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Redactioneel
Een grappige periode, de maand maart. Van alles wat: vogels die nog treuzelen met 
weggaan en de vroege voorjaarsvogels die al terugkomen. Dit keer is de nasleep 
van de winter een graadje erger, met die vele dagen vorst en sneeuw. De laatste 
Kleine Rietganzen zijn op het moment van schrijven net weg van Walcheren en er 
zitten nog volop Brandganzen. Maar de Grutto’s en de Lepelaars zijn al lang terug 
van weggeweest, en de eerste Zomertalingen en Kleine Plevieren zijn al gezien. 
Maar met dit nummer heeft zelfs het afgelopen najaar nog een nasleep. Hoewel 
het artikel van Gido over ons mooie witte uiltje ons een goede voorbereiding geeft 
op het aanstormende, nieuwe broedseizoen. En dat gaat een inventarisatienummer 
van het Zwelmpje binnenkort even vervolmaken.

Corstiaan en Johannes
 

Agenda
VWG-avonden
Voor dit jaar zijn de VWG-avonden gepland op:
•	 woensdag	29	september
•	 woensdag	24	november
19.30 uur, MicMec-gebouw, Korenbloemlaan 5, Vlissingen

Vaar-vogelexcursie Biesbosch
Op 5 juni organiseert de vogelwerkgroep samen met Staatsbosbeheer een vaar-
vogelexcursie in de Biesbosch. De exacte bestemming is afhankelijk van het aantal 
deelnemers. Opgeven voor deze excursie via info@vwgwalcheren.nl graag voor 
5 mei, introducés zijn van harte welkom.

Kijk ook op www.vwgwalcheren.nl/agenda voor meer informatie.

Kerkuilen op Walcheren in 2007, 2008 en 2009
Een mooie juniavond. Rond acht uur ’s avonds verzamelen we ons bij een mo-
numentale boerderij aan de rand van de stad. De eigenaar en zijn vrouw komen 
naar buiten en begroeten ons enthousiast. Hoewel wij het niet verwacht hadden, 
wist hij zeker dat er jonge uilen in zijn schuur zouden zitten. Enfin, met de nodige 
moeite wordt de ladder naast de nestkast geplaatst en ik ga naar buiten om de 
uitvliegopening in de gaten te houden. En jawel hoor, juist op het moment dat 
je het niet meer verwacht vliegt er een (bijna) volwassen Kerkuil naar buiten, 
prachtig te zien met het zonnetje erop. En nog een. En nog een. En warempel 
nog een. Even later zien we er eentje zitten langs de weg, op veilige afstand in 
een boom. Hij blijkt prima te bekijken, te fotograferen, te filmen. Uitermate tevre-
den gaan we naar huis om een Kasteelbiertje te drinken. Een paar uurtjes later 
mailt Joop dat hij de jonge uilen weer in en rond de invliegopening zag zitten…

Zie hier wat u zoal kunt meemaken als 
je meedoet in het team van ‘Kerkuilen-
kastencontroleurs’ op Walcheren. Oké, 
we waren ditmaal aan de late kant. Een 
wat vroegere controle is natuurlijk beter, 
maar het was toch een mooie ervaring. 
Want wat is het geval? Verspreid over 
heel Walcheren (en heel Zeeland, en heel 
Nederland…) hangt een flink aantal nest-
kasten, veelal in boerenschuren om de 
Kerkuil huisvesting te bieden. Om de aan-
talsontwikkelingen (op Walcheren, maar 
ook in heel Zeeland, heel Nederland) te 
blijven volgen is het zinvol om jaarlijks die 
kasten te controleren op broedsucces. Dit 
is een flinke klus die echter prima te doen 
is als er voldoende “vrijwilligers” voor zijn.

Wat zijn zoal de resultaten 
van de laatste jaren?
De jaren 2008 en vooral 2007 gaan de 
boeken in als uitstekende uilenjaren, zo-
wel op Walcheren als in geheel Nederland. 
In 2007 werd in Zeeland een recordaantal 
van 146 (geregistreerde!) eerste broedsels 
vastgesteld en 37 tweede legsels. In totaal 
vlogen er ruim meer dan 500 jongen uit. 
Op ons Walcheren ging het ook erg goed: 

27-28 geregistreerde eerste broedsels 
(83+ jongen), vijf vervolglegsels (14+ jon-
gen) en enkele niet-broedende vogels (8). 
Er kwamen verschillende meldingen bin-
nen van nieuwe locaties alswel van ‘oude 
bekenden’ (de schuur van antiekhandel 
Vromans te Vlissingen/Koudekerke, een 
locatie uit de prehistorie van het uilen-
onderzoek).

Opvallend waren de grote legsels: acht 
eieren te Vrouwenpolder en zes te Vlis-
singen. Er waren relatief veel 4-legsels 
hetgeen het gemiddelde aantal jongen 
per geregistreerd broedgeval  op het 
mooie cijfer 3,33 bracht. Het ringen van 
jonge uilen geschiedde slechts inciden-
teel; alleen bij Oostkapelle werden zowel 
de vier jongen van het eerste als die van 
het vervolglegsel door Adri Joosse van 
ringen voorzien.

In 2008 werd ook landelijk een afname 
gezien, een normaal verschijnsel na een 
topjaar, maar toch bleven de aantallen 
nog relatief hoog (2923 paar in 2008 te-
genover 3111 in 2007). 



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

eerste	broedsel juv.			 tweede	broedsel juv. niet-broeders

2004 24
2005 20
2006 14
2007 27 83 5 14 8
2008 18 40 2 6 8
2009 10 (minimum) 24 0 12
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Op ons vroeger zo mooie Walcheren 
werden minimaal 18 eerste broedsels 
vastgesteld (minimaal 40 juvenielen) en 
twee vervolglegsels (6 juvenielen). Ook 
dit jaar weer circa tien niet-broedende 
vogels. Er werd in één geval geringd: vier 
jongen bij Oostkapelle.

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat 
het niet per se nodig is dat de uilenkast 
extreem hoog in de schuur hangt. In de 
winter 2007/2008 werden daarom door 
de Stichting Landschapsverzorging Zee-
land enkele onmogelijk hoog geplaatste 
kasten ‘verlaagd’: er werd eerst een kast 
bijgeplaatst op een aanvaardbare hoogte 
waarna de te hoge kast in de volgende 
winter zou worden verwijderd. Al met 
al een groot voordeel omdat het risico 
van het te hoog klimmen op al dan niet 
betrouwbare ladders vermindert.

Als weetje mag niet onvermeld blijven 
dat de Kerkuil uit de Mikke die destijds 
bij Renger Meerman is losgelaten en daar 
nog steeds rondvloog in zijn loods, op 
dat moment al ruim twaalf jaar oud was.

In 2009 hadden we te maken met een 
mager jaar, naar verluid mede als reactie 
op de lage stand van de Veldmuis, de 
belangrijkste voedselbron. Op ons ooit 
zo mooie Walcheren werden tien zekere 
broedgevallen geconstateerd met mini-
maal 24 uitgevlogen jongen. Het aantal 

uitgevlogen jongen was meestal twee 
of drie, slechts eenmaal vier. Er werden 
geen vervolglegsels vastgesteld.  Een 
kanttekening hierbij is dat er een relatief 
hoog aantal locaties was waarbij het om 
verschillende redenen niet mogelijk was 
om een broedgeval met zekerheid vast 
te stellen (5). 

