschillende perioden 
over zee gekeken. Dit resulteerde uiteindelijk in een Noordse Pijlstormvogel 
die door maar weinig andere teams werd gezien deze dag. Een mooie IJsvogel 
bij de Westkappelsche Kreek is natuurlijk altijd mooi.

Leukste moment van de dag?
De natuurlijk altijd aanwezige teamstrijd is altijd leuk om mee te maken. Verder 
natuurlijk de Vorkstaartmeeuw.

In één zin een kwalificatie van de dag... 
Prachtige en gezellige vogeldag!

Volgend jaar weer? Welke maand dan?
Jazeker! Tijd maakt ons persoonlijk niet heel erg veel uit. De voorjaars- en 
najaarstrek  maakt het natuurlijk extra spannend.

Naam team
JPR (Jan Tuin, Peter Roelse, Roger Joos)

Hoe hoog zijn jullie geëindigd?
We zijn als gedeelde derde geëindigd: 104 soorten.

Wat was de strategie?
Fietsen mee tot in Westkapelle en daar alles op de fiets. Na koffie en gebak 
bij Jan Tuin in de tuin met de auto de rest van Walcheren doen en de laatste 
uurtjes opvullen door over zee te turen.

Wat waren jullie beste soorten?
Ooievaar, Kerkuil, Vorkstaartmeeuw, Grote Jager

Leukste moment van de dag?
Fantaseren over alle moois wat we gingen ontdekken, voorpret met daarbij 
horende strategiebepaling bij Peter Roelse thuis.

In één zin een kwalificatie van de dag... 
TOP!

Volgend jaar weer? Welke maand dan?
Mei? Misschien werkgroepen van andere delen uitnodigen?
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Naam team
Crex Crex (Corstiaan Beeke, Pieter Beeke, Thomas Luiten, Johannes Luiten)

Hoe hoog zijn jullie geëindigd?
Winnaar! Met 115 soorten.

Wat was de strategie?
Zo lang mogelijk op Westkapelle blijven hangen, net als onze vorige gewon-
nen Big Day. Lekker vertrouwd de bosjes, hoekjes, ruigtes, plasjes en golfjes 
afspeuren. De veelzijdigheid van Westkapelle uitbuiten dus. De strategie op 
een ander vlak was die ene Boompieper en die Geelpootmeeuw of Grote Jager 
met behulp van knipogen, schuinse blikken of opgetrokken wenkbrauwen aan 
elkaar door te geven en medevogelaars de soort niet te gunnen.

Wat waren jullie beste soorten?
We hadden geen klappers. We waren blij met onze eerste Grote Zilverreiger 
om 07.00 uur, maar daar volgden er meer van, voor elk Big Dayteam zelfs. Een 
Grote Jager langs Westkapelle was ook een mazzeltje.

Leukste moment van de dag?
Toen niet het leukste, maar achteraf wel iets om hard over te lachen: in de 
schemer, op een parkeerplaatsje bij ’t Vroon, met iedereen in vrolijke jongens-
achtige stemming, rijdt Pieter met auto over Thomas’ rugzak heen. Dure lens 
in drie stukken.

In één zin een kwalificatie van de dag... 
Spannend en ontspannend tegelijk.

Volgend jaar weer?  
Welke maand dan?
Graag weer volgend jaar, met 
evenveel concurrentie. In april 
of oktober.

Naam team
Zondernaam (Ies Goedbloed, Peter Goedbloed, Coen Wisse)

Hoe hoog zijn jullie geëindigd?
97 soorten.

Wat was de strategie?
Zo veel mogelijk plekken bezoeken met extra aandacht voor Westkapelle e.o.

Wat waren jullie beste soorten?
Velduil, IJsvogel 

Leukste moment van de dag?
Toen we erachter kwamen dat het winnende team de Velduil niet had, die voor 
hen toch duidelijk te zien moet zijn geweest (wij stonden bij het Vroon, zij op 
de zeedijk). Daarnaast vonden we het weer erg gezellig in Batavia.

In één zin een kwalificatie van de dag... 
Slechts een aanloop naar volgende keer, de gouden verrekieker zal ons dan 
ten deel vallen.

Volgend jaar weer? Welke maand dan?
Zie vraag 5, misschien is midden oktober nog beter.

