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Excursie VWG naar Limburg - 13 maart 2010

Redactioneel

Zeeuwen in Limburg, dat kan gemakkelijk. We zijn vogelliefhebbers en de
Limburgse specialiteiten komen niet naar ons. Met een fijn aantal van 13 vwgleden - Peter Meininger, Jan Hengst, Mario Aspeslagh, Rienk Geene, Pim Wolf,
Marcel Klootwijk, Thomas Luiten, Pieter Beeke, Roger Joos, Corstiaan Beeke, Niels
de Schipper, Marc Goedbloed en Johannes Luiten - reizen we daarom de lange
reis naar de bossen rond Vijlen. Daar staat onze Walcherse Limburger ons weer
trouw op te wachten: Arjan Ovaa, die naar eigen zeggen inmiddels bijna even
veel jaren in Limburg woont als hij vroeger op Walcheren heeft doorgebracht.
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Excursie VWG naar Limburg - 13 maart 2010
Recordaantallen Dwergmeeuwen te Westkapelle in april 2010
Anser en Branta op Walcheren in de winter van 2009/2010
Een Roodstuitzwaluw in het Vroon van Westkapelle
Midwintertelling januari 2010
Waarnemingen van vogels op Walcheren in december 2009 – februari 2010

Gaat de natuurbeleving van de Walcherse vogelaar soms niet verder dan het zoeken
en kijken naar zeldzaamheden? We hobbelen van de ene naar de andere zeldzaamheid, we zijn er eventjes vol van en wachten vervolgens op de volgende. Vooral
dit voorjaar was het erg: Roodstuitzwaluw, Dunbekmeeuwen, Citroenkwikstaart,
Poelruiter, Iberische Tjiftjaf, Morinelplevieren dagenlang aan de grond. En dat heeft
natuurlijk z’n weerslag op de inhoud van ons blaadje. Rob schrijft over de Roodstuitzwaluw en Marcel memoreert de zeldzame ganzen van afgelopen winter. Een
buitenstaander denkt er vast het zijne van: een apart slag volk, de gemiddelde vogelminnende Walcherenaar - gaat zijn natuurbeleving niet dieper? Het eerste mag
waar zijn, het tweede valt wel mee! Er is meer op Walcheren, ook voor de Walcherse
soortenjager. Er wordt geteld, er wordt geringd en er wordt geduldig afgelezen, er
wordt geïnventariseerd en er wordt verslag gedaan. En dat allemaal met dezelfde
liefde en gretigheid als waarmee naar zeldzaamheden wordt uitgezien en gereden.
Van al dat andere verschijnt gelukkig ook af en toe iets in ‘t Zwelmpje. Dit keer een
uitgebreid inventarisatieverslag. Karel Leeftink en Jaco Walhout hebben in het vorige
broedseizoen de territoria Spotvogel en Bosrietzanger in kaart gebracht. Ze doen, zoals
we gewend zijn, zorgvuldig en gedetailleerd verslag in een bijlage bij dit nummer.
Corstiaan en Johannes

Agenda
BBQ
Vrijdag 27 augustus
Ook dit jaar zal de voorzitter weer gastheer zijn. Komt allen!
Baaiweg 3, Westkapelle
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
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Het begint met geknerp van sneeuw onder onze voeten, een spat regen en een
prachtig paartje Middelste Bonte Specht,
een van de doelsoorten van vandaag. Een
mooi begin. We drentelen verder, kijkers
in de aanslag en de oren gespitst. Glanskoppen, Zwarte Mezen, Goudhaantjes
en de regenroep van de Vink houden ons
bezig. Jonge hond Marc kan het niet laten
elke Boomklever even te noemen. Peter
kijkt en fotografeert zwammen en Rienk
verbaast zich soms over de hoogte van
de bomen. Nu graag de Kortsnavelboomkruiper, die als twee druppels water lijkt
op de Boomkruiper, die we in Zeeland
gewoon wel hebben. Maar gelukkig zingt
hij. Het duurt even voordat het bij de
meesten van ons doordringt dat de zang
van deze Limburgse boomkruiper wel
héél verschillend is van de gewone. Een
Pimpelmeesachtige ratel met een Vinkenupswing aan het eind. Nu geven we niet
meer om een getrapt vleugelstreepje, al
zien we die wel. En anders staat het wel
op het display van de camera’s van Marcel
en Thomas. Nog enkele Kortsnavelboomkruipers, een Middelste Bonte Specht en
een Kruisbek en we staan weer op de
parkeerplaats.