Opmerkelijk was de kast bij Veere die 
weer door Kerkuilen in bezit genomen 
was nadat die twee jaar achtereen door 
Kauwen werd bewoond.

Al met al: dit jaar beter!

In de afgelopen periode waren er weer tal 
van controleurs actief om de Walcherse 
Kerkuilen  in kaart te brengen, waarvan 
sommigen al vele jaren. We noemen hier 
Floor Arts, Angelique Belfroid, Leandra 
Boodt, Peter Dieleman, Jan Goedbloed, 
Adri Joosse, Niek Klaasse, Renger Meer-
man, Jan Meulmeester, Koos Minnaar, 
Joris van Nispen, Luud Persijn, Joop 
Scheijbeler, Jos Tramper, Fred Twisk, Dick 
Vethaak en Jan Willemse. Allen hartelijk 
dank voor de inspanningen! Een speciaal 
zonnetje mag hier wel even schijnen op 
Luud Persijn die de coördinatie van het 
Walcherse Kerkuilengebeuren op zich had 
genomen tussen 1976 en 2006 (30 jaar!). 
Luud, bedankt! Zijn functie is per 2007 
overgenomen door ondergetekende.

 
Ondanks voorgaande indrukwekkende 
opsomming bestaat er een duidelijke 

behoefte aan ‘nieuwe’ controleurs: man-
nen of vrouwen die graag in direct 
contact willen komen met de Kerkuil 
en zijn wereld door een aantal nest-
kasten periodiek te controleren op 
broedsucces.

Om voor dit voorrecht in aanmerking 
te komen hoeft u niet te beschikken 
over de atletische eigenschappen van 
een circusartiest, maar het valt niet 
te ontkennen dat enige handigheid 
in het beklimmen van een ladder zijn 
vruchten af zal werpen. Mocht u be-
langstelling hebben, schroom niet om 
contact op te nemen!

Voor verdere informatie:
Gido Davidse,  
Noordweg 17, 4333 GA Middelburg, 
gidavi@planet.nl, 0118-626932

Kerkuil, 15 november 2009, Middelburg 
Foto: Corstiaan Beeke
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Op enkele meters van de vogel verwijderd 
zag ik dat de jager er niet zo fris uitzag. 
Op een gegeven moment kwamen er 
vanaf het wandelpad vanuit het oosten 
een paar mensen in het gebied aanlo-
pen, die zich niet bewust waren van de 
aanwezigheid van een Kleinste Jager en 
zijn ontdekker. Aanwijzingen om elders 
te gaan lopen mochten niet baten en de 
Kleinste Jager vloog op en ging tussen 
het riet zitten van de oude ijsbaan.

Ik besloot de waarneming door te ge-
ven en binnen een half uur waren er Wal-
cherse vogelaars. Vanaf de dijk werd de 

vogel in de gaten gehouden met kijker en 
telescoop en werd het steeds duidelijker 
dat de vogel niet helemaal gezond was. 
Door zijn slechte gezondheid kroop de 
vogel weg tussen het riet.

Tja, en wat doe je dan in dat geval; je 
hoorde de hersenen van de aanwezigen 
kraken. We waren het er allemaal over 
eens dat de vogel stervende was en dat 
er wat gedaan moest worden.

Jaco Walhout had de tegenwoordigheid 
van geest om zijn “stoute schoenen” uit 
te trekken en liep blootvoets al wadend 

door het ondiepe water naar de vogel toe 
en liet een spoor en stank achter van het 
omgewoelde slik. De vogel werd opge-
raapt en meegenomen naar de aanwezige 
Walcherse vogelaars die zich verzameld 
hadden op de weg die parallel langs ‘t 
Vroon loopt. Er werden wat foto`s en weer 
wat filmbeelden gemaakt. De vogel was 
dus erg verzwakt en woog haast niks. 
Soms had de vogel een opleving maar 
dat gaf toch weinig hoop.

Onvoorstelbaar om een Kleinste Jager in 
al zijn pracht en heel erg kwetsbaar in je 
hand te hebben en die zo weinig weegt. 
Denkende dat hij vanuit de toendra’s van 

Scandinavië of zelfs vanuit Noord-Rusland 
is gekomen om hier te sterven… “Blijf 
leven”, praatte ik de vogel toe. Tuurlijk, 
dit gebeurt vaker, maar dit was “mijn” 
vogel en in een erg fraai juveniel kleed. 
Een raar en triest gevoel. Uiteindelijk is de 
vogel door Sander Lilipaly meegenomen 
en naar de Mikke gebracht. De volgende 
dag is de vogel daar overleden ondanks 
een antibioticakuur.

Kleinste Jagers worden met regelmaat 
langs Westkapelle gezien in het najaar 
met vooral west tot noordwestenwind. 
De eerste worden in augustus gezien de 
laatste begin november. Najaren met veel 
gunstige wind leveren soms vele tiental-
len Kleinste Jagers op. Een voorbeeld is 
24 september 2004: er werd toen een Ne-
derlands record gebroken van 40 vogels 
langs Westkapelle! Vele honderden zijn er 
tot nu toe gezien op Walcheren, waarvan 
bijna alles langs Westkapelle. Vroeger was 
men niet zo bekend met deze soort in 
Nederland en dus ook op Walcheren. Een 
voorbeeld zijn de maar 93 geaccepteerde 
gevallen in Nederland tussen 1980 en 
1992. Pas vanaf eind jaren tachtig/begin 
negentig durfde men voorzichtig juve-
niele Kleinste Jagers op te schrijven in 
de Walcherse opschrijfboekjes. Met de 
verbeterde herkenningsliteratuur en in-
ternet en dergelijke is de kennis pas later 
ontstaan bij de Walcherse vogelaars om 
juveniele of onvolwassen Kleinste Jagers 
als zeker op te schrijven!

Voor zover ik weet is dit pas de derde 
opgeraapte Kleinste Jager ooit op Wal-
cheren.

Rob Sponselee
Foto’s: Jaco Walhout

Een onfortuinlijke Kleinste Jager te Westkapelle
Op 11 september 2009 was ik aan het vogelen in ‘t Vroon bij de voormalige ijsbaan 
en werd mijn aandacht getrokken door een laagvliegende jager die boven de 
plassen vloog. Ik determineerde de jager als juveniele Kleinste Jager en de vogel 
landde op de kunstmatig aangelegde duintjes. Omdat Kleinste Jagers erg tam 
kunnen zijn en er nauwelijks vogels in het gebied waren, ben ik naar de vogel 
toegelopen en heb ik er filmbeelden van kunnen maken.
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Sinds ik in de Randstad woon, heb ik nog 
maar een paar keer per najaar de gele-
genheid om deze fantastische telpost te 
bezoeken. In mijn nieuwe omgeving zijn 
wel een paar telposten, maar daar bevin-
den zich doorgaans meer vogelaars dan 
vogels en als verwende (ex-)Zeeuw loop 
je daar natuurlijk niet echt warm voor.