Johannes Luiten
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Bonte Tapuit nieuw op Walcheren!
Vijfentwintig oktober 2010, de eerste dag van mijn herfstvakantie: lekker vogels 
kijken op Westkapelle! Het is nog maar net licht als ik mezelf in ‘t Kiekuus instal-
leer. Het plan is om even te kijken of er wat over zee vliegt en aansluitend wat in 
en rondom Westkapelle te gaan vogelen. Al snel blijkt dat de wind bijna pal uit 
het noorden waait (5 Bft) en dat een goede trektelling er niet in zit. Desondanks 
zien we (Pim, twee gasten en ik) tussen 8.15u en 10.15u wel wat trekvogelpap en 
zelfs twee krenten: een fraaie adulte IJsduiker die op een heel fatsoenlijke afstand 
boven de horizon naar ZW vliegt en een verre, langzaam naar NO dwarrelende 
Rosse Franjepoot. We horen en zien ook twee roepende IJsgorzen invallen op 
de dijk. De pap bestaat verder vooral uit Drieteenmeeuwen (ca. 150) en Alk/
Zeekoeten (38). 

Ik besluit de Pestvogels die gisteren in 
het dorp zaten te gaan zoeken, maar 
Pim waarschuwt me al snel telefonisch 
dat Sander vijf Geelgorzen aan de grond 
heeft bij het speeltuintje. Ik rijd dus eerst 
maar even die kant op, maar de Geelgor-
zen zijn al weer kwijt. De Klapekster die 
vlak na de Geelgorzen overvloog ook 
trouwens. In die wereld vliegen wel heel 
veel Koperwieken, Zanglijsters, Vinken en 
Kepen allemaal kriskras door elkaar heen. 
In deze chaos hoor ik nog een IJsgors 
roepen en vlak voor me ploft van grote 
hoogte een Vuurgoudhaantje neer  in 
een kaal struikje. Deze vliegt echter ook 
meteen weer verder. Ik zie verder twee 
Zwarte Mezen. Een rondje door de noor-
delijke helft van het dorp levert geen 
Pestvogels meer op. Ik rijd vervolgens 
wat rond in het Vroon (drie overvliegende 
Kleine Zilverreigers), maar wordt al snel 
opgebeld: de Pestvogels zijn weer ge-
vonden. Ondanks dat ik een dag eerder 
al leuke plaatjes kon maken van deze 
fraaie vogels, rijd ik toch meteen weer 
naar de doorgegeven plek. In de Prinses 
Irenestraat wijst Lennart Verheuvel me 
trots de groep van 32 Pestvogels aan die 
hij daar zojuist teruggevonden heeft. Ze 

zijn erg vliegerig en laten zich maar matig 
fotograferen. Ik steek er nog dik halfuur 
in, maar het blijft lastig. Misschien waait 
het wel te hard. In deze woonwijk loop ik 
nog wel een late Gekraagde Roodstaart 
tegen het lijf. Op een gegeven moment 
gaat de telefoon weer: Marc Goedbloed 
heeft de Parelduiker in de oostkreek ge-
zien. Enkele minuten later schuif ik daar 
aan. De Parelduiker (1e-kj) laat zich op 
gepaste afstand fraai bekijken door de 
telescoop. Het begint alles bij elkaar een 
leuk dagje te worden! Als ik een kwartier-
tje later op de zeedijk naar een 1e-kj Geel-
pootmeeuw zit te kijken, belt Pim me op 
met de mededeling dat de Klapekster die 
hij vanmorgen langs de Moensweg had, 
zojuist weer door Rob is gezien. Hoewel 
dit niet echt mijn favoriete manier van 
vogels kijken is, (steeds achter soorten 
van anderen aanrijden), wil ik deze soort 
toch ook heel graag zien, dus: hup... naar 
de K. de Vosweg. Daar kan ik de vogel 
aanvankelijk niet vinden, maar opeens 
zit de Klapekster naast me bovenin een 
haag. Ik maak snel wat plaatjes en kan de 
vogel even later ook uitgebreid bekijken. 
Gaaf hoor! Als de Klapekster over een 
haag naar achteren vliegt, besluit ik de 

camping (of wat daarvan over is) op te 
lopen in een poging de vogel terug te 
vinden. De vogel is echter onvindbaar en 
het wordt zachtjesaan ook tijd om naar 
huis te gaan. Als ik bij mijn auto terug 
kom (13.59u), vliegt er een tapuit naast 
de auto op. In een ‘split-second’ zie ik iets 
vreemds op de bovenstaart... een soort 
zwart anker! Het beestje gaat op een 
meter of vijftien bij mij vandaan even 
op een paaltje zitten en omdat ik mijn 
fototoestel in de hand heb, druk ik zonder 
na te denken een aantal keer af. De vogel 
vliegt vervolgens met een grote boog de 
weg over en landt op een bultje zand bo-
venop de zeedijk. Ik gris mijn telescoop uit 
de auto en heb enkele seconden later de 
vogel in beeld. Hoewel de afstand nu wel 
behoorlijk is, zie ik meteen dat het goed 
zit: daar zit een BONTE TAPUIT! Nu kan ik 
tamelijk nuchter zijn, maar als ik Pim bel 
giert de adrenaline door mijn lijf: ‘Ha Pim, 
je moet nu naar de binnenduinrand bij de 

