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Zaterdagmorgen 4 juni 2011 was ik 
vroeg op pad. Het zou een mooie 
zomerdag worden. “Wu gaen ni stran-
ge vanmiddag ôh”, had mijn vrouw 
gezegd. Daarom eerst een vogelrond-
je. Onderweg naar Westkapelle fiets 
ik meestal onderlangs de duinen. Je 
hoort er veel en ziet altijd wel wat.

Hé, wat leuk, een Ringmus in de struik-
jes bij de duinovergang waar wij ons 
strandhokje hebben. Oké, die staat. Op 
de Hogeweg aangekomen maak ik een 
praatje met Pim. “Een mannetje Ring-
mus? O, leuk, ‘t zijn ook mooie beest-
jes!”. Ik telde zo’n 78 waarnemingen die 
dag, dus ik was dik tevreden. Afijn, het 
werd zoals de weerman beloofde een 

prachtige dag, dus ’s middags lekker 
naar het strand. Pas tegen 19.30 uur 
togen we huiswaarts. Ik had m’n kijker-
tje nog bij me en dacht: “Even kijken of 
die Ringmus er nog zit”.

Het beestje was snel gevonden. Maar 
hij zag er toch wel erg mooi uit voor 
een mussensoort… Uhm, er klopt 
iets niet! Witte strepen op de vleugels 
en geen bruine maar een rode kop, 
die helemaal doorloopt tot in de nek. 
Een lange staart. Ook de manier van 
foerageren klopte niet. Tjee, wat heb ik 
nou toch in beeld!? Gauw naar huis! (Ik 
had geen mobiel of iets anders mee.) 
Wat bleek: een Roodkopklauwier! 
Direct een sms naar Rob Sponselee 

 gedaan en onmiddellijk ingevoerd 
op waarneming.nl. Nou, dat heb ik 
geweten! Na enkele minuten hangt 
 Corstiaan aan de lijn. “Waar zit ‘ie 
precies en wat heb je gezien?” Ik mijn 
verhaal gedaan. “Klinkt goed, Jos, we 
komen er zo aan!” Ik had zelf mijn 
zakken vol voor vandaag, dus ik bleef 
thuis.

Helaas… de vogel was niet te vinden! 
Balen dus. De volgende morgen, 
zondag, winderig en miezerig, toch 
weer maar even gaan kijken. Kan nog 
net voor kerktijd. Loopt me daar een 
groep van dertig man! Oei, oei, wat 
heb ik nou toch veroorzaakt!? “Dus u 
bent diegene die dit allemaal teweeg 

Hoe een Ringmus een Roodkopklauwier werd

We hadden het al een paar keer gehoord: ’s morgens vroeg 
scharrelde er een vogel over het dak, gevolgd door een geluid 
wat leek op een langs de pannen naar beneden rollend voor-
werp. Toen vond ik een ding - ja, hoe heet zoiets? - in de tuin. 
En later net zo één op de oprijlaan. Ik controleerde vanuit de 
dakkapel de goot maar eens en zag dat er inderdaad zo’n ding 
verdwenen was. Maar toen vond ik er nog één, en toen één 
van een ander type, en toen moest het muntje wel een keer 
vallen: er zit bij ons in de buurt een vogel die zulke dingen 
verzamelt! Inmiddels hadden we er al zes!

Maar wie was de boosdoener? Een Ekster? Of een Gaai? Die 
staan allebei bekend als notoire verzamelaars. Zittend achter 
de computer, surfend over het internet (weer geen interessante 
mededelingen op Deltavogelnet!) zie ik opeens op de schoor-
steen van de achterburen een paartje Kauwen waarvan er één 
zo’n ding in zijn snavel heeft. Vorig jaar broedden ze in deze 
schoorsteen, maar blijkbaar was de buurman het beu en hij had 
de pijp geblokkeerd met net zo’n ding, maar dan van metaal en 
een stuk groter. Nog jaren zie je dan zo’n gefrustreerd Kauwen-
paar telkens en telkens weer proberen om toch in die schoor-
steen te kruipen. Uiteindelijk broeden ze dan toch maar ergens 
anders, maar de liefde voor die oude woning blijft.

Ik zat toch achter de computer, dus even zoeken en… bingo, 
zo’n ding heet een bladrooster voor in de gootafvoer. Deze 
Kauw is dus een bladroosterfetisjist. Maar waar komt zo’n 
gedragsstoornis vandaan? Je zou toch denken dat het als nest-
materiaal waardeloos is. Aan de andere kant, het staat natuur-
lijk wel retestoer als je je vrouw zo’n ding aanbiedt. Het zal mij 
benieuwen hoeveel buren komende herfst last gaan hebben 
van verstopte goten. In mijn goten missen er drie, en ik heb er 
nu al zes, dus ik zit wel goed.

Jan Goedbloed

Op heterdaad!
heeft gebracht”, sprak een man die later 
de voorzitter bleek te zijn. “Ja, wij zijn 
met de vogelwerkgroep Uden in Kasteel 
Westhove, en we lazen de melding van 
een Roodkopklauwier.” Helaas, ook deze 
mensen konden niks vinden. ’s Avonds 
nog een keer terug geweest en gezocht 
met Pim en met Peter Roelse, echter 
zonder resultaat. Tja, daar sta je dan: 
heb je iets bijzonders gezien, kunnen 
ze ‘m niet terugvinden. Maandagavond 
wezen kijken, woensdagmorgen en de 
volgende zaterdag: niks, niks, niks, ook 
de andere aanwezige vogelaars niet. De 
twijfel groeide met de dag.

Zondag 12 juni was het Pinksteren. Een 
mooie zonnige dag, maar erg veel wind 
en een beetje fris. Mijn vrouw had niet 
zo’n zin “om ni strange te gaen” en de 
kinderen gingen elk huns weegs. Ik zei: 
“ik gae lekker loope deu d’n oek”. Na een 
grote ronde van een uur of twee wan-
delen besluit ik om toch nog een keer 
langs de duinovergang te gaan. Tsjonge, 
wat een drukte op het fietspad! Als je 
even met de verrekijker staat, word je 
bijna van de sokken gereden zoveel 
fietsers. Maar hé… wat is dat!? Hij zit er 
weer, de Roodkopklauwier. Nou ja zeg, 
pats boem, volop in beeld, op precies 
hetzelfde plekje, in precies hetzelfde 
struikje. Nou zal ik je hebben! Dezelfde 
procedure gevolgd en nu was het wel 
raak: Gido Davidse was, meen ik, de eer-
ste die ‘m terugvond, op het weitje aan 
de zijde van Hotel Zuiderduin. 

Pfff, wat was ik opgelucht. Ik ben ten-
slotte nog lang geen doorgewinterde 
vogelaar, heb een dikke-vet-in-het-rood-
staande melding gedaan en dan wordt 
de hij na acht dagen toch gevonden. Je 
snapt: de voldoening was groot en het 
werd een drukte van belang op het stuk-
je duin aldaar. Ik kreeg leuke reacties en 
ik ben trots op deze vondst.