Peter ziet een ritje naar het peperboompje in de buurt wel zitten. Maar dat is een
half uur lopen en bovendien klimmen. Dat
moet toch even worden uitgesteld tot ná
de vogels. En dus staan we een half uur
later bij de hamsterreservaten van Sibbe.
Niet voor de hamsters, want die slapen
nog, aldus de gids. Wel voor de Grauwe
Gorzen, en die zitten er. Een groep van
dertig tot veertig vogels vliegt af en toe
een rondje, in Nederland een buitenkansje te noemen. En de Geelgorzen, misschien wel tweehonderd stuks, mogen er
ook zijn. Boven de glooiende akkers zien
we Blauwe Kiekendieven jagen.
In Maastricht hebben we nu even geen
oog voor cultuur. Op naar de Oehoe van
de Sint-Pietersgrot, en bij de Pietersplas
eerst nog even de weg af voor de vier
Europese Kanaries, die gids Arjan daar
gisteren nog zag. Niet echt onbekende
vogels voor de trektellers onder ons, maar
zie ze maar eens zittend en zingend. Marcel geeft de Pontische Meeuwen voorrang, want hij heeft al een Eurokanarie op
Walcheren dit jaar, nog zingend ook. En
dan de Oehoe. “Niet spannend”, vindt de
gids, “natuurlijk gaan we hem zien, maar
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Recordaantallen Dwergmeeuwen
te Westkapelle in april 2010
Een ideale plek om met goede lichtomstandigheden na zonsopgang ‘t Vroon
bij Westkapelle af te zoeken is de K. de Vosweg. Zo ook op 24 april 2010, waar ik
rond 08.00 uur begon aan mijn ‘rondje Westkapelle’. Het viel me meteen op dat
er meer Dwergmeeuwen dan anders aanwezig waren. Tientallen foerageerden
boven de plassen en na verloop van tijd groeide deze aantallen en drong het tot
me door dat er van uit het niets groepjes naar beneden kwamen. Ik besloot de
handtikker te gaan gebruiken om de aanwezige groep te gaan tellen. Tweehonderd vogels, dat is wel erg veel! Vanaf dat moment speelde zich een schouwspel
af dat me nog lang zal heugen.

13 maart 2010, St Pietersberg. Foto: Peter Meininger

vraag niet hoe: hij zit in het donker en
blijft daar zitten”. Dat klopt, een vlek op
haar nest, maar wel herkenbaar en daar
gaat het nu even om. We zijn tenslotte in
Limburg en daar hoort een Oehoe bij, al
is het slechts voor de vorm.
Tevreden danken we Arjan en voeren we
discussie: wat nu? Peter gaat naar zijn
peperboompje, Pim en Jan gaan met
hem mee. De rest gaat spechten zoeken
bij Posterholt, bij Roermond. Daar geeft
het beloofde spechtenspectrum van
vijf soorten niet thuis, alleen de Zwarte
Specht laat zich luidruchtig horen. Door
de telefoon geeft gids Arjan aan dat we
toch op de goede plek zoeken.
Het is nog licht en de vraag komt op: gaan
we naar de Witoogeend toe, hier tien
kilometer vandaan, vandaag ontdekt?
Waarom eigenlijk niet, geven uiteindelijk
de laatste twijfelaars ook toe.
4 ‘t Zwelmpje

Pim is er toch niet bij, die wilde “geen
zwemvliezen vandaag”. We verwachten
een eend op afstand, tussen Kuifeendjes, dobberend op een mooie Limburgse
plas, een waarneming waar je best trots
op mag zijn. Maar Rienk weet het al: het
is natuurlijk een ontsnapte! De tomtom
leidt ons naar een plasje net buiten de
bebouwde kom, en daarin twee Meerkoeten en een slapende Witoogeend. Wat
een ontgoocheling! Alsof hij uit een vijver
aan de overkant van de weg komt en op
deze iets grotere vijver is gaan zitten. We
lachen wat beschaamd. De naderende
fotografen schrikken hem niet echt af, al
zoekt hij het midden van de plas op. De
vogel doet agressief tegen een paartje
Wilde Eend dat komt buurten, dat wel.
En de Limburgse vogelaars beschouwen
hem allemaal als prima wild, blijkt later.
En eerlijk is eerlijk, het is een mooie vogel.
Trouwens, wat zeuren we: de dag kon al
niet meer stuk.
Johannes Luiten
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Vanuit het binnenland en
vanuit hoog boven het
gebied kwamen groepjes
Dwergmeeuwen naar beneden. Zodoende verbleven
er honderden Dwergmeeuwen in het gebied die alleen
maar aan het foerageren
waren. Af en toe vlogen er
groepjes uit het gebied om
strak naar het noordoosten
te vliegen. Door de massale
aanwezigheid van foeragerende vogels besloot ik
voortaan alleen de vertrekkende groepjes te tellen. Dit
ging in rap tempo door en
in nog geen uur tijd stond
de teller op 3000 vogels. De
groepen die binnenvielen
kwamen hoofdzakelijk uit
de kant van de Slaakweg
en hoog boven het gebied,
vermoedelijk uit zee.