K. de Vosweg komen, want volgens mij 
heb ik een Bonte Tapuit!’ Meteen daarna 
bel ik Rob, die ook nog op Westkapelle 
is. De tapuit foerageert intussen rustig op 
de stenen trap en de leuningen en laat 
zich prima zien. Pim en Rob kunnen even 
later de determinatie bevestigen en we 
maken de eerste foto’s en videobeelden. 
Opvallende kenmerken zijn de koudbrui-
ne grondkleur van de bovendelen, brede 
lichte zomen op de hand- en armpennen 
en dekveren, vrij grove schubtekening 
op de rug en schouders, een roestbruin 
borstbandje en het eerder beschreven 
staartpatroon. We genieten met volle teu-
gen en verwelkomen de ene na de andere 
toegesnelde vogelaar. De Bonte Tapuit 
houdt zich vooral op rond de stenen trap, 
maar verplaatst zich ook een enkele keer 
200 meter in de richting van Domburg 
of van Westkapelle. Ik blijf tot 16.15u bij 
de vogel en neem trots de felicitaties in 
ontvangst. Het voelt bijzonder prettig om 

Foto: Corstiaan Beeke
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verschillende andere dwaalgastenspeur-
ders nu eens een keiharde soort ‘terug te 
geven’. Voor Rob Sponselee en Mark Hoek-
stein, die toch al zo’n dertig jaar fanatiek 
vogels kijken, is de Bonte Tapuit zelfs nog 
een nieuwe soort! Aan de andere kant 
pissen verschillende Walcherse ‘diehards’ 
vervelend genoeg naast het potje. Een 
familie-uitje (Jaco Walhout) is nog een 
relatief goede reden, maar Thomas Lui-
ten wordt de schlemiel van de dag. Eerst 
verplichtingen op het werk in Dordrecht, 
daarna z’n vriendin ophalen en tenslotte 
vertraging onderweg. Uiteindelijk raakt 
Pieter Beeke de vogel diep in de schemer 
kwijt, nog geen minuut voordat Thomas 
arriveert. 

Van de veertien eerdere door de CDNA 
aanvaarde gevallen werden er maar liefst 
negen op een Waddeneiland gezien: drie 
op Texel, twee op Schiermonnikoog 
en Terschelling en eentje op Vlieland en 
Ameland. Van de andere vijf vogels wer-
den er drie in Noord-Holland gezien, een-
tje in Zuid-Holland en eentje in Limburg. 
Indien aanvaard is dit dus de vijftiende 
voor Nederland en de eerste voor Zeeland 
(en Walcheren)! Het is bovendien voor 
mezelf een hagelnieuwe soort: mijn 5e 
in 2010 en allemaal in Zeeland!

Corstiaan Beeke

Waarnemingenoverzicht vogels op  
Walcheren december 2010 – mei 2011
Zoals eerder bekend gemaakt is, zal er over 2011 een ornithologisch jaarverslag 
worden gepubliceerd. Omdat in een jaarverslag het voorkomen van alle soorten 
besproken wordt, zullen de waarnemingenoverzichten een wat ander karakter 
krijgen. Voortaan zal een seizoen kort worden gekarakteriseerd en aansluitend 
zullen de meest bijzondere waarnemingen per maand in chronologische volgorde 
beschreven worden. Bij het maken van de onderstaande overzichten werden 
waarnemingen gebruikt van veel verschillende vogelaars. Van een aantal van 
hen is de naam afgekort: Angelique Belfroid (AB), Corstiaan Beeke (CB), Floor 
Arts (FA), Gido Davidse (GD), Gerard Troost (GT), Jos Boot (JB), Johannes Luiten 
(JL), Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW), Karel Leeftink (KL), Koos Minnaar (KM), 
Kees Vliet Vlietland (KVV), Marcel Klootwijk (MK), Niels de Schipper (NdS), Pim 
Wolf (PAW), Pieter Beeke (PB), Peter Roelse (PR), Roger Joos (RoJ), Rob Sponselee 
(RS), Sander Lilipaly (SL) en Thomas Luiten (TL).