Jos Boot
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Aan het begin van de avond van 22 oktober 2011 ontdekte Aart Lagerwerf in gezelschap van enkele andere vogelaars een Kleine 
Klapekster in een weitje langs de rondweg van Koudekerke. Deze waarneming werd ter plaatse op het wereldwijde web inge-
voerd. Zodoende kon de vogel daar diezelfde avond nog door een select groepje Walcherse vogelaars worden bewonderd. Ge-
lukkig voor degenen die niet meteen konden bleef de vogel tot 28 oktober aanwezig. Per mail had ik Aart al snel gevraagd of hij 
een stukje over deze prachtige ontdekking wilde schrijven voor in het Zwelmpje. Daarna verbleef ik met vrouw en kinderen enkele 
dagen in een vakantiehuisje in Vrouwenpolder. Toen ik op 29 oktober terugkwam, zag ik dat Aart mijn mailtje inmiddels beant-
woord had. Hij wilde graag een stukje schrijven en had het al bijna af. Ik beantwoorde per ommegaande enkele vragen die hij me 
stelde, maar las tot mijn verbijstering enkele dagen daarna dat Aart op dat moment al onverwacht overleden was… Hoewel ik 
hem bij mijn weten nooit persoonlijk ontmoet heb, was het nogal onwerkelijk nieuws. Een aimabele man, met wie je middenin 
een mailwisseling zit, beantwoordt je mailtje niet meer omdat hij plotseling is gestorven. Achteraf vernam ik van zijn vrouw hoe 
Aart al jarenlang regelmatig op Walcheren kwam om vogels te kijken. Zijn vrouw bood aan om het stukje wat Aart geschreven 
had alsnog te mailen, zodat het toch nog gepubliceerd zou kunnen worden in het Zwelmpje. Hieronder een enthousiast verslag 
van zijn mooie ontdekking.  Corstiaan Beeke

Dit weekeind waren Frank van der 
Staaij (mijn zwager), Pauline van der 
Staaij (mijn nichtje) en ik naar het 
Vebenabos (Koudekerke) gekomen 
om hun huisje af te sluiten voor 
de winter. Na een hele dag met de 
hogedrukspuit in de weer geweest te 
zijn, liepen we even een rondje langs 
het park en terug over het duin. De 
hele dag hadden we al Kepen, Sijzen, 
Veldleeuweriken, Koperwieken en 
Kramsvogels gehoord. Weer binnen 

aan de thee stelde ik voor om nog 
even wat vogels gaan kijken, omdat 
het zonlicht zo mooi was. De anderen 
waren daar wel voor te porren. We 
besloten even naar de Amerikaanse 
Smient in de Sint Laurense weihoek 
te gaan. Pauline kent alle gebieden 
omdat ze als bioloog drie jaar voor 
het Zeeuws Landschap heeft gewerkt. 
Mijn zwager reed voorbij de rotonde 
aan de N288 en ik zag opeens een 
klapekster op een paaltje zitten. 

Ik riep: “Klapekster!” Pauline riep: “Die 
wil ik zien!” Dus draaide Frank de auto 
om en zette hem in de berm van de 
rondweg Biggekerke, bij km-paal 5. Ja 
hoor, prachtig te zien, een Klapekster 
op de paal. Hij vloog naar de grond en 
Frank en ik riepen meteen: “Wat heeft 
hij veel wit in de vleugels!” Zou het 
weer een ‘homeyeri’ zijn, een onders-
oort van de Klapekster die Frank en ik 
vorige maand in het Fochteloërveen 
in Drenthe hadden bewonderd. Frank 
zei: “Wat is hij klein.” Ja, hij is klein, 
maar een Kleine Klapekster kan niet in 
Nederland, die is superzeldzaam. Het 
boek erbij: de oogstreep klopte voor 
Kleine, de brede witte vlek in de vleu-
gels ook. Nog een kenmerk waren de 
langere handpennen, die tot halver-
wege zijn staart kwamen! Nu waren we 
overtuigd: het was een Kleine Klapek-
ster. Het enige wat hij niet had was het 
zwart tot op het voorhoofd, maar - zo 
stond in het boek - dat hadden vrouw-
tjes en juvenielen niet in het najaar. 
“We moeten een foto maken”, riep ik. 
Pauline had net een geweldige, nieu-
we smartphone en probeerde door de 
telescoop foto’s te maken. Het bewijs-
plaatje was er, zij het met ‘discokrin-
gen’, maar de staart stond er op als je 
goed keek! Met de nieuwe telefoon de 
boel op waarneming.nl gezet. 

Ik scheet peuken omdat ik wist dat 
de hele DBA over me heen zou vallen 
als het niet klopte, maar ik wilde wel 
bevestiging van de Walcheren-mensen 
die wij in de jaren door hadden leren 

kennen, zoals Pim Wolf, Rob Sponselee 
en Peter Meininger. Bovendien zijn de 
Walcherenaren zeer gebrand op wat 
op hun gebied voorkomt. Iedereen wil-
de nog voor het donker aanwezig zijn. 
Het volgende uur zou super hectisch 
verlopen. Binnen een paar minuten 
kwam Rob Sponselee aangescheurd. 
Hij kon direct door mijn telescoop kij-
ken en was nog niet direct overtuigd: 
“Heb je een boek?” “Kijk naar de staart”, 
riep ik. Het is niet te omschrijven wat 
er in die paar seconden gebeurde. 
“Hij vliegt over de weg naar ons toe”, 
riep ik. De Kleine Klapekster kwam 
op vijf meter voor ons in de struikjes 
zitten. Rob nam een video-opname en 
was opgewonden, overtuigd en blij. 

Toen kwamen er nog meer mensen 
toegesneld. Auto’s werden onbeheerd 
met sleutel erin achtergelaten. “Waar 
zit hij?”, was de standaardvraag. Ook 
werd er druk gebeld. “Je moet komen, 
nu! En plankgas, man!” En hoe men 
dan verscheen: de één op sokken, de 
ander in pyjamabroek, precies zoals 
men thuis was, was men in de auto 
gesprongen, naar de Kleine Klapekster 
toe. Eén persoon maakte het hele-
maal bont: hij kwam, keek door de 
telescoop en verdween meteen weer 
met een vage kreet: “Ik moet de ruzie 
met mijn vrouw weer bijleggen!” Voor 
de aanstormende vogelaars werd de 
telescoop al klaargezet en op de vogel 
gericht.

De vogel bleef zeven dagen aanwezig 
en werd druk bezocht.  
Via waarneming.nl kwamen de volgen-
de aantallen:

Dag 1 (22 oktober): 12 waarnemingen
Dag 2: 105 waarnemingen
Dag 3: 57 waarnemingen
Dag 4: 23 waarnemingen (regen) 
Dag 5: 40 waarnemingen
Dag 6: 21 waarnemingen
Dag 7 (28 oktober): 34 waarnemingen

Aart Lagerwerf

Kleine Klapekster
 nieuw voor Walcheren!

En hoe men dan verscheen: de één op sokken, de ander in pyjamabroek, 
precies zoals men thuis was, was men in de auto gesprongen.“
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14 april 2012 - Vandaag ga ik vogelen met Peter Roelse 
en Jan Tuin in Oranjezon. We hebben afgesproken om 7.30 
uur bij de ingang van Oranjezon. Wekkertje gezet, maar dat 
bleek niet nodig, want zoals altijd geldt: wanneer ik een 
dagje ga vogelen slaap ik slecht.
Ik ben dus wakker voordat de wekker gaat. Bammetjes sme-
ren en op de fiets richting kruising Singelweg/Zandvoort-
weg, waar ik om 7.00 uur heb afgesproken met Peter. Na 
een tijdje wachten kijk ik toch eens op mijn horloge, want 
Peter is er niet en het is nog zo donker… blijk ik een uur 
te vroeg te zijn. Ik besluit maar alvast door te fietsen. Om 
6.30 uur sta ik dan in Oranjezon, moederziel alleen. Afijn, de 
vogeltjes fluiten al naar hartenlust op deze mooie ochtend. 
Rond 7.30 uur besluit ik een stukje verder te lopen; Peter en 
Jan zijn onderweg. 
Het trapje na de brug op, in de hoop op dit stuk de altijd 
aanwezige Boompieper te horen en te zien. Zonnetje in 
de rug, heerlijk! Als ik de bocht doorloop, zie ik tot mijn 
verbazing een Hop zitten! Snel duik ik ineen en maak snel 

wat bewijsplaatjes. Na nog even genoten te hebben van 
dit mooie moment roept de Hop kort. Ik bel Peter op. Al 
snel komt Peter buiten adem aan en kan aanschuiven om 
mee te genieten van deze mooie vogel. Net voordat Jan 
Tuin verschijnt, vliegt de vogel op en laat zich voor ons niet 
meer zien. Een prachtige ochtend wordt afgesloten met elf 
Beflijsters. Later op de dag wordt hij toch weer regelmatig 
gezien. De vogel bleef tot en met 19 april.
De Hop is in Nederland een schaarse doortrekker, die vooral 
in het voor- en najaar is te zien. De vogel is gemakkelijk te 
herkennen aan zijn oranje-zwarte verenkleed en grote kuif 
op de kop. Voor velen een favoriet. Hij is vanaf 1987 alweer 
minstens 16 keer gezien op Walcheren. Westkapelle is de 
beste plek om een Hop te ontdekken; daar is de Hop zes 
keer gevonden. Goede tweede is Oranjezon in Oostkapelle, 
waar hij drie keer is gezien. Het voorjaar geeft de meeste 
kans om een Hop te zien, namelijk negen keer, waarvan 
zeven keer in april. Het najaar laat vijf vogels zien, met name 
in oktober (drie).