Dwergmeeuw, 15 april 2010, Westkapelle, ‘t Vroon.
Foto: Marcel Klootwijk

Ik belde Thomas Luiten, die op Breskens
stond. Daar was de trek van Dwergmeeuwen ook leuk, echter geen aantallen die
ik had. Gauw weer verder met tellen dus.
Op een gegeven moment telde ik 800

vogels, die massaal aan het foerageren
waren. Een magnifiek gezicht, als vlinders
hingen ze boven het water. Denk daarbij
aan de hoofdzakelijk adulte (roze) vogels
die ook nog eens veel aan het roepen

25e jaargang, nummer 2, juli 2010

‘t Zwelmpje

5

Dwergmeeuwen binnen die ook weer
snel vertrokken. Om 11.00 uur bleef de
teller steken op 4943 vogels en was de
koek echt op. Een nieuw record voor
Westkapelle, en voor mij (en deels voor
Sander) een onvergetelijke ervaring, die
veroorzaakt werd doordat de trek zich
over het binnenland afspeelde en dat
de vogels voor kortere of langere tijd
aanwezig waren. Bovendien zijn Dwergmeeuwen juweeltjes om naar te kijken,
helemaal omdat alles op korte afstand
was te aanschouwen.
Het is bekend van Westkapelle dat er enkele duizenden Dwergmeeuwen kunnen
langskomen. Deze vogels vliegen dan in
een vrij korte periode echt over zee. Dit
keer was het dus anders. Natuurlijk speelt
‘t Vroon als natuurontwikkelingsgebied
hierin een belangrijke rol. De vogels kunnen dan voor kortere of langere tijd foerageren en vervolgens weer verder gaan.
Dit gebeurt ook ver in het binnenland
elders in het land maar nooit zo massaal
Dwergmeeuw, 15 april 2010, Westkapelle, ‘t Vroon. Foto: Marcel Klootwijk

waren en het plaatje is compleet! Met
het perfecte licht erbij maakte ik ook nog
eens mooie filmbeelden van de aanwezige vogels en de vertrekkende groepen
om zodoende een mooi beeld te krijgen
van de trekbeweging. Continu vertrokken er groepen naar het noordoosten.
Leuk was te zien dat vóór het vertrek de
groepen vogels massaal gingen roepen
en samenklonterden om dan vervolgens
over K. de Vosweg richting Domburg weg
te vliegen. Sander Lilipaly kwam langs en
wreef eens flink in zijn ogen: “Dit heb ik
nog nooit meegemaakt!”. “Nee Sander,
ik ook niet…”
6 ‘t Zwelmpje

Samen aanschouwden we dit spektakel.
Als bonus vloog er een fraaie Visarend
over die langzaam richting zee vloog
en de nodige paniek veroorzaakte. Veel
Dwergmeeuwen verlieten het gebied.
Sander besloot om even over zee te kijken
waar in een klein half uurtje ongeveer
150 Dwergmeeuwen over zee vlogen.
Dit bewees dat het toch echt over het
binnenland vloog! Na 09.30 uur werd
het minder en verbleven er nog 400 in
‘t Vroon. Opeens kwam er een Slechtvalkwijf jagen en alle 400 vogels besloten
om strak naar noordoost weg te vliegen.
Daarna kwamen er nog mondjesmaat

25e jaargang, nummer 2, juli 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Camperduin
Egmond aan Zee
Camperduin
Noordwijk
Westkapelle
Camperduin
Camperduin
Camperduin
Westkapelle
Camperduin
Scheveningen
Egmond aan Zee
Egmond aan Zee
Noordwijk
Hondsbossche

als die dag bij Westkapelle. Het verschil is
natuurlijk dat ‘t Vroon dicht aan de kust
ligt waar de doortrek het sterkst is. De
voorjaarstrek van Dwergmeeuwen langs
Westkapelle kent zijn piek in de tweede
helft van april; dit beeld is ook landelijk
te zien. Voornamelijk langs de kust maar
dus ook ver in het binnenland worden
groepjes gezien. Zo kunnen enkele honderden vogels verblijven boven plassen
in de provincie Limburg wat in april 2010
ook het geval was.
Tijdens het record van 24 april te Westkapelle waren de weersomstandigheden
ideaal: helder, zonnig weer met een zwakke noordoostenwind. Het vorig record op
Westkapelle was op 22 april 2006 met
3670 Dwergmeeuwen.
Om een beeld te geven van de grootste
aantallen ooit tijdens de voorjaarstrek,
heb ik een landelijk overzicht gemaakt.