Winter
In de wintermaanden werden er zo nu 
en dan enkele Kuifaalscholvers gezien, 
waarvan maximaal twee foeragerend 
voor de kust bij WK en eentje in de Sloeha-
ven.  De trend van een toenemend aantal 
waarnemingen van Grote Zilverreigers 
zette gestaag door. Deze winter waren er 
tientallen meldingen van vermoedelijk 
minimaal vier verschillende vogels. De 
sneeuw- en vorstperiode zorgde voor 
relatief veel Wilde Zwanen, waaronder 
een groep van tien in de omgeving van 
de Oostkreek van WK van 26/12 tot 28/12 
(div) en een groep van dertien in de kreek 
bij Rammekens op 16/01 (AB). Een mooi 
maximumaantal van 191 Kleine Zwanen 
was op 28/12 aanwezig op een bietenak-
ker langs de Zwagermanweg bij Hoog-
elande (PAW). Vermoedelijk als gevolg 
van de winterse  weersomstandigheden 
waren er meer meldingen van Nonnetjes 
en Grote Zaagbekken op Walcheren. 
We kregen op Walcheren gelukkig ook 

wat mee van een gedenkwaardige winter 
voor Ruigpootbuizerds in Nederland. 
Tussen 20/12 en 28/12 waren er zeven 
meldingen van mogelijk vier verschil-
lende vogels. Na de jaarwisseling waren er 
nog eens vijftien meldingen van vermoe-
delijk minstens zes verschillende vogels. 
Er werden ook meer Bokjes en Hout-
snippen dan in andere winters gezien. 
Velduilen waren schaars met slechts vijf 
meldingen van vermoedelijk maximaal 
vier verschillende vogels. Op 17/12 en 
18/12 werden er enkele grote groepen 
Veldleeuweriken gezien. Met afstand 
de grootste groep zat op 17/12 langs de 
Hoge Duvekotsweg, tussen Grijpskerke en 
Oostkapelle, en telde niet minder dan 730 
exemplaren (PAW). De twee Kleine Bonte 
Spechten die in november in Oranjezon 
werden ontdekt, bleven de hele winter 
aanwezig, net als maximaal vier Kuifme-
zen. Na de hoge aantallen Pestvogels in 
oktober en vooral november bleven er Foto: Corstiaan Beeke
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heel de winter her en der kleine aantal-
len gemeld worden. Veruit de meeste 
IJsgorzen waren begin december ook 
wel verdwenen, al bleven er die maand 
kleine aantallen gemeld worden, vooral 
op de akkers tussen WK en Domburg. 
Na de jaarwisseling was de soort weer 
ouderwets schaars, al zat er op 14/02 toch 
opeens weer een groepje van acht langs 
de Slaakweg bij WK (TL). De gehele winter 
waren er maximaal vijf Sneeuwgorzen 
aanwezig in de omgeving van ’t Kiekuus 
op de zeedijk van WK. 

December
De eerste twee dagen van deze periode 
was er sprake van spectaculaire vorst-
trek langs WK. Dit resulteerde voor een 
aantal soorten in spectaculair hoge dag-
totalen. Op 01/12 passeerden er bijvoor-
beeld 6318 Smienten, 159 Krakeenden, 
1940 Wilde Eenden, 362 Pijlstaarten, 
159 Krakeenden, 156 Slobeenden, 92 
Grote Zaagbekken, 4322 Wulpen en 

240 Watersnippen. Die dag vloog er ove-
rigens ook nog een Rosse Franjepoot 
langs (PAW, PR, RoJ, SL). Een mooi staartje 
van deze gedenkwaardige trek werd op 
02/12 genoteerd (PAW). De opvallendste 
aantallen van die dag: 1235 Bergeenden, 
978 Wilde Eenden, 196 Kuifeenden en 
34 Grote Zaagbekken. Op 02/12 vlogen 
er ook een Nonnetje en een Middelste 
Jager langs. Op 04/12 werd een Witkop-
staartmees gemeld in het Oranjebosch 
(J. Drijfhout) en een Geelgors op een 
akker langs de Noordweg ten noorden 
van WK (PAW). Op 09/12 vloog er (weer) 
een Nonnetje langs WK (PAW) en werden 
er vijf Witkopstaartmezen gezien in het 
Bellamypark in Vlissingen (H. Reijnhoudt). 
Een dag later vloog er een Kleine Alk in 
noordwestelijke richting langs Joosses-
weg (FA). Een 1e-kj Grote Burgemeester 
was op 11/12 enkele minuten ter plaatse 
op de zeedijk van WK (PAW, PB, TL). Vanaf 
12/12 was een Bonte Kraai aanwezig op 
het Zuiderstrand bij WK (en later in de 