Roger Joos

Hop in Oranjezon StepPEkieKendIEf
twitchbaar op Walcheren!

Het zaterdagse rondje van zaterdag 10 september begon 
ik met Peter Goedbloed op de Nolledijk. Thomas en Rob 
waren ook op de telpost, maar al snel bleek dat van serieuze 
najaarstrek geen sprake was. Om 8.30 uur hielden Peter, 
Thomas en ik het alweer voor gezien. Bij het oplopen van 
de parkeerplaats zagen we tegen de eerste de beste boom 
tot onze stomme verbazing een mannetje Kleine Bonte 
Specht zitten. Dat wil zeggen, Thomas en ik zagen de vogel 
tegelijkertijd, maar we hadden niet door dat Peter hem zo 
snel niet kon vinden. Terwijl Thomas zijn fototoestel pakte 
en ik Rob belde, mompelde Peter iets van: “Waar zien jullie 
dat beest nou eigenlijk?” Slot van het liedje was dat het 
spechtje plotsklaps verdwenen was en de rest van de dag 
onvindbaar bleef, ook voor Peter. Blijkbaar bleef de vogel 
toch gewoon wat in deze omgeving rondhangen, want zes 
dagen later vloog opnieuw een Kleine Bonte Specht langs 
de Nolledijk. Merkwaardig genoeg meldden Jan Goedbloed 
en Arjen van Gilst in het voorjaar weer een adult mannetje 
Kleine Bonte Specht bij Dishoek en Klein Valkenisse, he-
melsbreed 2 á 3 kilometer vanaf de Nolledijk.

We reden achter elkaar aan naar Westkapelle, waar we langs 
de Baaiweg een fraaie juveniele Wespendief in een boom 
zagen zitten. Anderhalf uur later stonden Peter en ik langs 
de Pantegemseweg wat Paapjes te bekijken. Plotseling viel 
mijn oog op een soepeltjes flappende kiekendief die bijna 
recht over me heen was gevlogen. Toen ik enkele seconden 
later de bewuste vogel in de telescoop had, zag ik meteen 

een overwegend oranje gekleurde onderzijde, een opval-
lende halsring en een ‘boa’ (donkere vlek in de zijhals) en 
dat hij echt behoorlijk slank was. Ik waarschuwde snel Peter, 
die er op dat moment nog maar weinig aan kon zien, omdat 
de vogel van ons af vloog. We sprongen in de auto, reden 
achter de vogel aan het dorp in en waarschuwden intussen 
Thomas die op de zeedijk stond: “Vrijwel zekere Steppekiek, 
nu naar west boven de manege!” Hij kon de vogel gelukkig 
ook al snel oppikken en minutenlang volgen, zij het op 
flinke afstand. Midden in het dorp zagen we de kiekendief 
opeens bijna recht boven de auto hangen. Vlug maakte ik 
wat foto’s. Eén blik op het display leerde dat we het bij het 
rechte eind hadden: 100% Steppekiekendief! 

Omdat de vogel weer terugvloog in de richting van het 
Vroon, reden wij ook die kant op. We kwamen een enthou-
siast gebarende Floor Arts tegen, die onafhankelijk van ons 
de vogel inmiddels ook gezien en op naam gebracht had. 
We pikten de vogel daarna nog één keer op, jagend langs 
de Prelaatweg, waarna we hem definitief kwijt raakten. Pim 
Wolf kwam net te laat, maar gaf niet snel op. Toen ik al lang 
en breed weer thuis was, meldde hij per SMS dat hij de 
vogel toch weer teruggevonden had, bij de Oostkreek van 
Westkapelle. Later was de vogel nog ruim een uur aanwezig 
in de omgeving van de Melsesweg bij Boudewijnskerke, 
waar de rest van vogelend Walcheren kon aanschuiven. 

Er zijn drie aanvaarde gevallen van Steppekiekendief op 
Walcheren bekend: op 5 september 1991 vloog een 3e-kj 
mannetje langs de Nolledijk (Pim Wolf, Rob Sponselee), 
op 9 oktober 2001 was een juveniel korte tijd ter plaatse 
bij Domburg (Rob Sponselee, Theo Muusse) en op 29 en 
30 maart 2005 verbleef een 3e-kj mannetje in het Zand-
voortweggebied bij Sint Laurens (Arjen van Gilst en vele 
anderen). Rob zag drie dagen voor ‘onze’ vogel bij Westka-
pelle een juveniele Steppekiekendief jagen in het Zand-
voortweggebied. In vroeger tijden was men er ongetwijfeld 
vanuit gegaan dat dit hetzelfde exemplaar geweest zou 
zijn. De laatste jaren is het aantal waarnemingen van deze 
soort echter spectaculair gestegen. Alleen in het najaar van 
2011 werden in Nederland al 32 vogels gemeld, waarvan er 
inmiddels al elf aanvaard zijn door de CDNA.

Corstiaan Beeke
Vrijwel zekere Steppekiek, nu  
naar west boven de manege!“
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Foto boven: Thomas Luiten
Foto links: Corstiaan Beeke
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Waarnemingenoverzicht
  van vogels op Walcheren juni – november 2011

Bij het samenstellen van het waarnemingenoverzicht werd dankbaar gebruik gemaakt van de websites www.waarneming.nl en 
www.trektellen.nl. Daarbij werden waarnemingen gebruikt van de volgende personen: Adri Joosse (AJ), Arjan Ovaa (AO), Arjen 
van Gilst (AvG), Corstiaan Beeke (CB), Edwin Paree (EP), Floor Arts (FA), Gido Davidse (GD), Han Reijnhoudt (HR), Ies Meulmeester 
(IM), Jos Boot (JB), Jan Goedbloed (JG), Jan Hengst (JH), Jaap Kolijn (JK), Johannes Luiten (JL), Jos Tramper (JT), Jan Tuin (JTu), 
Jaco Walhout (JW), Karel Leeftink (KL), Marcel Klootwijk (MK), Marten Peene (MP), Niels de Schipper (NdS), Pim Wolf (PAW), Piet de 
Keuning (PdK), Peter Goedbloed (PG), Peter Meininger (PLM), Peter Roelse (PR), Paul van Tuil (PvT), Rienk Geene (RG), Ralf Joosse 
(RJ), Roger Joos (RoJ), Rob Sponselee (RS), Sander Lilipaly (SL), Tobi Koppejan (TK) en Thomas Luiten (TL).