8632 ex.
8099 ex.
6158 ex.
5236 ex.
4943 ex.
4697 ex.
4507 ex.
4351 ex.
3670 ex.
3653 ex.
3516 ex.
3459 ex.
3399 ex.
3058 ex.
3034 ex.
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Rob Sponselee
15 april 2006
25 april 2010
19 april 2007
19 april 2010
24 april 2010
23 april 2006
29 april 2007
25 april 2010
22 april 2006
28 april 2007
06 april 1981
28 april 1989
29 april 2007
23 april 2010
15 april 2006
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Anser en Branta op Walcheren
in de winter van 2009/2010
De afgelopen winter was er een om nooit te vergeten op vogelgebied. De winter
kenmerkte zich door langdurige koude en veel sneeuw, wat resulteerde in grote
aantallen vogels. De soorten die voor iedereen het meest bij zullen blijven zijn
toch wel de Kramsvogel, Roerdomp en de grote hoeveelheden ganzen. Over
deze laatste bijzondere soortgroep gaat dit artikel.
Sinds de winter van 1996/97 hebben
we niet meer zulke langdurige vorstperiodes en sneeuwdagen gekend. Zeker
de sneeuw was boven de rivieren en
helemaal in het uiterste noorden een
belangrijke factor waardoor veel vogels
zich genoodzaakt zagen af te zakken naar
het sneeuwvrije Zeeland. Nu hebben we
in Zeeland over het algemeen al helemaal niet zo te klagen over de aantallen
ganzen, maar deze laten Walcheren toch
hoofdzakelijk links liggen. Alleen deze
winter waren er wel grote hoeveelheden en verschillende soorten ganzen te
zien op ons ‘eilandje’. Hieronder zijn het

voorkomen en de aantallen van de belangrijkste soorten beschreven, andere
details staan in het waarnemingenoverzicht achterin dit blaadje.
Kolgans
Vanaf begin december werden al aantallen tot 500 vogels genoteerd in het
Oude Veerseweggebied. Dit van oudsher belangrijke gebied voor de Kolgans
herbergt jaarlijks zo’n kleine 1000 vogels.
Pas vanaf half december begon de soort
ook de andere geschikte gebieden op
Walcheren te bevolken, getuige de waarnemingen van 1200 exemplaren aan de

Zandvoortweg en 300 exemplaren in
de omgeving van Poppendamme. De
gehele winter bleef de Kolgans veruit
de meest algemene ganzensoort op het
eiland met als kerngebieden het Oude
Veerseweggebied, het Zandvoortweggebied, de omgeving van Hoogelande
en rond de Vrijheidsweg bij Aagtekerke.
Een totale schatting is moeilijk te maken,
maar uit de waarnemingen blijkt dat zeker
zo’n 10.000 vogels op Walcheren hebben
overwinterd.
Omdat de aantallen veel hoger lagen dan
normaal zaten er ook meer vogels tussen
met halsbanden. Toch waren de meeste
halsbanden ‘oude bekenden’ van ons eiland. Zo waren er veel lichtgroene halsbanden af te lezen van vogels die allen
in 2007 zijn geringd aan de Oude Veerseweg. Deze groep vogels overwintert iedere winter op Walcheren. Ook waren
er een aantal zwarte halsbanden uit de
omgeving van Nijkerk en een paar uit de
Pyasina-delta in het noorden van Siberië.

Kleine Rietgans
De aantallen van deze soort zal iedereen
zich nog wel blijven herinneren. De Kleine
Rietgans is een gans die een typisch verspreidingspatroon heeft binnen Nederland. De grootste aantallen verblijven in
het begin en aan het eind van de winter
in Friesland en tussendoor verblijven ze
hoofdzakelijk in België. Wie in november
gedurende de juiste paar dagen buiten
is, kan genieten van deze korte maar hevige trekgolf. Vaak vliegen de vogels in de
ochtenduren met vele duizenden over de
westelijke helft van Walcheren in mooie
formaties naar België. Ditzelfde fenomeen
doet zich een paar maandjes later weer
voor, maar dan andersom. Dit jaar kwam
dat tot uiting in de waarneming van dik
3400 exemplaren vliegend naar het noorden over Zoutelande begin januari.
Alleen dit jaar was het net iets anders
en konden we langdurig genieten van
Kleine Rieten aan de grond. Het begon
rustig aan, met in december enkele

Kleine Rietganzen, 13 januari 2010, Sint Laurens, Van ‘t Hofweg. Foto: Thomas Luiten
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kleine groepjes, maar in januari waren
op verschillende plaatsen groepen tot
150 vogels te bewonderen. De grootste
groep bestond uit zo’n 830 vogels langs
de Hogelandse weg op 12 februari.

al weer gebeurd met deze gans. Helaas
werden er deze winter geen Taigarietganzen tussen gevonden, maar deze blijken
toch iets lastiger te determineren dan
werd aangenomen.

Van deze soort werden ook enkele halsbanden afgelezen van vogels uit Denemarken, Noorwegen en Spitsbergen. De
oudste vogels waren een mannetje en
een vrouwtje uit 2004, geringd in Denemarken.