wijde omgeving van WK), terwijl daar ook 
zes Geelgorzen overvlogen (JW, PAW). 
Een Rode Wouw en drie Strandleeuwe-
riken vlogen op 18/12 zuidwaarts bij WK 
(PAW). In de middag van 19/12 trokken in 
twee teluren behalve negen Witbuikrot-
ganzen niet minder dan 4508 Smienten 
langs WK (PAW). De dag erna werd er weer 
spectaculaire vorsttrek op WK waargeno-
men (PAW). Voor enkele soorten werden 
scherpe dagrecords gerealiseerd: 13004 
Kolganzen, 4624 Brandganzen en 30 (!) 
Blauwe Kiekendieven. Ook heel spec-
taculair waren de minimaal 15 Blauwe 
Kiekendieven die aan het eind van de 
middag in de ruigte ten zuiden van de 
Oostkreek van WK kwamen foerageren 
en vermoedelijk ook slapen (CB, PAW). 
Vanaf 22/12 was er een groep Witbuik-
rotganzen aanwezig op de zeedijk van 
WK of binnendijks langs de Babelweg bij 
Domburg. Aanvankelijk waren dat zes 
vogels (RS), maar de groep groeide aan 
tot maximaal 20 exemplaren. Ze zouden 
tot in het voorjaar blijven hangen. De 
Roerdomp die voor het eerst op 22/12 

werd gezien bij de Oostkreek van WK 
(JW), bleek daar op Eerste Kerstdag (JT) 
en 08/02 (FA) ook nog aanwezig te zijn. 
Op 22/12 vloog een Rode Wouw over de 
grens van Walcheren in het Sloegebied 
(SL). Tussen 24/12 en 27/12 werden ten-
minste twee verschillende Rode Wouwen 
gezien tussen Zoutelande, WK en Dom-
burg (PAW e.a.). De Bonte Kraai die op 
24/12 bij Klein Valkenisse werd gezien, 
zou om een andere vogel dan die van 
WK kunnen  gaan (JB). Opvallend was de 
aanwezigheid van twee Witbuikrotgan-
zen langs de Galgeweg ten noordwesten 
van Vlissingen op 28/12 (PAW). Een leuke 
afsluiter van 2010 was een 1e-kj IJsdui-
ker, die vanaf 30/12 aanwezig was op het 
Veerse Meer, te zien vanaf de binnenzijde 
van de Veerse Dam (E. de Weerd e.a.) Hij 
werd daar voor het laatst gezien op 16/01.

Januari
Het nieuwe jaar werd ingeluid met een 
waarneming van een Roerdomp op 
Nieuwjaarsdag, ditmaal bij de trimbaan 
in de Veerse Poort in Middelburg (M. de Blauwe Kiekendief, Westkapelle, 21 december 2010. Foto: Corstiaan Beeke

Sneeuwgors, Westkapelle, 30 december 2010. Foto: Corstiaan Beeke
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Waal). Opvallend was de waarneming 
van een groepje van vier Sneeuwgorzen 
langs de Geschieresweg bij Westkapelle, 
eveneens op 01/01 (T. Janssen). Van 03/01 
tot 14/01 was er naast de IJsduiker ook 
een Parelduiker aanwezig op het Veerse 
Meer (H. Buckx), met op 09/01 zelfs twee 
exemplaren (RS e.a.). Niet echt verras-
send, maar wel leuk was de ‘deja-vu’ van 
winterse Appelvinken bij Buiten de 
Veste, Veere. Op 05/01 zaten er hier vijf 
exemplaren (CB), terwijl er op 07/01 zelfs 
zeventien werden geteld (PAW). Op die 
laatste datum vloog er ter hoogte van 
de Babelweg (Domburg) een Roerdomp 
richting Westkapelle (MH). Bijzonder voor 
Walcheren was een roestende groep van 
negen Ransuilen, die van 07/01 tot 09/01 
aanwezig was in de omgeving van Fort 
Rammekens (JW). Op 09/01 determineer-
de JG twee overvliegende Dwergganzen 
in een groep Kolganzen boven Dishoek. 
FA werd op 15/01 van een meter afstand 
bekeken door een tamme Roerdomp 
langs de Noordweg ten noordoosten van 
WK. Aan de Roodhalsgans die op 18/01 
door RS werd ontdekt in het Zandvoort-
weggebied zat een luchtje (aluminium 

geringd). Deze vogel bleef aanwezig tot 
22/01. Drie Witkopstaartmezen werden 
op 18/01 gefotografeerd in Middelburg-
zuid (via I. Weststrate). Op 21/01 was er 
opeens weer een flinke groep van 20 
Pestvogels aanwezig net ten zuidwesten 