Juni
De zomer op Walcheren begon qua vogels met een gewel-
dige junimaand. Op 03/06 ontdekte JW de tweede zingen-
de Roodmus van dit voorjaar, ditmaal een 2e-kj mannetje 
op het puinpad van WK. Op 05/06 waren nog negen Kleine 
Strandlopers aanwezig in het Noordervroon (CB, PAW). 
Heel bijzonder was de melding van een Roodkopklauwier 
in de duinen bij Joossesweg op 04/06. JB meldde de vogel 
’s morgens aanvankelijk als Ringmus, maar corrigeerde de 
determinatie nog diezelfde middag. De Roodkopklauwier 
kon ’s avonds en de volgende morgen echter niet meer 
worden teruggevonden. Groot was de verrassing, toen JB 
op 12/06 de vogel zelf weer terug vond. Deze keer konden 
andere vogelaars wel meegenieten. Deze derde Rood-
kopklauwier voor Walcheren liet zich vaak mooi bekijken 
en werd in de avond van 14/06 voor het laatst gezien. 
Spannend qua datum was de waarneming van een paartje 
Tapuit op 08/06 in de duinen ter hoogte van Westhove, 
Oostkapelle (JW). Later zijn deze vogels echter niet meer 
gezien. Jaloersmakend was de waarneming van twee Bij-
eneters bij de Vierhoogten bij Oostkapelle op 08/06 (JW). 
Deze vogels waren enkele minuten mooi foeragerend te 
zien, maar waren daarna spoorloos. Op 11/06 liepen twee 
mannetjes Strandplevier in het Vroon (J. Jansen). Bijzonder 
leuk waren de twee Poelruiters die op 13/06 in het Vroon 
werden ontdekt (CB). Beide vogels bleven tot de avond van 

14/06, toen ze om 19.30u al roepend wat rondjes boven het 
gebied maakten en daarna strak in zuidwestelijke richting 
de zee op vlogen (CB, IM). Op 14/06 riep een Kwartel langs 
de Hoogelandseweg, ter hoogte van Krommenhoeke (JH). 
PAW vond op 19/06 een fraaie Dougalls Stern in het Noor-
dervroon. Wat later bleken er zelfs twee vogels aanwezig 
te zijn. Achteraf bleek op foto’s van HR die een dag eerder 
gemaakt waren ook al een Dougalls Stern te staan. Beide 
vogels werden in de ochtend van 20/06 ’s voor het laatst ge-
zien. Al enkele jaren lang worden Kwakken van niet-wilde 
herkomst gezien op Walcheren, voornamelijk bij Ter Hooge 
en rondom Gapinge. De vraag is hoe dubieus de Kwak is 
die in elk geval van 18/06 tot 20/06 aanwezig was in de wijk 
Paauwenburg, Vlissingen (PLM, RS). PAW beleefde op 27/06 
een bizarre trektelling op de Nolledijk. Behalve onder meer 
twee Kruisbekken vlogen er ook twee Steltkluten langs. 
Bovendien nam hij hier een op dat moment voor hem nog 
onbekende zang op, die eenmaal thuis (’s avonds pas) prima 
bleek te passen op een Cirlgors! Indien aanvaard betekent 
dit de tweede waarneming van Cirlgors op Walcheren, 
merkwaardig genoeg binnen twee maanden na de eerste. 
Op diezelfde dag telde TL niet minder dan 26 Kleine Ple-
vieren in het Noordervroon. Op 28/06 hoorde RoJ nog een 
Kwartel langs de Schoneweg, WK.

Middelste Jager in de kreek van Westkapelle
Westkapelle, zondag 19 februari 2012. 
Donkere wolken pakken zich samen boven 
ons dorp achter de zeedijk. De vorst is 
weliswaar voorbij, maar korte hevige 
sneeuwbuien maken het, samen met een 
straffe koude noordenwind, onaange-
naam guur. ’s Middag klaart het op en ik 
besluit om samen met de kinderen een 
frisse neus te gaan halen bij de kreek. Ik 
parkeer de auto op de parkeerplaats bij 
het Puinpad. We lopen langs de kreek, 
voeren de aanwezige meeuwen met oud 
brood en lopen vanwege de kou snel door 
het bos terug om vervolgens even bij de 
zee te kijken. Onder bij “de zwamme” (de 
radartoren) is een nieuwe zithoek gemaakt, 
waar ik uit de wind van het eerste voor-
jaarszonnetje kan genieten. De kinderen 
hebben schijnbaar geen last van de kou en 

vermaken zich door een hoop opgestoven 
zand te beklimmen. Inmiddels is het tijd 
voor “koek en zopie” en lopen we terug 
naar de auto. Ter hoogte van het KNRM-ge-
bouw heb ik goed overzicht over de kreek. 
Mijn oog valt op een donkere vogel die aan 
een dode meeuw plukt die net boven het 
wateroppervlak uit komt. Gelijk denk ik aan 
een jager. De waarschijnlijk pas geslagen 
Kokmeeuw drijft met de noordenwind de 
rietkraag in en blijft liggen in de bocht van 
de kreek ter hoogte van de parkeerplaats. 
Snel maak ik op afstand enkele foto’s. Ik 
motiveer de kinderen toch weer terug te 
gaan naar de kreek. De rietkraag tussen het 
pad langs de kreek is ongeveer een meter-
tje breed en ik probeer dichter bij de jager 
te komen. Helaas zonder resultaat. Hoewel 
ik slechts enkele meters van de vogel ver-

wijderd moet zijn, kan ik door de gaten in 
de rietkraag niet zien waar de vogel precies 
zit. Er zit niets anders op dan terug te gaan 
om het schouwspel op afstand te volgen. 
Ik houd de ontspanknop van mijn camera 
ingedrukt en schiet tientallen foto’s in de 
hoop dat er wat bruikbaar materiaal tussen 
zit. De jager plukt er intussen flink op los en 
bereikt het verse meeuwenvlees. Brrr… het 
wordt kouder, de kinderen willen naar huis, 
tijd om te vertrekken. Thuis concludeer 
ik uit de foto’s dat het om een Middelste 
Jager gaat. Gezien de locatie en de tijd 
van het jaar is dit voor mij een bijzondere 
waarneming, omdat ik deze vogel tot nu 
toe alleen in het najaar, meestal op afstand, 
voor de kust zag.

Han Reijnhoudt

Pallas’ Boszanger in januari 2012 op Walcheren!
Zaterdag 14 januari 2012! Na een week 
werken was ik er weer hard aan toe om 
eens lekker naar buiten te gaan. Ik moet 
het ten slotte toch van de zaterdagochten-
den hebben met die 25 spaarzame vrije 
dagen op jaarbasis. De avond ervoor had 
ik met Thomas en Corstiaan afgesproken 
te beginnen in Oranjezon. Nooit vervelend 
in dit jaargetijde en bovendien kans op 
diverse jaarsoorten! Omstreeks kwart voor 
negen parkeerden we op de parkeerplaats 
bij het pompstation voor een stevige 
wandeling. Uiteraard met sigaren, koffie en 
aantal blikken Phoenix bier; een wekelijks 
terugkerend ritueel op de zaterdagoch-
tend. Als je terugkomt van zo’n wandeling 
kom je er standaard achter dat je veel 
te veel kleding aan hebt aangehouden, 
ondanks het die dag niet warm was (4-5 
graden). Het weer was prima, nagenoeg 
windstil en lekker droog.