Rond een uur of acht arriveerden Gerard 
en ik op de Nolle. De niet meer zo jonge 
honden Thomas en Pieter Beeke, alias 
Sluik, waren er natuurlijk allang en had-
den reeds een Dwerggors gescoord. Niet 
veel later verscheen Pim Wolf, kort daarop 
gevolgd door nestor Peter Meininger. 
Tevens volgde er nog een groep mensen 
die ergens uit Noord-Brabant kwam. Ze 
werden met gezonde argwaan begroet, 
maar omdat er wat vrouwen bij waren 
schoven we - hoffelijk als we zijn - toch 
een stukje op.

De trek was onderhoudend en al ontbra-
ken aanvankelijk de spreekwoordelijke 
krenten, de pap was er niet minder lekker 
om. Merels vlogen als een trein; de teller 
bleef uiteindelijk steken op 2317. Alleen 
op 1 november 2002 (4689) kwamen er 
meer langs. Ook Kievit (2569), Houtduif 
(1321), Veldleeuwerik (1831) en Pimpel-
mees (2) deden het leuk. Rond negen uur 
ontlokten een kort na elkaar passerende 

Geelgors en een late Boerenzwaluw mij 
een paar vreugdekreetjes. Vreemd ge-
noeg was er niemand die dit uitlegde als 
de voorbodes van iets groots wat ons nog 
te wachten stond.

Om 11.04 uur kregen enkele tellers vrijwel 
tegelijkertijd een zwaluw in beeld, die al 
dichtbij over de duinen op ooghoogte 
kwam aangevlogen. Een zwaluw in deze 
tijd van het jaar hoeft zich nooit zorgen 
te maken om een gebrek aan aandacht 
en Pim brulde al snel iets als “Opletten, 
het is iets anders!!!”. Opmerkelijk genoeg 
flitsten er toen een paar Amerikaanse 
zwaluwen door mijn gedachten, maar 
deze overpeinzing werd vrijwel direct ruw 
verstoord door de tweede brul van Pim: 
“ROTSZWALUW!!!”. We kregen nog een 
paar seconden om te zien dat er op deze 
determinatie niets viel aan te merken en 
toen was de vogel alweer verdwenen.

De waarneming ging zo snel dat het zelfs 
even duurde voor euforie zich van ons 
meester maakte. Binnen enkele minuten 
echter prijkte de waarneming in dikke 
rode letters op www.waarneming.nl en 
greep een horde twitchers op Texel naar 
de broekzak, waarna ze slechts konden 
constateren op de verkeerde plek te 
staan. Al snel rinkelden de eerste tele-
foons en kwamen sms’jes binnen. Vooral 

de volgende van een niet nader te noe-
men vogelaar uit Arnhem zal me lang 
bijblijven:“Wat ben ik jaloers, hufter”.

Ondanks het feit dat de waarneming nog 
geen 30 seconden duurde, konden we 
samen de volgende kenmerken noteren:
•	 Formaat: Een gedrongen, vrij grote 

zwaluw, met brede vleugels, breed 
achterlijf en korte rechte staart.

•	 Bovendelen: Koud grijsbruin, boven-
staart iets lichter gekleurd. Toen de 
vogel een draai maakte boven het duin 
zagen Gerard Troost en ondergete-
kende de witte venstertjes in de staart.

•	 Onderzijde: Keel lichter dan borst, 
maar geen scherpe begrenzing. Groe-
zelig bruine buik en iets donkerder 
staart. Opvallende donkere ondervleu-
geldekveren.

Rotszwaluw is in NW-Europa en Neder-
land zeer zeldzaam. Tot 2006 waren er in 
Nederland geen aanvaarde waarnemin-
gen. Op 14 mei 1992 vloog een Rotszwa-
luw langs Breskens (onder andere gezien 
door Jaco Walhout en Floor Arts) , maar 
deze is niet aanvaard door de CDNA. In 
november 2006 waren er verschillende 
meldingen van Rotszwaluw in Nederland, 
die allemaal zijn aanvaard door de CDNA. 
•	 Twee exemplaren op 5 november bo-

ven IJburg Amsterdam, Noord Holland. 
•	 Twee op 7 november Boswachterij 

Westenschouwen, Zeeland.
•	 Twee exemplaren van 14-24 november 

in Hoorn, Noord Holland.

Een maand na onze waarneming vond 
de vijfde waarneming van een Rotszwa-
luw in Nederland plaats. Een exemplaar 
bevond zich van 30-11 tot 12-12-2009 bij 
de ENCI-groeve in Maastricht. 

Waarnemingen in omringende landen:
•	 Groot Brittannië (juni ‘88, juli ‘88, sep. 

‘89, okt. ‘95, april ‘99 en okt. ’06)
•	 Denemarken (mei ‘88, nov. ‘90, juni ‘97, 

mei 2000)
•	 Finland (juni ‘88, mei ‘03)
•	 Noorwegen (juni ‘07)
•	 Zweden (okt. ’96, okt. ‘01, okt. ‘06)
•	 België (april ‘89, mei ‘94, nov. ‘05)
•	 Duitsland (juni ‘91, april ‘92, mei ‘97)
De kans om Rotszwaluwen te zien lijkt 
dus het grootst in het voorjaar.

Deze waarneming bevestigd maar weer 
eens dat Walcheren de beste plek in 
 Nederland is om zeldzame zwaluwen of 
gierzwaluwen te zien. Een snelle blik op 
www.waarneming.nl levert de volgende 
zeldzaamheden op:
•	 Alpengierzwaluw (5)
•	 Stekelstaargierzwaluw (1),
•	 Vale Gierzwaluw (1 zeker, maar niet 

aanvaard, en 1 mogelijk)
•	 Roodstuitzwaluw (2)

Een dankwoord aan Arnoud van den Berg, 
voor een overzicht van waarnemingen 
van Rotszwaluwen in NW-Europa, en Pim 
Wolf, Thomas Luiten en Peter Meininger 
voor hun beschrijvingen van de vogel op 
waarneming.nl. Geraadpleegde bronnen 
zijn www.trektellen.nl, www.dutchbir-
ding.nl, www.waarneming.nl.

Graag besluit ik met de volgende woorden:

Mijn hart wou nergens tieren
En nergens vond het vree
Dan tusschen uw rivieren
Nabij uw grote zee!
Walcheren, mijn Walcheren!

Ies Goedbloed

Rotszwaluw langs de Nolle op 31 oktober 2009
Vrijdag 30 oktober werd een Zwartkeellijster gemeld op Texel. Zijnde een twitcher 
van het zuiverste soort  wilde ik deze vogel graag met een bezoekje vereren. Maar 
juist dit weekend stond het 55-jarig huwelijksjubileum van mijn grootouders 
op het programma, een gebeurtenis waarbij ik niet kon en wilde ontbreken. 
Aangezien de feestelijkheden pas ‘s middags rond vieren zouden aanvangen, 
overwoog ik nog even een ‘ hit and run’ naar Texel. Ik bedacht echter dat ik geen 
zin had in een haastklus en een blik op de weersverwachting maakte de beslis-
sing om naar de Nolle te gaan vervolgens betrekkelijk eenvoudig.