van Grijpskerke (RG). Op 23/01 trof JW 
net als in februari 2010 weer een Boom-
klever aan in de omgeving van kasteel 
Westhove, Oostkapelle. Dit jaar bleef het 
bij één vogel, die gezien werd tot in maart. 
Het maximumaantal Nonnetjes van deze 
winter op Walcheren was zeven op 29/01 

in de Veerse Vest en Veerse Kreken (CB). 
De enige bekende Steenuil van Walche-
ren werd vanaf 29/01 weer regelmatig 
gezien langs de Oude Dijk tussen Nieuw 
en Sint Joosland en Arnemuiden (PB, TL). 
Een adulte Kraanvogel flapte op 31/01 
over Biggekerke naar oost (PAW).

Wilde Zwaan, Hoogelande, 5 januari 2011. Foto: Corstiaan Beeke

Kuifaalscholver, Westkapelle, 29 januari 2011. Foto: Corstiaan Beeke

Witbuikrotgans, Westkapelle, 29 januari 2011. Foto: Corstiaan BeekeRansuil, Rammekenshoek, 8 januari 2011. 
Foto: Corstiaan Beeke
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Februari
Naast de groep ‘witbuiken’ bij Domburg 
waren er op 05/02 nog elf Witbuikrot-
ganzen aanwezig bij de Oranjedijk, 
Vlissingen (P. Ruiters). Op 08/02 zag JT 
een Roerdomp in het meest oostelijke 
puntje van de Oostkreek van WK. Een 
mooi groepje van 12 Pestvogels was op 
16/02 aanwezig in de wijk Rosenburg, 

Vlissingen (PP). Twee Roodhalsganzen 
verbleven vanaf 21/02 in het Zandvoort-
weggebied (TL). De vogels deden ook nog 
de weilanden rondom Schellach en het 
Oude Veerseweggebied aan en werden 
daar voor het laatst gezien op 02/03 (CB). 
Slechts één keer eerder werd een duo 
Roodhalsganzen op Walcheren gezien 
(januari 2000, Oude Veerseweggebied). 

Voorjaar
Het is al even geleden dat we zo lang 
mooi weer hadden als in het voorjaar 
van 2011. De laatste jaren wordt er (mede 
dankzij de recente natuurontwikkelings-
gebieden) door steeds meer Walcherse 
vogelaars fanatiek op Walcheren gevo-
geld. In het kader van de Walcherse jaar-
lijst werd er zelfs af en toe serieus geteld 
aan de aanzet van de Veersedam. Eén en 
ander resulteerde in een voor Walcherse 
begrippen op vogelgebied leuk voorjaar. 
Omdat veel leuke soorten op trek werden 
waargenomen, moest je wel net op de 
juiste tijd op de juiste plek zijn. Op 4 mei 
hadden Thomas Luiten en Pieter Beeke 
dat in elk geval goed begrepen. Zij ont-
dekten die dag een superdwaalgast op 
Westkapelle. Lees en geniet!

Maart
Verrassend voor wat betreft de plaats 
was een Roodkeelduiker die op 04/03 
ter hoogte van Kleverskerke in het Kanaal 

door Walcheren zwom (KM). Vermoedelijk 
diezelfde vogel werd op 13/03 bij de slui-
zen van Veere en op 18/03 op het Veerse 
Meer ter hoogte van de Campveersche To-
ren gezien  (KVV/JW). Mooi op tijd was de 
Rode Wouw die op 08/03 over Vlissingen 
vloog (R. van Tiel). Na deze vogel werden 
er dit voorjaar nog vijf Rode Wouwen ge-
meld (twee in maart, een in april en twee 
in mei).  Op 13/03 vloog een Geelgors in 
zuidelijke richting over de zeedijk van WK 
(JW). Een groepje van vijf Kraanvogels 
vloog op 15/03 richting oost over Vrou-
wenpolder (J. Drijfhout). Op 27/03 werd 
een sterk kunststukje van vorig jaar her-
haald: PAW en SL wisten een aangekon-
digde Reuzenstern (Zeebrugge) vanaf de 
Boulevard van Vlissingen op te pikken. De 
vogel vloog de Oosterschelde op.