Brandgans
De Brandgans is tegenwoordig samen
met de Kolgans de meest talrijke gans
op Walcheren. Van alle ganzensoorten
blijven ze ook het langste `hangen` en
tegenwoordig broeden ze in grote aantallen in de Delta. Traditionele plek voor
deze soort is het Oude Veerseweggebied,
maar deze winter werden ze ook in grote
groepen gezien langs de Zandvoortweg
en Perduinsweg. Op de eerste dag van
december zat er al een groep van 1700
vogels aan de Oude Veerseweg en deze
groeide uit tot een top van 3300 vogels.
De andere grote groepen bestonden uit
zo´n 2000 en 1200 vogels. Het maximale
aantal vogels wat op Walcheren heeft
overwinterd, is moeilijk te schatten omdat

Toendrarietgans
Ook de Toendrarietgans is in normale
winters niet veel aan de grond te vinden
op Walcheren, hoogstens een paar in een
groep kollen. Deze winter kwamen er een
paar mooie groepen aan de grond tussen
Grijpskerke en Aagtekerke. De grootste
en zeker ook de mooiste groep bevond
zich langs de Vrijheidsweg. Deze groep
groeide in de loop van januari aan tot
1600 vogels. Vanaf half februari was het

Brandganzen, 3 maart 2010, Zandvoortweg. Foto: Marcel Klootwijk
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Witbuikrotganzen, 13 januari 2010, Aagtekerke. Foto: Thomas Luiten

deze soort erg mobiel is, maar het zal
zeker de 8000 benaderen.
Een aantal Brandganzen was gekleurringd
aan de poten, maar daar zijn nog geen
gegevens van binnen.
Witbuikrotgans
Rotganzen aan de grond zijn op Walcheren sowieso al een zeldzaamheid, laat
staan Witbuikrotganzen. Toch was deze
soort geschrokken van de grote hoeveelheden sneeuw in het noorden van het
Verenigd Koninkrijk en deden ons eiland
aan met een bezoek. Eerst waren het nog
meldingen van langsvliegende vogels bij
Westkapelle, maar vanaf 10 januari lieten
er zich zes exemplaren goed bekijken
ter hoogte van de golfbaan van Domburg. Dit groepje trok aardig wat bekijks
en was voor veel vogelaars een nieuwe
Walcherensoort. De aantallen Witbuiken
op deze plek wisselden hierna behoorlijk.

Van 14 tot 18 februari waren hier 16-17
exemplaren aanwezig (2 onvolwassen,
rest adult), waarvan er vanaf 20 februari
nog een groepje van vier vogels overbleef
en dat op 13 maart voor het laatst gezien
werd. Verder werden er nog vogels ter
plaatse gemeld langs de Vrijheidsweg
(7), de Zandvoortweg (4) en op het schor
van Rammekens (18 vogels op 2 februari).
Dwerggans
Ook deze zeldzame gans mocht niet ontbreken tussen het ganzengeweld en werd
dan ook op 16 januari ontdekt, zij het
dat de waarneming niet voor iedereen
weggelegd was. Het betrof een groepje
van twee adulte en vier juveniele vogels,
die zich goed verscholen op de hollebollige weilandjes van de Oude Veerseweg.
De vogels werden uiteindelijk maar een
dag gezien. Deze waarneming betrof de
zevende waarneming van deze soort op
Walcheren.
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Roodhalsgans
Deze prachtige gans werd op 1 februari
ontdekt langs de Zandvoortweg en bleef
daar tot de 3e aanwezig. Een dikke week
later, op 11 februari, werd de vogel weer
waargenomen tussen de ganzen aan de
Perduinsweg. Daar bleef de vogel tot de
13e aanwezig.
Dit is nog maar de achtste waarneming
van deze soort op Walcheren en is ook
meteen een van de langst verblijvende
vogels.
Ross´ Gans
Als laatste soort en ook de zeldzaamste,
verscheen de Ross´ gans op Walcheren.
Deze nieuwe soort voor Walcheren werd
op 22 januari ontdekt langs de Oude
Veerseweg. Ondanks dat we de vogel al

een beetje voorspeld hadden deze winter,
gezien het verblijf van twee vogels op
Schouwen en Noord-Beveland, was het
toch een aangename verrassing. De vogel
trok erg veel bekijks en liet zich goed
bekijken tot en met 30 januari, waarna
de vogel op 23 februari nog een keer
opdook aan de Zandvoortweg. Leuk was
dat de vogel in maart zich nog een keer
liet zien aan de Oude Veerseweg, waar
hij een drietal dagen verbleef.
Al met al was de winter van 2009/2010
een heel speciale dankzij de grote aantallen ganzen. Ik wilde graag alle waarnemers bedanken die de moeite hebben
genomen hun waarnemingen in te voeren op waarneming.nl.
Marcel Klootwijk