‘
Buidelmees
Illustratie: Johannes Luiten
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Parelduiker nog een Kleine en een Grote 
Jager op, maar daar bleef het dan ook bij. 
Anderen, die gekozen hadden om vanaf 
het eerste licht ‘bosjes te kloppen’ en te 
struinen werden evenmin beloond. De 
hoop dat de bosjes vol met zangvogels 
zaten, werd al snel de bodem ingeslagen. 
We moesten het doen met kleine aan-
tallen mezen, Tjiftjaffen, Zwartkoppen, 
Heggenmussen en lijsters. Hoewel er door 
velen tot ver na het middaguur fanatiek 
werd gezocht, moesten we ons tevreden 
stellen met Graszangers (twee langs de 
Hogeweg), Grote Gele Kwikstaarten, Vuur-
goudhaantjes of een Barmsijs. 

De enige soort van een ander kaliber was 
de juveniele Buidelmees, die rond elf uur 
door Erik en Tobi in de rietkraag van de 
Oostkreek werd ontdekt. De vogel riep 
met enige regelmaat en liet zich aan een 

man of zeven ook verschillende keren 
zien. De onervarenheid met dit juveniele 
kleed werd onderstreept doordat één van 
de vogelaars bij aankomst aanvankelijk 
een leucistische Kneu dacht te zien. He-
laas raakten de waarnemers de Buidel-
mees kwijt, nog voordat alle toegesnelde 
geïnteresseerden hem hadden gezien. 
Pijnlijk, want er is binnen Walcherse gren-
zen slechts een handjevol waarnemingen 
van een Buidelmees aan de grond. Na het 
al dan niet succesvolle bezoek aan de 
Buidelmees verspreidden de vogelaars 
zich weer. Omdat steeds minder mensen 
nog serieus in een stunt geloofden en de 
wind (conform de voorspellingen) lang-
zaam maar zeker wat westelijker werd, 
zaten er ’s middags toch weer heel wat 
mensen ‘aan zee’. Dit leverde nu wat meer 
leuke soorten op: 4 Vaal Stormvogeltjes, 
een Grauwe Pijlstormvogel, een groepje 
Grote Zee-eenden, een Alk en een Mid-
delste Jager. 

Vanaf vier uur werd in het ‘Kasteel van 
Batavia’ onder het genot van een hapje en 
drankje met een goed gevoel teruggeke-
ken op de eerste officiële Westkappelsche 
Dag. Erik nam dankbaar de DVD van Rob 
in ontvangst, omdat de Buidelmees una-
niem werd uitgeroepen tot beste soort 
van de dag. Het boek bleef in de kast van 
de organisator staan, vermoedelijk tot 
de volgende Westkappelsche Dag. Want 
daarover was men het daar in het Kasteel 
van Batavia wel hartgrondig eens: vol-
gend jaar weer een Westkappelsche Dag!

Corstiaan Beeke

Het idee werd geboren om met zoveel 
mogelijk fanatieke vogelaars Westkapelle 
en omgeving uit te kammen. Persoonlijk 
hoofddoel was om, naast gewoon een 
dag lekker vogels kijken, ook een zeld-
zame soort te ontdekken. Bij nader inzien 
dus toch maar geen wedstrijd, waar het 
hoogste aantal soorten doorslaggevend 
zou zijn. Ik polste Johannes Luiten, die 
meteen enthousiast was. Vervolgens kwa-
men er op een eerste voorzichtige mail 
zoveel positieve reacties, dat terugkrab-
belen onmogelijk was. 

Meedoen is belangrijker dan 
winnen! 

De dag waarop het allemaal moest gaan 
gebeuren was 10 oktober. Er meldden 
zich uiteindelijk twintig mensen aan, 
maar helaas moesten ook enkele orni-
thologische zwaargewichten afzeggen. 
Eén van hen (Rob Sponselee) loofde een 
zelfgemaakte DVD met de titel ‘Vogels 
om en nabij Westkapelle’ uit voor degene 
die de zeldzaamste soort zou ontdekken. 
De organisator deed daar nog het boek 
‘Roofvogels in Nederland’ bovenop. Die 
laatste prijs zou echter alleen worden 
uitgereikt als de zeldzaamste soort een 

CDNA-beoordeelsoort of een nieuwe 
Walcherensoort voor ondergetekende 
zou blijken te zijn. 

De laatste dagen voor die tiende okto-
ber kwamen er dagelijks wel een paar 
mailtjes langs waarin de meest bizarre 
soorten voorspeld werden of waarin ie-
mand meldde dat hij op een volkomen 
onbekende website toch nog een goe-
de weersverwachting had gezien. Daar 
kwam nog bij dat Adri en Ralf Joosse op 
9 oktober in Oranjezon een Blauwstaart 
vingen en weer loslieten. Wat het weer 
betreft, waren de meeste voorspellingen 
eensluidend, tamelijk negatief ook: een 
stevige zuidwestenwind en regelmatig 
buien. In de loop van de middag zou de 
wind mogelijk nog wat aantrekken en 
draaien naar west, maar zou het wel over-
wegend droog zijn.

Tien oktober tweeduizendnegen, de 
eerste Westkappelsche Dag. Het weer 
was eigenlijk helemaal niet onaardig; 
de wind viel alles mee en op één flinke 
bui na was het de hele dag zo goed als 
droog. Sommigen lieten zich opmerkelijk 
genoeg zelfs op deze dag verleiden om 
de eerste kostbare uren van de dag over 
zee te gaan kijken. Dit leverde naast een 

Een primeur: de Westkappelsche Dag!
In een vrij recent verleden zijn er op Walcheren diverse zogenaamde bigdays 
georganiseerd. Doel was dan om, bij voorkeur per fiets, alleen of in teams zoveel 
mogelijk vogelsoorten op één dag te zien of te horen. Deelnemersaantallen 
en resultaten wisselden sterk. Credo was de Olympische gedachte van weleer: 
meedoen is belangrijker dan winnen! Begin september 2009 vond ik het om 
onduidelijke redenen nodig om een alternatief te verzinnen voor de ooit zo 
roemruchte Walcherse fietsbigday. Was het de jager in me, een vurig verlangen 
naar eeuwige roem, gewoon een smoes om weer eens een hele zaterdag te 
kunnen vogelen?  Ik weet het niet…
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05/09 (13 resp. 8 ex) en in november 
werd de soort helemaal niet gezien. Met 
Noordse Pijlstormvogels was het nog 
droeviger gesteld, met in totaal 38 vo-
gels. Het dagmaximum was 17 op 04/09 
(TL e.a.) en na dierendag werd deze 
soort niet meer gemeld. Toch werd er 
zelfs in zo’n matig seizoen voor pijl-
stormvogels nog wel een Vale Pijl-
stormvogel gezien: op 03/09 door PAW. 
Noordse Stormvogels werden ook 
maar op weinig dagen gezien, maar de 
84 ex die op 02/10 opeens langstrok-
ken, zijn natuurlijk wel het vermelden 
waard. Op 05/10 werd er een dode ‘nos-
to’ opgeraapt van het strand van Rit-
them (KM). Er werden ook maar weinig 
Vaal Stormvogeltjes gezien (N=14): op 
01/10 6 ex (TL e.a.), op 10/10 4 ex (CB, JL 
e.a.) en verder in oktober nog drie op 
drie verschillende dagen. Vermoedelijk 
de laatste van het jaar vloog op 27/11 
langs (JW). Hogere aantallen Jan-van-
genten trokken zuidwaarts langs WK op 
29/09 (230 ex, TL) en op 01/10 (250 ex, 
TL). Walcherse Kuifaalscholvers waren 
in deze periode niet voor Walcherse vo-
gelaars weggelegd, maar gelukkig hiel-
pen de toeristen een handje: langs de 
zeedijk van WK werden drie Kuifaal-
scholvers gezien op 23/10 en een dag 
later nog twee (G. Peterse) en op 07/11 
zwom er eentje in de van Cittershaven 
in Vlissingen-oost (I. Hagens). Verspreid 
over Walcheren werden er gedurende 
de gehele periode kleine aantallen Klei-
ne Zilverreigers gezien, maar het tien-
tal wat op 28/11 op de slaapplaats in de 
Veerse Kreken geteld werd (HH), mag 
niet onvermeld blijven. Grote Zilverrei-
gers werden aan de grond gezien op 
30/10 langs de Perduinsweg (2 ex, RS) 
en op zowel 15/11 als op 30/11 in de 