Doel van deze ochtend was in ieder geval 
de Kuifmees en Kleine Bonte Specht, 
wellicht wat Houtsnippen, een winterse 
Tjiftjaf, etc. Je weet maar nooit! Nog maar 
net onderweg hoorden en zagen we de 
eerste Goudvinken, een groepje van zes 
vogels. Bij het kanaal besloten we links af 
te slaan om al lopend in westelijke richting 
onze ogen en oren de kost te geven op 
alles wat maar bewoog. Uiteraard moest 
iedere soort op naam gebracht worden. 
Zo’n 150 meter ten westen van de stenen 
brug stuiten we op een groep Goudhanen 
met mezen. We zagen enkele tientallen 
Goudhaantjes, Kool-  en Pimpelmezen, 
diverse Staartmezen en verrassend genoeg 
ook minstens vier Tjiftjaffen. Plots kreeg ik 
een adrenalinestoot doordat mijn oog op 

een phylloscopus-zanger viel die me direct 
deed denken aan een Humes Bladkoning, 
vermoedelijk omdat deze soort de afge-
lopen weken al op enkele andere plekken 
in Nederland was gezien. Nog voordat ik 
goed kon zien wat het precies was zei ik 
verbaasd ‘Hé… Ik zie een Humes Bladko-
ning of zo!’. Al snel hadden Corstiaan en 
Thomas de vogel ook in beeld, die direct 
zeiden dat dit geen Humes was, maar 
gezien de overwegend warme geelgroene 
kleur een Bladkoning of (nog waarschijn-
lijker) een Pallas’ Boszanger moest zijn. Na-
tuurlijk! Helaas verdween de vogel al snel  
dieper het bos in. Gedrieën probeerden we 
de vogel terug te vinden. Na tien minuten 
vond Corstiaan gelukkig de vogel terug, 
vrijwel op dezelfde plaats als waar ik hem 
gevonden had. Al snel lukte het Corstiaan 
enkele kenmerken te zien die de deter-
minatie als Pallas’ rondmaakten. Na twee 
minuten kon Thomas al snel enkele bewijs-
plaatjes maken en zag ik de vogel bidden, 
waarbij ik duidelijk de gele stuit zag! Een 
Pallas’ is sowieso al zeldzaam, maar het is 
natuurlijk helemaal leuk dat het op Walche-
ren is en dat het om het eerste wintergeval 
van deze soort in Zeeland gaat! We zagen 
eigenlijk alle andere kenmerken, zoals de 
dubbele vleugelstreep, bijna witte buik, 
brede warmgele wenkbrauw, gele mid-
denkruinstreep en verhoudingsgewijs een 
forse grote kop en nek.  

De vogel vloog nu naar de noordzijde van 
het kanaal, waar we hem al snel terugvon-
den. We hadden inmiddels per SMS andere 
vogelaars gewaarschuwd en na een tijdje 
arriveerden de eerste belangstellenden. 
We waren de vogel toen al wel een minuut 

of twintig kwijt. Wij vervolgden onze wan-
deling, wat verder nog her en der groepjes 
Goudhanen, Sijzen en opvallend veel (ca. 
40!) Boomkruipers opleverde. Rond 11.30u 
moest ik richting huis. Een stop bij de 
Veerse Dam was goed voor de inmiddels 
al geruime tijd aanwezige IJsduiker. Een 
lekker ochtendje weer!

Ondanks een uitgebreide zoekactie (door 
acht man) werd de Pallas’ Boszanger deze 
dag niet meer teruggevonden. Verrassend 
genoeg werd de vogel op de daarop-
volgende drie dagen wel weer door een 
aantal mensen gezien op vrijwel dezelfde 
plaats. Het bleek wel een lastig beestje, 
vooral omdat hij niet of nauwelijks riep.

Het gaat bij mijn weten om ongeveer de 
15e waarneming van Pallas’ Boszanger op 
Walcheren. Alle eerdere gevallen waren in 
oktober of november. De begraafplaats van 
Westkapelle is met in totaal zes vogels DE 
plek voor deze soort. Nog eens vijf Pallas’ 
Boszangers werden elders op Westkapelle 
opgemerkt en de Nolle heeft tot nu toe 
twee vogels (17 okt ’97 en 4 nov ’07). De 
enige vogelaar met een Pallas’ op z’n tuin-
lijst is nog steeds Jan Goedbloed (Dishoek, 
25 okt ’03). Leuk om te vermelden is dat 
deze winter naast de Walcherse vogel op 
nog drie andere plaatsen overwinterende 
Pallas’ Boszangers werden gemeld: Eindho-
ven 24-12-2011 (één dag), Amsterdamse 
Waterleidingduinen 05-02-2012 (eveneens 
één dag) en Laren, Noord-Holland 24-03-
2012 t/m 13-04-2012.

Pieter Beeke
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Juli
De eerste Zwarte Ooievaar van het ‘najaar’ vloog op 04/07 
over de Vierhoogten bij Oostkapelle (MK). Een dag later 
werd een Purperreiger opvliegend gezien in de natuuront-
wikkeling langs de Polredijk, Veere (MK). Een buitenkansje 
was de Vale Pijlstormvogel die op 07/07 naar zuidwest 
langs WK vloog (PAW). Op 08/07 dachten we met z’n allen 
dat we in het Vroon de eerste Kleinste Strandloper van 
Nederland stonden te bekijken (gevonden door PAW), maar 
achteraf werd deze vogel mede aan de hand van foto’s op-
nieuw (en nu juist) gedetermineerd, ditmaal als Temmincks 
Strandloper. De bewuste vogel bleek een dag later onvind-
baar, maar een van de toegestroomde vogelaars ontdekte 
wel een fraaie Gestreepte Strandloper, pas de derde voor 
Walcheren (P. Gelderblom e.a.). Opmerkelijk genoeg werd 
deze vogel pas op 13/07 weer gezien (MK), of was dat toch 
een andere? Op 12/07 en 13/07 liep een jonge Strandple-
vier in het Vroon (CB, TL) en tussen 13/07 en 17/07 waren 
hier zes Zomertalingen aanwezig (CB e.a.). Een overvlie-
gende Zwarte Ooievaar op 20/07 boven Schellach ont-
snapte niet aan de scherpe blik van aanstormend talent 
Marten Peene. Een pijlstormvogel die op 23/07 langs WK 
vloog, kon niet op naam worden gebracht (Noordse of Vale, 
TL). Erg bijzonder gezien de tijd van het jaar waren de drie 
Grauwe Pijlstormvogels die een dag later langs WK vlo-
gen (JG). Ook de drie Kuifaalscholvers die op 25/07 voor 
de Boulevard van Vlissingen opdoken waren nogal ‘out-
seasonal’ (TL). Op 27/07 noteerde PAW niet minder dan 18 
zuidwaarts trekkende Bosruiters op WK. De groep van 11 
Zwarte Ooievaars die op 31/07 over Zanddijk, Veere vloog 

(PdK) hadden andere vogelaars ook heel 
graag gezien. Dit is ongetwijfeld de 
grootste groep ooit die boven 
Walcheren is gezien. Die dag was 
er ook een juveniele Purperrei-
ger aanwezig in Oranjezon (MK).

Augustus
Op 02/08 noteerde AvG een Graszanger op trektelpost 
de Nolledijk, tegenwoordig weer een echte zeldzaam-
heid. Een niet helemaal fitte Kleine Jager werd in de 
eerste week van augustus een paar keer gezien in het Vroon 
(div). Een groep van vijf Zwarte Ooievaars die in op 07/08 
bij Geersdijk op Noord-Beveland was ontdekt, werd daar de 
volgende morgen door RS gezien. De vogels vlogen weg in 
zuidwestelijke richting en RS kon ze in het Oude Veerseweg-
gebied nog oppikken voor de Walcherse jaarlijst. Op 09/08 
vlogen maar liefst 1050 Rosse Grutto’s langs WK (PAW). 
Zoals de afgelopen jaren wel vaker het geval was, waren 
er half augustus aardig wat Zomertortels aanwezig in het 
Noordervroon en net ten oosten daarvan. Op 10/08 telden 
CB en JL er 28. Een zomerse verrassing was de IJseend die 
op 12/08 langs WK trok (PAW, PLM). Op 13/08 foerageerden 
twee Kleine Jagers gedurende een uur in het Vroon (CB). 
Twee dagen later waren twee Temmincks Strandlopers 
aanwezig (CB) en op 16/08 telde JW in het Vroon 16 Bosrui-
ters. Bijzonder vroeg was de Grote Zee-eend die op 18/08 
langs WK vloog (J. Mazenauer). Ook mooi op tijd en bij-

zonder leuk was de Ortolaan die op 20/08 bij de Nolledijk 
twee uur lang enkele Groenlingen gezelschap hield (CB, JW, 
KL). Op 22/08 zag AvG hier twee Ortolanen langsvliegen. 
Solitaire adulte Morinelplevieren trokken zuidwaarts langs 
WK en 21/08 en 27/08 (SL / CB, IM, TL). Een onvolwassen 
Roodmus werd in de middag van 24/08 kort gezien op het 
terrein van de voormalige camping Moens, tussen WK en 
Domburg (RS, RG). Zowel op 25/08 als ook op 26/08 flapte 
er een Visarend over WK naar zuid (HR, SL / J. Wannet). Op 
26/08 zag JT bovendien een Draaihals in zijn tuin te WK. 
Een fraaie Vale Pijlstormvogel vloog op 27/08 langs WK 
(CB). De wat minder zeldzame Grauwe Pijlstormvogel en 
Noordse Pijlstormvogel passeerden hier een dag later (K. 