Een Roodstuitzwaluw in het Vroon van Westkapelle
Op 22 april 2010 bevond ik mij op de Hogeweg bij Westkapelle dat een bekende
vogelboulevard is geworden sinds de aanleg van het natuurontwikkelingsgebied
‘t Vroon. Aan weerskanten van deze weg heb je dan ook een prima overzicht van
het gebied. Omstreeks 10.30 uur was er een flinke groep zwaluwen, waarvan
het gros uit Boerenzwaluwen bestond, aan het foerageren. Een deel van deze
groep zat op het prikkeldraad in het gedeelte van het vroegere Vroon. Groepen
zwaluwen zijn natuurlijk een dankbaar object om in de trektijd afgezocht te
worden op zoek naar wat bijzonders.
Ik richtte mijn aandacht op de Boerenzwaluwen die prontjes naast elkaar op
het prikkeldraad zaten. Eén blik door de
kijker was voldoende: er zat een zwaluw
tussen met een lichte stuit en een licht
nekbandje. Een Roodstuitzwaluw in volle
glorie! Omdat ik genoeg wist pakte ik
mijn telescoop en alles was natuurlijk
nog mooier te zien. Op datzelfde moment stopte er achter mij een auto. Thomas Luiten en Pieter Beeke stapten uit
en wisten op dat moment nog niks. Dat
duurde natuurlijk niet lang. Precies op dát
moment ging de vogel vliegen… het zal
toch niet! Gelukkig zagen we gedrieën de
Roodstuitzwaluw fraai zijn rondjes maken
laag boven het gebied en daarna weer op
het prikkeldraad gaan zitten. Na een tijdje
vond de vogel het genoeg en verdween
met een Boerenzwaluw hoog richting
zuidwest naar het paviljoen, de zee op.
De vogel is alles bij elkaar nog geen tien
minuten aanwezig geweest. Thomas en
Pieter hadden dus ook hun geluksmoment en waren op de juiste tijd en op de
juiste plaats aanwezig! Er bleef nog een
groep Boerenzwaluwen over. Voor degenen die te laat kwamen was er daardoor
nog een beetje hoop. Helaas, de vogel
kwam niet meer terug.

Ross’ Gans, 4 maart 2010, Oude Veerseweg. Foto: Marcel Klootwijk
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Een Roodstuitzwaluw herkennen is natuurlijk niet zo moeilijk, vooral onder
deze omstandigheden: de rossige stuit,
de roodoranje zijkop doorlopend tot de
nek, in vlucht de lichtbeige onderdelen in
contrast met een donkere onderstaart en
verlengde staartpennen die opvallender
waren dan Boerenzwaluw. De vlucht was
ook anders dan Boerenzwaluw, met meer
glijvluchten en veel sierlijker. Het was mijn
mooiste ooit in Nederland gezien! Nu
eens niet in een korte tijd langs of over
een telpost. Het betekende een nieuwe
soort voor Westkapelle en de derde voor
Walcheren. De eerste gevallen waren
langs de Nolledijk op 5 oktober 2001 en
op 22 november 2002, beide door meedere waarnemers en beide aanvaard door
de CDNA. De soort is natuurlijk bekend
van de telpost Breskens, waar tussen 2
mei 1990 en 10 april 2009 een kleine zestig vogels zijn gezien. Mede hierdoor is
de telpost beroemd geworden. Dit jaar
is daar géén Roodstuitzwaluw gezien...
Overige waarnemingen in de Delta zijn:
een exemplaar langs de Grevelingendam
op 12 september 1994, een exemplaar in
de Blikken bij Oostburg op 27 april 2009
en een exemplaar tussen het Paulinaschor
en Terneuzen op 20 november 2009. Er
zijn in de Delta dus nog maar zes vogels
buitenom Breskens gezien.
Rob Sponselee
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Midwintertelling januari 2010

Aantal 2010
Kleine Rietgans

Op 16 januari 2010 vond de 44e editie van de internationale Midwintertelling
plaats. Onze vogelwerkgroep deed voor de 27ste opeenvolgende keer mee
met deze telling. Tijdens deze jaarlijks terugkerende telling worden alle soorten
watervogels zo volledig mogelijk geteld. Niet alleen op Walcheren of in Nederland, maar gelijktijdig ook in vele andere delen van de wereld! Om de resultaten
vergelijkbaar te houden is het goed dat zoveel mogelijk gelijktijdig wordt geteld,
wat in sommige regio’s zelfs georganiseerd gebeurd. De resultaten in dit artikel
hebben enkel betrekking om het binnendijkse gedeelte van Walcheren.
Sneeuw en ijs.
Wanneer we aan de winter van 2009-2010
terugdenken kunnen we ons vooral de
sneeuw herinneren, al lag er toch ook
wel veel ijs. Heel erg koud was het niet,
maar het was wel lang koud (figuur 1). Zo
werd voor 22 van de 68 getelde gebieden
aangegeven dat er (gedeeltelijk) sneeuw
lag, terwijl er voor 66 van de 68 gebieden
werd aangegeven dat er (gedeeltelijk) ijs
lag. Enkel op het Kanaal door Walcheren
(2 telgebieden) lag geen ijs. Dat bleek ook
wel uit de aantallen watervogels (m.u.v.
ganzen en zwanen) die daar geteld werden. Maar liefst 31,9% van de watervogels
werd in het Kanaal door Walcheren geteld
(2008: 11,6%).

Resultaten
De gebiedsdekking was erg goed: alle
gebieden buiten de bebouwde kom
werden geteld. Daarnaast werden ook
in het stedelijk gebied van Middelburg
en Vlissingen de watervogels genoteerd.
De resultaten (zie tabel 3) vertonen duidelijk de kenmerken van een vrij koude
winter met veel sneeuw. Zo waren veel
Brandganzen aanwezig terwijl er weinig Grauwe Ganzen waren. Er werden
relatief veel Houtsnippen geteld, terwijl
soorten als Kievit en Goudplevier nagenoeg helemaal verdwenen waren. Ook
de aantallen van Wulp en de Scholekster
lagen vele tientallen procenten lager dan
voorgaande jaren.