Vliegveldkreek (MA, MK / KM). Daar-
naast werden er vijf overtrekkende ‘gro-
te zilvers’ gezien: op 19/09 één en op 
21/09 twee over WK (TL e.a. / MK), op 
14/10 (MK, GT) en op 31/10 (PAW) tel-
kens één ex over de Nolle. Bijzonder laat 
was de juveniele Purperreiger die be-
gin oktober in Oranjezon werd gezien: 
op 01/10 door KL en op 09/10 op dezelf-
de plek door MK. Op 27/09 vloog een 
mooi lint van 45 Lepelaars over WK (JH, 
MA, MK). Vanaf de zeedijk van WK wer-
den op 12/10 niet minder dan 1988 
zuidwaarts vliegende Rotganzen ge-
teld (MK). Een ongeringde witte fase 
Sneeuwgans liep op 30/11 en 01/12 in 
de Oude Veerseweg (K. Vliet Vlietland 
e.a.). Hoewel deze soort misschien vaak 
onterecht als ‘verdacht’ wordt gezien, 
was er in dit geval niets wat tegen het 
‘wilde voorkomen’ pleitte. In de middag 
van 30/09 werden zomaar 750 langs-
trekkende Zwarte Zee-eenden geteld 
bij WK (CB, TL). Op vijf dagen in oktober 
en november passeerden daar ook in 
totaal 15 Grote Zee-eenden en op 
24/11 was er eentje aanwezig in de 
Sloehaven (RoJ). De enige Grote Zaag-
bek die in deze periode werd gemeld 
was het vrouwtje dat al langere tijd aan-
wezig was op het Veerse Meer. Ze werd 
op 19/09 vanaf de steiger bij Oostwate-
ring gezien door PAW. In de klassieke 
periode (tweede decade van oktober) 
waren er aardig wat meldingen van 
Rode Wouwen (N=9): op 10/10 over 
Klein Valkenisse (SL), op 12/10 langs de 
provinciale weg tussen Grijpskerke en 
Aagtekerke (KL, PK) en boven WK (MK, 
PAW), op 14/10 over het Vroon bij WK (E. 
Michels), op 15/10 twee samen over WK 
(RS, FA) en één langs de Nolle (PAW, TL), 
op 17/10 boven de kreek van WK (JH) en 

Waarnemingen van vogels op Walcheren
in september - december 2009
Verwend als we zijn, kijken we terug op de ‘uitermate teleurstellende’ najaarstrek 
van 2009. We zijn al weer bijna vergeten dat er zelfs in een minder seizoen soorten 
als Vale Pijlstormvogel en Papegaaiduiker langs Westkapelle vlogen. En hoewel 
ook de ‘landtrek’ van vorig jaar bij weinig vogelaars zal blijven hangen, werden er 
toch weer verschillende zeldzame soorten gezien. Wat te denken van klappers 
als Rotszwaluw en Blauwstaart? Daarover en over nog veel meer kunt u lezen in 
het onderstaande overzicht. Dank aan de waarnemers die hun waarnemingen 
invoerden op www.waarneming.nl en www.trektellen.nl: Floor Arts (FA), Mario 
Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Gido Davidse (GD), 
Arjen van Gilst (AvG), Ies Goedbloed (IG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed 
(MG), Jan Hengst (JH), Henk Huige (HH), Roger Joos (RoJ), Adri Joosse (AJ), Piet 
de Keuning (PK), Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Karel Leeftink (KL), 
Sander Lilipaly (SL), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger 
(PLM), Ies Meulmeester (IM), Koos Minnaar (KM), Edwin Paree (EP), Erik Sanders 
(ES), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Gerard Troost (GT), Jaco Walhout (JW) 
en Pim Wolf (PAW). Aan anderen de oproep om hun voorbeeld te volgen! Veel 
lees- en kijkplezier!

Traditiegetrouw begint het waarnemin-
genoverzicht van het najaar met de 
Roodkeelduiker. De eerste van het sei-
zoen zwom al op 06/09 op zee voor het 
windorgel bij de Boulevard van Vlissin-
gen (ES) en de eerste Roodkeelduiker 
voor de telpost bij Westkapelle vloog op 
19/09 langs (MK). Parelduikers passeer-
den diezelfde telpost op 01/10 (PLM, 
TL), 10/10 (SL e.a.), 12/10 (MK), 14/10 2 
ex (E. Michels) en 27/10 (TL). De zeld-
zaamste van de drie duikersoorten was 
de IJsduiker die op 29/11 en 30/11 op 
het Veerse Meer aanwezig was (RS e.a.). 
De meeste IJsduikers die in Nederland 
worden gezien zijn vogels in 1e-wk, 
maar dit was een volwassen vogel. Er 
werden maar heel weinig Roodhalsfu-
ten gezien. Op 19/09 zwom er eentje op 
het Veerse Meer, gezien vanaf de steiger 
bij Oostwatering (PAW), op 17/10 vloog 
er één langs WK (G. Maljaars) en op 

15/11 zag JW er weer één op het Veerse 
Meer, dit keer vanaf de Campveerse To-
ren. Nadat MK op 19/09 niet minder dan 
128 Geoorde Futen telde op het Veerse 
Meer, kwam RoJ hier op 11/10 zelfs tot 
180 exemplaren! Verder was er vanaf 
27/09 eentje aanwezig op de Westka-
pelsche Kreek (MA). Deze kreeg op 
03/10 gezelschap van een tweede (R. 
Bisschop) en dit duo bleef de gehele pe-
riode hangen. Kuifduikers waren bij-
zonder schaars, met slechts twee mel-
dingen: op 03/10 1 ex op de kreek van 
WK (R. Bisschop) en op 18/10 2 ex in de 
Kreek van Rammekens (EP). Het jaar 
2009 zal niet de boeken ingaan als een 
jaar met spectaculaire zeetrek langs 
Westkapelle. Op die paar dagen waarop 
de wind hard genoeg was én uit de goe-
de hoek kwam, werden er totaal 47 
Grauwe Pijlstormvogels geteld. Bijna 
de helft daarvan trok langs op 04/09 en 