de Rouck / JW). Eveneens op 28/08 werd toevallig een Mo-
rinelplevier ontdekt in de zeereep bij Oranjezon (T. Baas). 
Deze vogel was hier ook de twee volgende dagen nog 
aanwezig (RoJ, TL / MK). Op 29/08 zag AvG een trekkende 
Zwarte Wouw vanaf de Nolledijk. Op 29/08 en 30/08 was 
het leuk op WK, met Grauwe Pijlstormvogels (zeven op 
29/08), Middelste Jagers (zes op 30/08), Kleine Jagers (18 
op 29/08 en 16 op 30/08), Kleinste Jagers (op beide dagen 
twee) en een Papegaaiduiker op 30/08 (alles door TL en 
RS). Op 31/08 vloog hier nog een Parelduiker langs (TL) en 
was er een juveniele Morinelplevier enkele uren aanwezig 
op een stoppelakker langs de Moensweg, WK (TL e.a.).

Zomertortel, ’t Vroon, 1juli 2011. Foto: Bart Schot Morinelplevier, Oranjezon, 29 augustus 2011. Foto: Marcel Klootwijk

Ortolaan, De Nolle, 20 augustus 2011. Foto: Jaco Walhout Geelpootmeeuw, WK, 24 augustus 2011. Foto: Thomas Luiten

Kleine Jager, ‘t Vroon, 13 augustus 2011.  
Foto: Corstiaan Beeke

12 ‘t Zwelmpje      27e jaargang, nummer 1, augustus 2012 27e jaargang, nummer 1, augustus 2012      ‘t Zwelmpje 13



twee keer een ‘spannende’ kiekendief gezien (Grauwe of 
Steppe, RS e.a.). Op 11/09 vloog een Morinelplevier met 
een groepje Bontbekplevieren mee langs WK (JW, PvT) en 
trok er een Ortolaan over de Nolle (PAW). PLM zag een dag 
later een Bokje in het Vroon. 15/09 was een aardige dag op 
de Nolle met o.a. 142 Lepelaars, drie Duinpiepers en twee 
Ortolanen (AvG). Op 16/09 was het daar nog leuker met 
vijf Grote Zilverreigers, een Steppekiekendief, een (of 
waarschijnlijk de) Kleine Bonte Specht en een Duinpieper 
(PAW, PLM, SL). Die dag zaten ook de eerste twee IJsgorzen 
van het najaar langs de Schoneweg bij WK (PAW). Leuk was 
de juveniele Vorkstaartmeeuw die op 17/09 een kwar-
tiertje aanwezig was voor ’t Kiekuus (MK, CB, PAW). PAW 
maakte op de zeedijk op 18/09 een bijzondere foto van een 
Smelleken, zittend op het dak van de auto van een niets-
vermoedende vogelaar (zie pagina 3). Een dag later vloog 
alweer de derde Grauwe Franjepoot van dit najaar langs 
WK (PAW). Leuk, maar ook lastig was de Hop die op 21/09 
door RS werd ontdekt in het zuidelijke deel van het Vroon. 
Diezelfde dag en ook op 23/09 werd de Hop zeer onregel-
matig op verschillende plaatsen gezien door een aantal 
gelukkigen, maar anderen zochten op verschillende dagen 
tevergeefs. Op 23/09 vlogen er ook een Parelduiker langs 
WK en een Grote Pieper over het Vroon (PAW). De ‘bigday’ 
die op 24/09 gehouden werd, leverde geen spectaculaire 
zeldzaamheden op, maar op de zeedijk van WK werden 
toen wel elf (!) langstrekkende Grote Zilverreigers en een 
Vorkstaartmeeuw gezien. Bovendien werd deze dag een 
nationaal telpostrecord gevestigd voor Lepelaars, waarvan 
er niet minder dan 338 langs vlogen! Ook vermeldenswaar-
dig is het aantal van 325 Geoorde Futen dat eveneens op 
24/09 op het Veerse Meer werd geteld (PB, CB, TL, JL). AvG 
zag die dag een Draaihals langs de Nolle vliegen. Op 25/09 
vloog een Grote Pieper langs de Nolle (PAW) en een dag la-
ter eentje over de Veerse Poort (TK). Een Purperreiger was 
op 28/09 ter plaatse in een weiland langs de Hondegemse-
weg, Serooskerke (A. Sterk) en op deze datum werden ook 
de eerste Bladkoningen van het najaar ontdekt: twee op 
de voormalige camping Moens (CB, TL) en eentje op het 
puinpad van WK (SL). PAW was die dag spekkoper met een 

overvliegende juveniele Roze Spreeuw over het opslagter-
rein van WK. Anderen moesten het doen met een overtrek-
kende Grote Pieper op dezelfde plek (RS) en een Duinpie-
per langs de Nolle (JW, TL). De maand eindigde met enkele 
aardige trekdagen op de Nolle. Op 29/09 passeerden hier 
zes Grote Zilverreigers, 103 Sperwers, een Bonte Kraai en 
een Europese Kanarie. Een dag later vlogen er onder meer 
80 Sperwers en een Rode Wouw langs. PR vond op 29/09 
een Klapekster langs de Schoneweg, WK en RoJ zag een 
Bladkoning langs de Hogeweg, WK. Op 30/09 werden een 
Bokje en een Draaihals gezien in Oranjezon (AJ) en zaten 
er Bladkoningen op de begraafplaats van WK en in de tuin 
van JT, eveneens te WK.

Oktober
Op 01/10 vlogen zes Grote Zilverreigers en een Kla-
pekster langs de Nolle (AvG, GD, PAW). Op de restanten 
van camping Moens zaten twee Bladkoningen (CB, JK), 
waarvan er zeker eentje bleef tot 04/10. Op 01/10 vlogen 
verder twee Grote Piepers over WK (PB, TL) en waren vier 
Baardmannetjes aanwezig in het Vroon (TL). In de tuin van 
JT was nog een Bladkoning aanwezig. Ook op 02/10 werd 
een overtrekkende Grote Pieper gemeld, ditmaal van de 
Nolle (AvG). Een dag later zat weer een Bladkoning op de 
begraafplaats van WK (PAW). Een stevige ZW tot WZW wind 
zorgde van 04/10 tot 06/10 voor een paar aardige dagen op 
WK, met in totaal 107 Grauwe Pijlstormvogels, 15 Noord-
se Pijlstormvogels, 7 Vale Stormvogeltjes, 1 Rosse Fran-
jepoot, 21 Grote Jagers, 22 Middelste Jagers, 70 Kleine 
Jagers en 10 Kleinste Jagers. Daarna volgde de absolute 
topdag (07/10), die eigenlijk te mooi was om samen te vat-
ten. Er passeerden onder meer twee Parelduikers, 26 Grau-
we Pijlstormvogels, 26 Noordse Pijlstormvogels, een 
Stormvogeltje, 34 Vale Stormvogeltjes, 1052 Jan-van-
genten, 15 (!) Rosse Franjepoten, 28 Middelste Jagers, 
210 Kleine Jagers, 9 Kleinste Jagers, 363 Grote Jagers, 
9 Vorkstaartmeeuwen en een Papegaaiduiker. Een dag 
later was het nog steeds leuk met zeetrek, met onder meer 
25 Vale Stormvogeltjes, 3 Rosse Franjepoten, 80 Grote 