April 
Op 01/04 werd een adulte ongeringde 
Dwerggans opgemerkt in de natuur-

Roodhalsgans, Oude Veerseweg, 2 maart 2011. Foto: Corstiaan Beeke

Bonte Kraai, Westkapelle, 14 februari 2011. Foto: Thomas Luiten Rode Wouw, Westkapelle, 25 maart 2011. Foto: Thomas Luiten
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ontwikkeling langs de Polredijk tussen 
Veere en Vrouwenpolder (PAW e.a.). Onge-
twijfeld dezelfde vogel verbleef later van 
17/04 tot 30/04 in de Beekshoekpolder 
(div). Een andere opvallende melding 
op grapjesdag was die van een naar NO 
overvliegende Reuzenstern bij Dishoek 
(JG). Op 02/04 onderschepte TL vanaf de 
Boulevard onder meer zeven naar NO 
trekkende Purperreigers. Een mogelijke 

Zwarte Specht werd op 05/04 gehoord 
in Oranjezon (MK). Een dag later vloog 
een Europese Kanarie roepend over het 
Vroon bij WK (JW). Deze maand werden 
er nog vier overtrekkende exemplaren 
opgemerkt, allemaal over WK. PAW was 
op 07/04 getuige van een (voor Walcherse 
begrippen) topdag voor trek van Oever-
zwaluwen. Er vlogen die dag ruim 300 
ex over WK. Op 08/04 werd de Bonte 
Kraai in het Vroon voor het laatst gemeld 
(TL). JW was op 10/04 spekkoper op WK 
met eerst een Klapekster langs de Scho-
neweg (met dank aan FA), vervolgens 
drie langstrekkende IJseenden vanuit 
’t Kiekuus en daarna een Kraanvogel 
naar noord over de Noordweg, tussen 
WK en Domburg. Op 11/04 zwom een 
vrouwtje Grote Zaagbek in de Wester-
scheldemonding t.h.v. de Nolledijk (PAW) 
en trok de eerste Walcherse Visarend van 
2011 over Rammekens (RoJ). Er zouden 
er in het voorjaar nog zeven volgen (vijf 
in april en twee in mei). Indrukwekkende 

doortrek van Dwergmeeuwen was op 
12/04 zichtbaar vanuit ’t Kiekuus op WK. 
In drie teluren trokken hier ruim 3100 ex 
langs (PB, TL)! Op 14/04 werd daar zowel 
een Parelduiker als een (adult zomer-
kleed!) IJsduiker genoteerd (PAW). Nog 
veel bijzonderder was de 3e-kj Kleine 
Burgemeester die diezelfde dag vanuit 
zee recht naar de dijk toe kwam vliegen, 
en vervolgens een uurtje op de dijk en 
in het Vroon bleef hangen (PAW, JW e.a.). 
Dit is voor Walcheren alweer de zesde 
waarneming van deze soort in acht jaar 
tijd! Tussen 14/04 en 17/04 werd enkele 
keren een Velduil in het Vroon gezien 
(div). Op 22/04 werd vanaf de aanzet 
van de Veersedam een trekkend vrouw-
tje Grauwe Kiekendief opgemerkt (JW, 
KL, RS). SL scoorde op 22/04 alweer z’n 
tweede Walcherse Reuzenstern van 
het jaar. De vogel vloog in NO richting 
over de Westerschelde richting de Sloe-
haven. Een dag later zag RS ook twee 

leuke Walcherensoorten: eerst een zon-
nende Draaihals langs de Hogeweg bij 
WK en wat later (met GT) een cirkelende 
Zwarte Wouw over het Vroon richting 
Domburg. Daarna zouden er nog slechts 
twee Zwarte Wouwen gemeld worden 
(een in april en een in mei). De eerste 
twee Temmincks Strandlopers doken 
eveneens op 23/04 in het Vroon op (TL, 
CB). Op 24/04 trok een Velduil over de 

Purperreiger, Westkapelle, 21 april 2011. Foto: Pim Wolf

Engelse Kwikstaart, Westkapelle, 12 april 2011. Foto: Thomas Luiten

Kleine Burgemeester, Westkapelle,  
14 april 2011. Foto: Pim Wolf

Zwarte Wouw, Hoogelande, 27 april 2011. 
Foto: Jaco Walhout
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Veersedam (MK, PAW). Op 25/04 en 26/04 
stond er eindelijk weer eens een echte 
Strandplevier in het Vroon (PAW, JW, SL 
/ MK) en op 25/04 zag PAW ook nog kort 
een Draaihals op het beroemdste opslag-
terreintje van Nederland (WK dus). Die-
zelfde dag zong er een Fluiter in het bos 
bij Rammekens (AB). Op Koninginnedag 
was er kort een vrouwtje Strandplevier 
aanwezig in het Vroon (RS). Bovendien 
ontdekte GD deze dag twee zingende 
Fluiters in Oranjezon. 