Rosse Franjepoot, 18 oktober 2009, Vroon 
Westkapelle. Foto: Corstiaan Beeke

Pontische Meeuw, 1e-kj, 22 oktober 2009 
zeedijk Westkapelle. Foto: Thomas Luiten
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tenslotte op 20/10 weer eentje langs de 
Nolle (PAW). Bruine Kiekendieven wa-
ren na september beduidend minder 
algemeen. In oktober werden er nog 
vier gemeld en de laatste vloog op 
23/11 boven de oostkreek van WK 
(PAW). Bijna alle gemelde Blauwe Kie-
kendieven werden gezien in de omge-
ving van WK. In september waren er 
twee meldingen en in oktober acht, ter-
wijl de soort in november schitterde 
door afwezigheid. Een Grauwe of Step-
pekiekendief vloog op 16/09 op grote 
hoogte over het opslagterrein van WK, 
maar kon helaas niet op naam worden 
gebracht (RS). Wespendieven waren dit 
najaar opvallend schaars: op 03/09 
vloog er één over Vrouwenpolder (ES), 
op 08/09 één over Middelburg (JW) en 
op 16/09 eentje boven de Baaiweg (RS). 
Mooie trek van Buizerden was zicht-
baar op 14/10, toen in een paar uurtjes 
32 ex in kleine groepjes over de kreek 
van WK vlogen (MK). Echt goede Buizer-
dentrek was alleen zichtbaar op 15/10. 
Die dag trokken er tussen 10.00u en 
13.00u maar liefst 180 ex langs de Nolle 
(TL e.a.). Visarenden doorkruisten het 
luchtruim boven Walcheren op 15/09 
over WK (RS, FA), op 16/09 over de van ’t 
Hoffweg ten oosten van Sint Laurens 
(JW) en op 26/09 over Koudekerke (RS). 
Op 07/09 fotografeerde ES een overvlie-
gende juveniele Roodpootvalk boven 
Westerzicht, Vlissingen en een dag later 
werd er door PAW en MK ook een jagen-
de juveniel gezien in de omgeving van 
Biggekerke. Slechtvalken doen het te-
genwoordig heel goed, met in deze pe-
riode niet minder dan 29 meldingen 
(sep 4, okt 18, nov 7). Daarnaast werd in 
het Zandvoortweggebied in september 
en oktober diverse keren een ontsnap-

te, mogelijke hybride vogel gezien. Na-
dat in augustus al een Smelleken was 
gezien volgden er nog vijf in september, 
17 in oktober en (slechts) één in novem-
ber. Meer dan de helft van het aantal 
Smellekens werd langstrekkend op WK 
gezien. Een fraaie adulte Morinelple-
vier werd op 05/09 ontdekt tussen 
Goudplevieren langs de Baaiweg (C. 
Brinkman e.a.). Deze vogel was ook de 
volgende dag nog aanwezig. Bovendien 
ontdekte FA op 06/09 nog een juveniele 
‘morinel’ langs de Krommeweg. Een ver-
moedelijke Aziatische Goudplevier 
die op 30/10 roepend een rondje boven 
de voormalige ijsbaan van WK vloog, 
kon helaas niet meer aan de grond wor-
den teruggevonden (IM, T. Muusse). In 
de eerste helft van september trokken 
enkele kleine groepjes Krom-
bekstrandlopers langs WK en de laat-
ste stond op 16/09 in gezelschap van 
enkele Bonte Strandlopers in de Dom-
burgse Watergang, Hoogelande (ES). 
Bokjes werden opgemerkt op de vol-
gende plaatsen en data: 05/09 over de 
zeedijk van WK (RS e.a.), 22/09 als ‘plas-
soort’ opvliegend in de omgeving van 
de trimbaan tussen Grijpskerke en Aag-
tekerke (RS), 13/10 Haringvreter (PK), 
19/10 manege WK (RS) en 03/11 2 ex 
Schor Sloehaven (MK, RoJ). De eerste 
Houtsnip werd op 12/10 opgestoten 
op de begraafplaats van WK (MK). Daar-
na werden er in oktober nog vier ge-
meld en in november nog zeven. Op 
25/10 werd een dode Houtsnip opge-
raapt op het puinpad van WK (FA). Het is 
al jaren geleden dat er in de herfst zo 
weinig Rosse Franjepoten op Walchers 
grondgebied werden gezien. Op 11/10 
was er bij WK eentje ter plaatse op zee 
net ten noorden van de tank (K. de 

Rouck e.a.) en van 18/10 tot 20/10 was 
een andere vogel aanwezig in de voor-
malige ijsbaan van WK (P. Palmen, CB 
e.a.). Ondanks het gegeven dat het een 
matig najaar was voor zeetrek, werd er 
toch regelmatig geteld op WK. Dit resul-
teerde over de gehele periode onder 
meer in een totaal van 152 Grote Ja-
gers. De beste dagen waren 05/09 en 
02/10 met respectievelijk 25 en 24 
exemplaren. In november werden er 
(bijgebrek aan goede wind) slechts acht 
Grote Jagers gezien. Middelste Jagers 
waren zoals gebruikelijk nog veel 
schaarser, met in totaal 35 vogels (sep 9, 
okt 25, nov 1). Het dagmaximum was 18 
op 01/10 (TL). Het patroon van Kleine 
Jagers was vergelijkbaar met dat van 
Grote Jagers: in totaal 114 exemplaren, 
met dagtotalen van 23 op 04/09 (TL e.a.) 
en 24 op 01/10 (TL). Na de twee Klein-
ste Jagers die eind augustus al passeer-
den, volgden er in deze periode langs 
WK nog twaalf, waarvan 5 ex op 05/09 
(TL e.a.) en de laatste op 04/10 (PAW). 
Bovendien zag ES er op 03/09 één bo-
ven de Westerschelde ter hoogte van de 
spuikom van Ritthem. Op 10/09 foera-
geerde een juveniele Kleinste Jager aan-

vankelijk actief boven de voormalige 
ijsbaan van WK (RS e.a.), maar na enige 
tijd werd duidelijk dat deze vogel niet 
echt fit was. Het beestje werd later die 
middag opgeraapt en naar de Mikke ge-
bracht, waar hij de volgende dag het 
loodje legde. Meer over deze waarne-
ming is elders in dit Zwelmpje te lezen. 
De Zwartkopmeeuw bij de draaibrug 
van Souburg bleef de gehele periode 
aanwezig en kreeg op 24/10 gezelschap 
van een tweede (ES). Daarnaast werden 
er nog eens 28 Zwartkopmeeuwen ge-
meld (sep 16, okt 11, nov 1), waarvan 
ongeveer de helft langstrekkend bij WK. 
Tekenend voor het matige zeetreksei-
zoen was dat er langs WK slechts één 
Vorkstaartmeeuw werd gezien, en wel 
op 04/10 (SL). Sinds er op Walcheren fa-
natiek naar meeuwen gekeken wordt, 
weten we dat ook vele tientallen Geel-
pootmeeuwen de zeedijk van WK 
graag voor een tussenlanding gebrui-
ken. De grootste aantallen worden hier 
in het najaar gezien. Dagmaxima wer-
den geteld op 01/09 en 30/10, met 22 
en 26 vogels (IM). Buiten WK werden 
nog Geelpootmeeuwen opgemerkt 
langs de Baaiweg, ten noordwesten van 