September
De Steltkluut die JH op 02/09 in het Vroon zag staan, 
betekende de eerste septemberwaarneming van deze soort 
op Walcheren. Tegenwoordig nog zeldzamer op Walcheren 
is de Graszanger, die RS en JW diezelfde dag vanaf het 
puinpad van WK zagen. Op de Nolle werden deze dag drie 
langstrekkende Ortolanen genoteerd (RoJ, SL). Op 03/09 
was een Draaihals aanwezig op de restanten van camping 
Moens in het Vroon (SL e.a.) en vloog een Duinpieper over 
de Nolle (RS). In totaal werden er in september niet minder 
dan tien trekkende Visarenden gemeld, waarvan zes over 

WK (div). Op veel septemberdagen werd er zeetrek 
geteld bij WK. Dit leverde naast de gebruikelijke 

soorten en aantallen ook heel wat leuke waarne-
mingen op. Het meest spectaculair waren zonder 

twijfel de Noordse Pijlstormvogels, waarvan er 
in totaal deze maand niet minder dan 566 langs 
vlogen. Topdagen waren 07/09 (134 ex), 08/09 
(240 ex) en 14/09 (141 ex). Daarnaast was er 

dan eindelijk ook voor Walcheren een goed 
jaar met Vale Pijlstormvogels. In totaal 
werden er tussen 13/09 en 21/09 zeven 

genoteerd, waarvan zowel op 20/09 als 
ook op 21/09 twee exemplaren. 

Enkele andere totalen: Grauwe Pijlstormvogel 55, Vaal 
Stormvogeltje (slechts) 2, Middelste Jager 6 en Kleinste 
Jager 6. Op 07/09 passeerden er een Grauwe Franjepoot 
en Vorkstaartmeeuw (JW, SL, TL) en ontdekte PAW een 
uitzonderlijke vroege Rosse Franjepoot in het Vroon. Deze 
vogel bleef tot 14/09. RS zag op 07/09 enkele minuten een 
jagende juveniele Steppekiekendief in het Zandvoort-
weggebied. Dit was pas de vierde ooit op Walcheren, maar 
ingeschakelde hulptroepen kwamen te laat. Op 09/09 
vlogen er behalve weer een Grauwe Franjepoot ook 39 
Kleine Strandlopers langs WK (JW, TL). Curieus was op 
diezelfde dag de waarneming van een Sperwergras-
mus, kort ter plaatse onder de auto van T. Jansen, op de 
Westkappelsche zeedijk. Onverwacht was het mannetje 
Kleine Bonte Specht op de parkeerplaats bij de Nolledijk 
op 10/09 (CB, TL). Bijzonder fraai was de juveniele Step-
pekiekendief die later die morgen een halfuurtje rond hing 
ten noordoosten van WK (CB, PG, TL, FA). Toen iedereen 
dacht dat de vogel kwijt was, vond PAW hem aan het begin 
van de middag enkele kilometers zuidelijker terug. In de 
hoek Baaiweg / Melsesweg konden vervolgens nog heel 
wat mensen aanschuiven. Pogingen om de vogel op de 
Nolledijk op te pikken hadden geen succes, al werd er wel 

Visarend, Westkapelle, 3 september 2011.  
Foto: Jaco Walhout

Rosse Franjepoot, ‘t Vroon, 9 september 2011. 
Foto: Corstiaan Beeke

Vorkstaartmeeuw, Westkapelle, 17 september 2011.  
Foto: Corstiaan Beeke

Bladkoning, Camping Moens, 28 september 2011. 
Foto: Corstiaan Beeke
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Jagers, 41 Middelste Jagers, 161 Kleine Jagers, 4 Kleinste 
Jagers, 4 Vorkstaartmeeuwen en een uit zee komende 
Ransuil. Het meest bizarre op 08/10 was echter de massale 
Rotganzentrek. De ene groep was nog niet uit beeld of de 
volgende diende zich alweer aan. Aan het eind van de dag 
stond de teller op 16.808 (!) Rotganzen, wat een dik natio-
naal telpostrecord betekende. In deze stroom vlogen ook 
de eerste vijf Witbuikrotganzen van het seizoen mee. In de 

morgen van 09/10 telde PAW in twee uurtjes 74 overtrek-
kende Oeverpiepers op WK. De Nolle werd (ook) die dag 
bemand door AvG, die een goede dag had met onder meer 
13.342 Koperwieken en 22.489 Vinken. PAW ontdekte een 
in Noorwegen geringde 4e-kj Baltische Mantelmeeuw net 
ten oosten van WK en M. Zevenbergen zag vier Strandleeu-
weriken uit zee komen op WK. Op 11/10 meldde JB een 
Draaihals bij het Kustlicht en een Klapekster in een weitje 
langs de rondweg van Koudekerke. Een ogenschijnlijk rustig 
dagje (12/10) op WK leverde toch onder meer een Vale 
Pijlstormvogel en vijf Vorkstaartmeeuwen op. Van 12/10 
tot in elk geval 15/10 was een Klapekster aanwezig in de 
omgeving van de Slaakweg, WK (PAW). FA zag op 12/10 een 
Bladkoning vanuit zijn kantoor, Vlissingen. De Strandleeu-
werik die op 13/10 op de zeedijk van WK zat (PdK) kreeg 
drie dagen later gezelschap van maximaal drie andere 
vogels. Op 13/10 zag RS verspreid op WK niet minder dan 
vier Bladkoningen. AvG deed deze dag twee Roodkeel-
piepers langs de Nolle (AvG). De Nolle schreef op 14/10 
met 35 Grote Zilverreigers en negen Slechtvalken twee 
mooie dagrecords bij (AvG). De Klapekster die deze dag 
op het opslagterrein van WK zat, was een dag later ook nog 
ter plaatse (NdS, PAW). Op 15/10 viel de Westkapelsche dag 

min of meer in het water, vooral door geweldige roofvo-
geltrek in de middag. Vanaf Zuiderduin, tussen Zoutelande 
en WK telden CB, JK, JL, PB en TL tussen 12.00u en 16.30u 
21 Blauwe Kiekendieven, 205 Sperwers, 122 Buizerds, 
vijf Ruigpootbuizerds en zeven Slechtvalken. Omdat een 
flink deel van vooral de Sperwers en de Blauwe Kieken-
dieven ‘de zee op’ vlogen, werden vanaf de Nolle voor en 
deel andere vogels gezien. De aantallen daar: 17 Blauwe 
Kiekendieven, 136 Sperwers, 289 Buizerds, 10 Ruig-
pootbuizerds. Er werden daar bovendien nog 15 Grote 
Zilverreigers en een Klapekster genoteerd (PAW, AvG). Op 
het opslagterrein van WK die dag naast de Klapekster nog 
een Bladkoning (TL) en een overvliegende Klapekster en 
in de Oostkreek van WK zaten acht Baardmannetjes (PLM). 
Naast twee overtrekkende Rode Wouwen bij Koudekerke 
(CB) en Middelburg (EP), vlogen er op 16/10 twee langs de 
Nolle, waar ook vijf Ruigpootbuizerds en een Grote Pieper 
passeerden (MK). Op 17/10 zat weer een Bladkoning op 
camping Moens (MK), en werden Klapeksters gemeld van-
af de Nolle (AvG) en bij het Dishoekse bos (MK, PR, RoJ). AvG 
haalde op 18/10 weer eens ouderwets uit met de ontdek-
king van een mannetje Amerikaanse Smient in het Zand-
voortweggebied. Deze soort was nog niet eerder op ons 
eiland vastgesteld en werd door veel vogelaars bekeken. 
De laatste melding dateert van 13/11. Naast wat gangbare 
soorten vlogen er op 19/10 ook drie Vorkstaartmeeuwen, 
drie Rosse Franjepoten en maar liefst 29 Middelste Jagers 
langs WK (TL, CB). De 24e (!) Vorkstaartmeeuw van het 
najaar trok op 20/10 langs WK (A. Boele, IM) en een dag later 
zag JW een Grote Pieper over het opslagterrein van WK 
vliegen (JW). De eerste van een serie mooie dagen van de 
Nolle was 22/10. Die dag werden er 112 Boomleeuweriken, 
vijf Strandleeuweriken, twee Klapeksters en een Europe-
se Kanarie genoteerd (CB, TL).  