15,00

gemiddeld 2004-2008

11,25
7,50

2010

3,75
0
-3,75
-7,50
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Figuur 1: gemiddelde temperatuur per dag in 2004-2008 en 2010
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Houtsnip
Blauwe Kiekendief
Brandgans
Fuut

Gem. 2006-2009 Verschil in procenten

600

9

6383%

9

1

1500%

20

2

1000%

3.334

334

998%

80

11

702%

Nijlgans

129

26

504%

Toendrarietgans

676

141

478%

Krakeend

402

160

252%

Aalscholver

112

57

196%

Meerkoet

1.625

1.016

160%

Wilde Eend

3.763

2.471

152%

97

131

74%

Knobbelzwaan
Blauwe Reiger
Scholekster
Bergeend

48

82

59%

135

388

35%

29

126

23%

IJsvogel

2

9

22%

Kleine Zilverreiger

2

16

13%
11%

Wintertaling
Kievit
Goudplevier

33

305

173

2.898

6%

0

1.200

0%

Tabel 1: Overzicht opvallende verschillen telling 2010 t.o.v. gemiddelde totaal 2006-2009

Soortbespreking
Een IJsduiker binnendijks tijdens de midwintertelling is wel bijzonder te noemen;
nog maar de tweede ooit (na een exemplaar in 2007) tijdens een midwintertelling. De Fuut was met 80 exemplaren
talrijker dan ooit tevoren; 75 ex dreven in
het kanaal door Walcheren, 4 in de kreek
van Westkapelle en één vogel zat in de
binnenstad van Middelburg.
Eigenlijk alle ‘winterganzen’ waren in
goede aantallen aanwezig. Van Toendrarietgans, Kleine Rietgans en Brandgans werden recordaantallen geteld. Een
heel aardige krent in de pap waren de 6
Dwergganzen die tijdens de telling langs
de Oude Veerseweg zaten.

Verder is het aantal van 129 Nijlganzen
opvallend te noemen; blijkbaar gaat deze
soort ook op de vlucht voor sneeuw. In
heel Zeeland waren de aantallen 2-3x
hoger dan afgelopen jaren.
De Krakeend zet zijn stijgende lijn gestaag
door met dit jaar een nieuw record van
402 exemplaren.
De fluctuering van Wilde Eend en Soepeend in de afgelopen jaren lijkt met elkaar
te maken te hebben. Wanneer er meer
Wilde Eenden worden geteld, nemen de
Soepeenden ‘spontaan’ af. Een tellerseffect?
Van de roofvogels was vooral het aantal
Blauwe Kiekendieven van 20 vogels zeer
opvallend. In een normaal jaar worden

25e jaargang, nummer 2, juli 2010
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2010

2009

1. Wilde Eend (2)

3763

2568

2. Brandgans (10)

3334

674

3. Kokmeeuw (7)

2078

1326

4. Kolgans (1)

2000

3014

5. Meerkoet (5)

1625

1503

6. Smient (3)

1361

2066

993

1331

7. Wulp (6)
8. Waterhoen (9)

819

717

9. Zilvermeeuw (13)

705

497

10. Toendrarietgans (28)

676

78

11. Grauwe Gans (4)

657

1685

12. Kuifeend (12)

606

545

13. Kleine Rietgans (-)

600

0

14. Stormmeeuw (15)

598

392

15. Krakeend (16)

402

347

Tabel 2: Overzicht van de talrijkste soorten in
januari 2010. Tussen haakjes januari 2009.

er gemiddeld twee exemplaren gezien.
De IJsvogel leek in 2005-08 aan een mooie
opbouw bezig. Van 9 exemplaren in 2005
tot maximaal 14 in 2008. Na vorig jaar al
een terugslag gehad te hebben (6 ex)
was de IJsvogel in januari 2010 een echte
zeldzaamheid met maar 2 exemplaren.
Het aantal Eksters heeft toch de lijn naar
boven weer gevonden, na vier opeenvolgende jaren van daling: dit jaar 288 vogels
(in 2009 werden 174 exemplaren geteld).
Dankwoord
Dit jaar hebben de volgende personen
geteld waarvoor hartelijk dank:
Mario Aspeslagh, Pieter Beeke, Jan
Hengst, Roger Joos, Marcel Klootwijk,
Karel Leeftink, Peter Meininger, Erik Sanders, Rob Sponselee, Gerard Troost, Fred
Twisk, Jaco Walhout, Pim Wolf en Wouter
van Zandbrink.
Gerard Troost

IJsduiker
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Kleine Zilverreiger
Blauwe Reiger
Knobbelzwaan
Zwarte Zwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Kolgans
Dwerggans
Grauwe Gans
Soepgans
Indische Gans
Canadese Gans
Brandgans
Rotgans
Witbuikrotgans
Nijlgans
Casarca
Bergeend
Muskuseend
Mandarijneend
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Soepeend
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Nonnetje
Middelste Zaagbek
Blauwe Kiekendief