Pontische Meeuw, 31 oktober 2009, Westkapelle  zeedijk. Foto: Thomas Luiten

Pontische Meeuw, 26 oktober 2009, Westkapelle  zeedijk. Foto: Corstiaan Beeke
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Meliskerke op 03/09 (IM) en bij de 
Zwartkopmeeuw van Souburg op 24/10 
(ES). Pontische Meeuwen werden uit-
sluitend op de zeedijk van WK gezien, 
met verspreid over de hele periode ver-
moedelijk enkele tientallen verschillen-
de individuen. Het hoogste dagtotaal 
was zeven op 13/11 (PAW). Er werden 
niet minder dan drie geringde (dus ‘ech-
te’) Baltische Mantelmeeuwen gezien 
op de zeedijk: op 01/09 een adult (PAW, 
IM), op 01/10 een adult (IM) en op 06/10 
een 4e-kj (SL, PAW, IM, T. Muusse). Daar-
naast werden er ook nog diverse ‘vrij ze-
kere’ Baltische Mantelmeeuwen gezien, 
maar die komen bij gebrek aan een 
kleurring niet in aanmerking voor aan-
vaarding door de CDNA. Een heel bij-
zondere waarneming was die van twee 
Reuzensterns op 04/09. Ze vlogen sa-
men over een akker langs de Bergweg 
ten zuidoosten van Koudekerke (RS). 
Reuzensterns worden niet jaarlijks ge-
zien op ons ‘eiland’. Op 17/10 vlogen be-
halve 50 Zeekoeten ook nog 413 niet 
verder op naam gebrachte Alk/Zeekoe-
ten langs WK (G. Maljaars). Alken wer-
den daar gedetermineerd op 26/09 (J. 
van Rossum) en 10/10 (CB e.a.). MK zag 
op 16/10 eindelijk zijn eerste Papegaai-
duiker langs WK vliegen. Kleine Alken 
waren ook uitgesproken zeldzaam, met 
langstrekkende vogels op 01/10 (AvG, 
IM, PAW) en 27/11 (2 ex, JW). Een con-
centratie van niet minder dan 210 Ho-
lenduiven was op 22/10 aanwezig in de 
voormalige ijsbaan van WK (CB, TL). Al 
even bijzonder was het aantal van 218 
Turkse Tortels, dat op 18/10 op een ak-
ker langs de Rapenburgseweg bij Melis-
kerke foerageerde (CB). Op een geoogst 
veldje met papaver bij de kruising Baai-
weg / Slotdreef liepen op 03/09 22 Zo-

mertortels (JG). Dit aantal was een dag 
later zelfs opgelopen tot maar liefst 35 
exemplaren (JG), terwijl er op 08/09 nog 
steeds 29 werden geteld (PAW). Ont-
moetingen met Kerkuilen vinden nor-
maal gesproken vooral in het donker 
plaats. Zo ook op 14/09 en 11/11 in het 
Zandvoortweggebied (RoJ), op 28/10 in 
Nieuw en Sint Joosland (MG) en op 
19/11 bij de kreek van WK (FA). Buiten-
kansjes waren de Kerkuilen die zich 
midden op de dag lieten zien, op 06/09 
in een dakgoot in Biggekerke (R. Kou-
wenhoven) en op 15/11 in een tuin in de 
Veerse Poort (CB). Het gaat in beide ge-
vallen mogelijk om vogels die eerder 
die dag op hun gebruikelijke verblijf-
plaatsen verstoord werden. Er waren vijf 
meldingen van een Velduil: 15/09 op-
slagterrein WK (RS), 20/09 Meinersweg, 
Hoogelande (CB), 21/10 Vroon WK 
(PAW), 31/10 uit zee WK (toeristen) en 
06/11 herhaalde zich dit tafereel (PAW). 
Met twee meldingen was de Ransuil 
schaars te noemen: op 15/09 joeg er 
één in de wijk Lammerenburg, Vlissin-
gen (ES) en op 30/09 eentje in de Veerse 
Kreken (PK). De geografische ligging 
van Walcheren maakt het aannemelijk 
dat er hier jaarlijks veel meer Draaihal-
zen doortrekken dan er worden opge-
merkt. Zo werd er ook dit najaar slechts 
één Draaihals gezien, en wel op de be-
graafplaats van WK op 12/09 (PAW). Na 
de waarneming van een Strandleeu-
werik op de zeedijk van WK op 08/10 
(PK), doken er op 19/10 twee op in het 
Vroon (MK, PAW, RS). Ook op 20/10 za-
ten er nog twee, maar tussen 21/10 en 
24/10 werd er maar één exemplaar ge-
zien (div.). Verrassend genoeg scharrel-
den er op 27/10 weer twee op de zee-
dijk (MG). Eén van de absolute hoogte-
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punten van deze periode was zonder 
twijfel de Rotszwaluw die in de och-
tend van 31/10 de Nolledijk passeerde 
(GT, IG, PAW, PB, PLM, TL). In dit nummer 
is een artikel van de hand van één van 
de waarnemers opgenomen met de de-
tails over deze waarneming. De vogel 
werd in elk geval goed genoeg gezien 
door de zes aanwezige tellers om een 
serieuze kans te maken een echte nieu-
we Walcherensoort te worden. Rood-
keelpiepers blijven uiterst schaars op 
Walcheren, met in dit najaar twee over-
trekkende vogels: op 19/09 langs de 
Nolledijk (PAW) en op 13/10 over het 
opslagterrein van WK (IM). Grote Pie-
pers deden het veel beter met in totaal 
acht exemplaren, waarvan vijf over WK. 
De eerste trok al op 10/09 over het puin-
pad (JW). Duinpiepers vlogen op 08/09 
langs de Nolle (PLM) en op 10/09 over 
het opslagterrein van WK (JW). Leuk was 
de juveniele Duinpieper die op 15/09 
kort ter plaatse was op de zeedijk van 
WK (PAW). De laatste Tapuit die in 2009 
op Walcheren werd gezien zat op 05/11 
op een akker langs de Schoneweg, ten 
oosten van het Vroon (PAW). Vermel-
denswaardig is het mannetje Gekraag-
de Roodstaart dat op 16/09 in de tuin 
van JW in Middelburg opdook. Het 
tweede hoogtepunt van dit najaar 
(maar eigenlijk het eerste) was de 
Blauwstaart die op 09/10 in Oranjezon 
uit de mistnetten werd geplukt (AJ). 
Deze bijzondere vangst zal door AJ in 
één van de komende Zwelmpjes uitge-
breid beschreven worden. De Rietzan-
ger die op 19/09 in de bosjes van het 
opslagterrein van WK zat (CB) was aan 
de late kant, maar bleek echt een ‘ge-
wone’. Tussen 08/10 en 02/11 werden in 
totaal 16 Beflijsters doorgegeven, vrij-

wel allemaal trekkende vogels over WK 
of langs de Nolledijk. Op de dag waarop 
de Rotszwaluw langs de Nolle vloog, 
31/10, werden daar ook maar liefst 2317 
Merels ‘getikt’ (GT e.a.). De geschiedenis 
van Graszanger blijft heel bijzonder. 
Pas in 1972 werd de soort voor het eerst 
binnen onze landsgrenzen vastgesteld, 
waarna de soort zich al snel in het Delta-
gebied vestigde. De enige echte Wal-
hout & Twisk vermeldt echter slechts 
drie waarnemingen op Walcheren tot 
en met 1993. Inmiddels lijkt de soort 
hier het hele jaar door aanwezig, ver-
moedelijk met meerdere vogels. Het 
maximumaantal Graszangers op het 
Schor van Rammekens was acht op 
08/11 (JW). Een andere goede plek was 
het opslagterrein van WK met maximaal 
vijf vogels op 18/09 (JW, PAW). Daar-
naast werden er op 19/09 vier Graszan-
gers vanaf het Nolleduin gezien (PAW), 
gevolgd door één exemplaar aldaar op 
09/10 (GT, MK) en eentje op 29/10 bij de 
golfbaan van Domburg (JW). Een moge-
lijke Bruine Boszanger werd op 14/10 