Mei
Tamelijk spectaculair was de doortrek van 
Bosruiters op 01/05. RS telde minstens 47 
exemplaren in het Vroon, die steeds enige 
tijd ter plaatse waren voordat ze doortrok-
ken. Een ander opvallend dagtotaal is 
dat van 219 trekkende Noordse Sterns 
langs ´t Kiekuus op 03/05 (JW, RS). Dat 
04/05/2011 voor altijd geschiedenis is, 

komt niet doordat er die dag bij ́ t Kiekuus 
een Velduil werd gezien (PB, TL). De wer-
kelijke reden dat deze datum vetgedrukt 
in de analen staat, is dat TL en PB op de 
restanten van Camping Moens (tussen 
WK en Domburg) de eerste twitchbare 
Cirlgors van Nederland ontdekten. Door-
dat de ontdekkers urenlang volhielden en 
bijtijds groot alarm sloegen, werd deze 
vogel in de loop van de middag en avond 
nog door meer dan 100 vogelaars uit het 
hele land gezien. Meer over deze specta-
culaire ontdekking elders in dit nummer. 
Een bijzonder leuke bijvangst voor de 
eerst gearriveerde Walcherse vogelaars 
was een overvliegende roepende Bijen-
eter (PB, TL e.a). Helaas werd deze vogel 
niet gezien. Op Bevrijdingsdag telde JW 
niet minder dan 55 Engelse Kwikstaar-
ten bij de manege en het Vroon van WK. 
Een ongekend hoog aantal! Een dag la-
ter zag NdS een Draaihals in Oranjezon. Zomertaling, Westkapelle, 29 april 2011. Foto: Thomas Luiten

Fluiter, Ritthem, 26 april 2011. Foto: Jaco Walhout Platgereden Draaihals, Aagtekerke, 9 mei 2011. Foto: Jaco Walhout
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Erg fraai was een 2e-kj vrouwtje Grauwe 
Kiekendief dat op 07/05 over het Vroon 
naar richting Domburg verdween (CB, IG, 
JL, PR). Het hoogste aantal Temmincks 
Strandlopers in het Vroon was zes, even-
eens op 07/05 (CB, JL). Op 08/05 trok de 
derde (en laatste) Grauwe Kiekendief 
van het voorjaar over Walcheren. PAW 
zag een adult mannetje over Oranjezon 
vliegen. Op diezelfde dag werd ook een 
Steltkluut ontdekt in de Beekshoekpol-
der bij Vrouwenpolder (J. Drijfhout e.a.). 
Deze vogel bleef aanwezig tot en met 
12/05. De Draaihals die RS op 09/05 ont-
dekte in de berm langs de Kloosterweg 
(zuid van Aagtekerke), werd daar later op 
de dag platgereden en ́ s avonds door JW 
dood aangetroffen. Vanaf 08/05 tot eind 
mei werden nog maximaal drie Fluiters 
gehoord en gezien in de bossen tussen 
Kasteel Westhove en Oranjezon-west 
(div). Op 11/05 werd maar weer eens 
een ongeringde (dus onzekere) Balti-
sche Mantelmeeuw gezien in het Vroon 
(JW). De eerste ´Walcherse´ Kwartel van 
2011 riep op 13/05 net ten noorden van 

Ritthem (J. van Vliet). Een schitterend 
adult mannetje Roodmus dat op 20/05 
in het westelijke deel van Oranjezon werd 
ontdekt (MK e.a), bleef daar (regelmatig 
zingend) aanwezig tot 22/05. Op 21/05 
werd er weer een Draaihals in Oranjezon 
gezien (M. Zevenbergen). In de avond 
van 21/05 zag C. Berrevoets een groepje 
van zes Bijeneters landen in populieren 
vlakbij zijn huis in de Oranjepolder ten 
noorden van Arnemuiden. Ze bleven 
daar ook overnachten en alleen de tij-
dig toegesnelde JW en PR konden ze de 
volgende ochtend nog enkele minuten 
bewonderen, voordat ze vertrokken. Op 
25/05 kon een aantal vogelaars een Kwar-
tel aan de Walcherse jaarlijst toevoegen. 
De vogel riep zeer onregelmatig langs 
de Van Vollenhovenweg, ten westen van 
Serooskerke (JW e.a.). Op 30/05 werden 
weer Bijeneters gezien op Walcheren, 
deze keer minimaal twee overvliegende 
vogels bij Fort Rammekens (RG).

Corstiaan Beeke

Roodmus, Oranjezon, 21 mei 2011. Foto: Jaco Walhout
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