Noordse Pijlstormvogel, Westkapelle, 6 oktober 2011.  
Foto: Thomas Luiten

Rosse Franjepoot, Zuiderhoofd, 24 oktober 2011.  
Foto: Thomas Luiten

Rosse Franjepoot, Zuiderhoofd, 25 oktober 2011.  
Foto: Pim Wolf
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Boerderijwinkel op unieke locatie met verkoop van 
o.a. eigengemaakte boerenkaas.Of geniet op het 

terras van de heerlijke streekproducten. 

Nieuw: Zeeuwse knopkaas
      een origineel en lekker kado!

Het hoogtepunt van het najaar kwam echter aan het begin 
van de avond, toen Aart Lagerwerf een Kleine Klapekster 
ontdekte langs de rondweg ten westen van Koudekerke. 
Deze vogel werd door enkele honderden vogelaars uit heel 
Nederland bezocht en bleef tot 28/10. Meer over deze spec-
taculaire ontdekking elders in dit nummer. 23/10 en vooral 
24/10 waren dagen met geweldige roofvogeltrek langs de 
Nolle: 13 en 26 Blauwe Kiekendieven, 121 en 373 Sper-
wers, 36 en 171 Buizerds, twee en 19 Ruigpootbuizerds 
(div). Op die laatste datum werden bij Joossesweg ook 
zomaar negen overtrekkende Ruigpootbuizerds en een 
Visarend gezien (CB, TL). Op 24/10 ontdekte MP bovendien 
een Koereiger in het oostelijke deel van het Vroon. Deze 
vogel werd ook door een aantal andere vogelaars gezien, 
maar was later op de dag alweer gevlogen. Een andere leu-
ke waarneming deze dag was die van twee Rosse Franje-
poten bij het Zuiderhoofd, WK (PB e.a.). Deze vogels bleven 
tot 26/10. Op 26/10 werden er nog maar eens twee Klapek-
sters gemeld: één in het Vroon (TL) en één langs de Nolle 
(PLM). Op 27/10 werd historie geschreven op de Nolle, met 
enkele onwaarschijnlijke dagtotalen: 85 Blauwe Kiekendie-
ven, 369 Sperwers en 232 Boomleeuweriken (CB, PAW, SL, 
TL). Deze dag vlogen hier ook nog een Klapekster en een 
Europese Kanarie langs. De zoveelste Rosse Franjepoot 
van het najaar foerageerde op 28/10 enige tijd langs de 
zeedijk van WK en zwom later bij het Zuiderhoofd (CB, PB, 
TL). Deze dag zat er ook een Bladkoning op de camping 
naast de manege van WK (CB, PB, TL). AvG meldde op 29/10 
een langsvliegende Boomklever bij de Nolle en J. Drijfhout 

zag een Klapekster in Beekshoekpolder. Op 29/10 werden 
er bovendien naast de nog aanwezige Bladkoning bij de 
manege (JK) nog twee nieuwe Bladkoninkjes gemeld in de 
‘bosjes van Dominicus’ op WK (JL, AO). Hier vloog ook een 
Europese Kanarie over (JL, AO). Verder werd er deze dag 
een Strandleeuwerik gemeld langs de Hogeweg, WK (L. 
van Muijden).

November
De tweede Koereiger van het najaar werd op 02/11 kort 
door PLM gezien, opvliegend uit het Oude-Veerseweg-
gebied. Eveneens op 02/11 vloog een Europese Kanarie 
langs de Nolle (AvG). De Bruine Boszanger die JTu op 
03/11 in de tuin van Terra Maris zag en hoorde, kon nadien 
helaas niet meer worden teruggevonden. Diezelfde dag 
zag AvG een Bosgors langs de Nolle vliegen. Op 05/11 
trokken er twee Bokjes en een Europese Kanarie langs de 
Nolle (AvG) en werden in de ochtend meerdere roepende 
Kraanvogels gehoord boven Serooskerke (M. Verbeek e.a.). 
In de nacht die volgde vloog een onbekend aantal Kraan-
vogels roepend over de Stromenwijk, Middelburg (RG). Een 
stevig windje uit NNO leverde de tellers bij ‘t Kiekuus op 
06/11 vijf Parelduikers en een late Visarend op (TL e.a.). 
JW zag die dag een Kuifmees in Oranjezon. Een nog altijd 
schaarse Strandleeuwerik vloog op 08/11 over het Vroon 
(TL), terwijl er op 09/11 eentje langs de Nolle kwam, net als 
een Bokje overigens (AvG). Op 10/11 passeerden het 5e en 
6e Bokje in een week tijd de Nolle en vlogen hier ook zes 

Zwarte Mezen langs (AvG). Twee Grote Piepers trokken 
kort na elkaar over de voormalige camping Moens bij WK 
(PB, TL). De eerste Roerdomp van deze winter werd op 
13/11 gemeld in het westelijke deel van de Westkapelsche 
Kreek (O. Speelman). Een wel erg late adult winterkleed Mo-
rinelplevier stond op 14/11 in een groepje Goudplevieren 
in het Vroon (FA, RS). Op 15/11 vlogen een Rode Wouw en 
een Klapekster langs de Nolledijk (AvG), terwijl daar een 
dag later drie langstrekkende Kraanvogels genoteerd wer-
den (AvG). Een Bladkoning die op 17/11 in de binnenduin-
rand net ten westen van Domburg gemeld, was ook aan de 
late kant (JTu). Op 19/11 rinkelde weer eens een Europese 
Kanarie langs de Nolle (TL) en op 20/11 werd een Rode 
Wouw gezien bij de Westkapelsche Kreek (PR). Een Cetti’s 
Zanger verraadde zijn aanwezigheid in de duinen ter hoog-
te van het kustlicht bij Zoutelande, door daar op 23/11 een-
maal zijn zang te laten horen (MK). Op 25/11 werd een foe-
ragerende Rode Wouw opgemerkt ten NO van Grijpskerke 
(RJ). Diezelfde dag zwom een Rosse Franjepoot tussen de 
paalhoofden bij WK (FA), terwijl er een paar uur later eentje 
verder over zee langs vloog (JW). Het zeetrektelseizoen 
bij WK kende nog een leuk toetje in de middag van 27/11, 
toen er een bijzonder late Vale Pijlstormvogel passeerde. 
Daarnaast werden er ook 16 Grauwe Pijlstormvogels, een 
Noordse Pijlstormvogel, acht Rosse Franjepoten, 2818 
Drieteenmeeuwen en 41 Middelste Jagers genoteerd (CB, 
PAW, PLM, SL, TL).

Corstiaan Beeke

Ruigpootbuizerd, Joossesweg, 24 oktober 2011. Foto: Thomas Luiten Pontische Meeuw, WK , 25 november 2011. Foto: Corstiaan Beeke
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