gehoord op het opslagterrein van WK 
(RS, GD). Helaas werd deze vogel niet 
gezien. In en om WK werden tussen 
02/10 en 18/10 tenminste vijf Bladko-
ningen gezien of gehoord (div). Daar-
naast werd de soort gemeld in West-
Souburg op 20/09 (ES), Oranjezon op 
09/10 (JW), de wijk ’t Zand, Middelburg 
op 11/10 (IG), en Oost-Souburg op 
12/11 Souburg (AJ). De heer A. Kausse 
deed op 07/11 een knappe vondst, met 
een Pallas Boszanger in één van de 
weinige overgebleven stukjes bos van 
het Vroon. Deze vogel was ook de vol-
gende dag nog aanwezig (PAW e.a.). Een 
opvallend aantal van 16 Vuurgoud-
haantjes werd op 19/09 geteld op het 
kerkhof van WK (TL). Normaal gespro-
ken zijn we rijk bedeeld met twee Klei-
ne Vliegenvangers op Walcheren in 
één najaar. De vogels die op 13/09 in de 
duinen bij Dishoek (JW e.a.) en op 08/10 
op de begraafplaats van WK (PAW e.a.) 
waren echter niet te doen voor ‘het gro-
te publiek’. Binnen respectievelijk een 
half uur en een uur na de ontdekking 
waren beide Kleine Vliegenvangers 
voorgoed kwijt. Op 13/10 werd een 
groepje van 12 Baardmannetjes ge-
zien op de Haringvreter (PK). Naast een 
overtrekkende Buidelmees langs de 
Nolledijk op 08/10 (GT) werd op de zo-
genaamde ‘Westkappelsche Dag’ 
(10/10) een juveniele vogel ontdekt in 
de oostkreek van WK (ES e.a.). Ook deze 
vogel, aan de grond toch echt een zeld-
zaamheid op Walcheren, bleek binnen 
een uur na de ontdekking onvindbaar. 
Onverwacht was de roepende Boom-
klever die op 15/10 in ‘de Manteling’ ten 
westen van Oranjezon werd gehoord 
(KL). De enige datum waarop een Klap-
ekster werd gemeld was 15/10. Halver-

wege de ochtend trok een vogel langs 
de Nolledijk (PAW, TL) en een ander 
exemplaar was de hele middag eentje 
aanwezig ten oosten van het Vroon, 
langs de Baaiweg en de Schoneweg (TK 
e.a.). De Bonte Kraai die al jaren achter-
een zo’n beetje op de grens van Walche-
ren en Zuid-Beveland overwintert, ver-
scheen op 19/11 weer langs de Frank-
rijkweg in het Sloegebied (JT). Ook 
daarna werd de vogel nog verschillende 
keren gezien (div). Appelvinken wer-
den uitsluitend in de laatste decade van 
oktober gemeld: 20/10 langs de Nolle 
(PAW), 21/10 over WK (RS), 27/10 over-
vliegend in het centrum van Middel-
burg (EP) en op 30/10 ter plaatse op de 
begraafplaats van WK (PAW). In totaal 
werden er negen Europese Kanaries 
ingevoerd, waarvan er zeven trekkend 
vanaf het Nolleduin gezien werden: 5 ex 
op 21/10 (PAW, KL) en ‘losse’ vogels op 
25/10 en 08/11 (allebei door PLM). Leuk 
waren de twee ‘eurokanen’ die op 02/11 
in de stuikjes langs de Vroonwegeling 
foerageerden (MK, RS). Een aangename 
verrassing voor de tellers was de Frater 
die in een groepje Vinken de Nolledijk 
passeerde op 21/10 (KL, PAW). Fraters 
worden lang niet elk jaar op Walcheren 
gezien. Vanaf 10/09 werden weer kleine 
groepjes Kruisbekken gezien, met als 
hoogste aantallen op 16/09 7 ex inval-
lend in Biggekerke (RS) en op 17/09 9 ex 
ter plaatse in Oranjezon (MK). Tussen 
09/10 en 08/11 werden er in totaal elf 
overtrekkende Geelgorzen opgemerkt, 
waarvan tien langs de Nolledijk. Daar-
naast was er op 22/10 een exemplaar 
enige tijd ter plaatse in een haag langs 
de Melsesweg, ten noorden van Zoute-
lande. De ‘tikkende’ Dwerggors die op 
31/10 langs de Nolledijk vloog (PB, TL), 
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kwam voor verschillende andere tellers 
die dag net te vroeg. Een erg vroege IJs-
gors vloog al op 12/09 luid roepend 
over het opslagterrein van WK (CB). 
Naast verschillende overtrekkende vo-
gels (N=10) in oktober en november 
werd er op 22/10 een groepje van maxi-
maal zes IJsgorzen ontdekt op een ak-
ker langs de Schoneweg, tussen Dom-
burg en WK (PAW, RS e.a.). Een aantal 
van deze vogels bleef vermoedelijk lan-
gere tijd hangen, getuige een hele reeks 
waarnemingen van vogels aan de grond 
tot in december. Bij de meeste van de 
waarnemingen ging het om één of twee 
vogels, òf tussen Veldleeuweriken in het 
Vroon, òf bovenop de zeedijk. Mede 
door het stiekeme gedrag van de soort 
(‘sluipend’ door het gras), was het op de 
dijk vaak lastig om een IJsgors terug te 
vinden, zelfs als je precies wist waar de 
vogel was gaan zitten. Sneeuwgorzen 
lieten zich ook niet onbetuigd. De eer-
ste vloog op 14/09 over de zeedijk van 

WK (MK). Leuk waren drie verschillende 
individuen in ‘het binnenland’: op 19/09 
op een akker langs de Trekdijk, ten zuid-
westen van Nieuw en Sint Joosland (B. 
Wetsteyn), op 28/09 opvliegend van ak-
ker aan de Rapenburgseweg tussen Me-
liskerke en Aagtekerke (PAW) en op 
03/11 in de berm van de Baaijenho-
venseweg, ten zuiden van Oostkapelle 
(KL). Eind oktober werden er doortrek-
kende groepjes gezien op de zeedijk 
van WK, met op 26/10 8 ex (CB) en op 
28/10 4 ex (J. van Rossum). Vanaf 05/11 
waren er hier wisselende aantallen 
Sneeuwgorzen ter plaatse, met een 
maximum van 18 ex op 11/11 (MK). Op 
16/11 raapte FA er eentje op als ver-
keersslachtoffer. Leuker was het gering-
de mannetje op 17/11, dat op 18 febru-
ari van dit jaar geringd bleek te zijn in 
Norfolk, Engeland (PAW, CB). 

Corstiaan Beeke
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