1
237
80
112
2
48
97
8
7
7
676
600
2000
6
657
126
1
55
3334
17
10
129
3
29
1
1
1361
402
33
3763
343
19
2
606
1
21
20

Havik
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Slechtvalk
Patrijs
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Bonte Strandloper
Kemphaan
Watersnip
Houtsnip
Wulp
Zwarte Ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Witgat
Steenloper
Zwartkopmeeuw
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Grote Mantelmeeuw
Holenduif
IJsvogel
Groene Specht
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Grote Gele Kwikstaart
Grote Lijster
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai

3
9
52
22
2
4
1
819
1625
135
173
1
75
5
9
993
1
15
5
7
1
1
2078
598
11
705
12
26
2
7
8
168
2
11
288
120
57

Groenpootruiter, 13 februari 2010, Oude Veerseweg. Foto: Corstiaan Beeke
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Waarnemingen van vogels op Walcheren
in december 2009 – februari 2010
In dit waarnemingenoverzicht een terugblik op een heerlijke winter op Walcheren. Onder meer aandacht voor de verschillende overwinterende IJsduikers en
Roerdompen, veel en zeldzame ganzen, een Kleine Burgemeester en enorme
aantallen Kramsvogels. In het onderstaande overzicht zijn via www.waarneming.nl waarnemingen gebruikt van AO (Arjan Ovaa), CB (Corstiaan Beeke),
EP (Edwin Paree), FA (Floor Arts), GT (Gerard Troost), IM (Ies Meulmeester), JG
(Jan Goedbloed), JH (Jan Hengst), JL (Johannes Luiten), JS (Joop Scheijbeler),
JT (Jos Tramper), JTu (Jan Tuin), JW (Jaco Walhout), KL (Karel Leeftink), KV (Kees
Vliet Vlieland), MA (Mario Aspeslagh), MK (Marcel Klootwijk), PAW (Pim Wolf ), PB
(Pieter Beeke), PLM (Peter Meininger), PK (Piet de Keuning), RG (Rienk Geene),
RoJ (Roger Joos), RS (Rob Sponselee), SL (Sander Lilipaly), TL (Thomas Luiten) en
enkele niet-leden. Iedereen hartelijk dank voor het invoeren en meteen maar de
traditionele oproep aan allen die nog niet invoeren, om dit ook te gaan doen!
Op 12/12 was er langs WK spectaculaire
trek zichtbaar van Roodkeelduikers: in
anderhalf uur tijd passeerden niet minder
dan 340 ex in ZW richting (IM, PB, TL). In
januari werd er alleen enigszins serieuze
verplaatsing vastgesteld op 02/01 (52,
PAW) en 28/01 (77, TL). Het grootste deel
van de 200 ‘duikers spec’ die in de ochtend
van 14/02 in een uur tijd langs WK vlogen
(AO), zal ongetwijfeld ook Roodkeelduikers zijn geweest. Parelduikers waren
ter plaatse op de kreek van WK op 05/12

Parelduiker, 5 december 2009, Kreek WK.
Foto: Corstiaan Beeke
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(TL e.a.) en op het Veerse Meer van 24/01
tot 25/02 (CB e.a.). Verder zat er eentje op
zee ter hoogte van Westkapelle op 21/02
(MA) en werden daar langsvliegende
exemplaren gezien op 01/01 (G. Maljaars),
28/01 (MK) en 14/02 (JW). Ook heel leuk
was het langdurige verblijf van verschillende IJsduikers. Van 06/12 tot in elk
geval 26/12 was een 1e-wk IJsduiker aanwezig aan de binnenzijde van de Veerse
Dam (MA, MK e.a.). Tussen 29/12 en 03/02
(FA) en weer op 13-02 (AO) zwom er een
1e-wk afwisselend op de Westerschelde
ter hoogte van de Oranjemolen en in de
buitenhaven van Vlissingen. Een derde
IJsduiker zwom op zee bij het Zuiderhoofd van WK van 20/01 tot 28/02 (FA
e.a.). Daarnaast was er op 16/12 een 1e-wk
vogel op zee aanwezig bij Dishoek (JG)
en vloog er eentje langs WK op 26/12
(adult, PAW) en 27/12 (RoJ). Roodhalsfuten overwinterden op het Veerse Meer
(gehele periode, vooral voor Jachthaven
Oostwatering) en op de Westkapelsche
Kreek van 19/12 tot 13/02. Op 28/01 vlo-

25e jaargang, nummer 2, juli 2010

gen er twee langs WK (TL). Het maximumaantal van 95 Geoorde Futen werd daar
vastgesteld op 03/01 (CB). Verder waren
twee aanwezig op de Westkapelsche
Kreek van 03/12 tot 29/12 (div), vier op
zee voor WK op 16/12 (PAW), op diezelfde
datum eentje in de Sloehaven (PAW), op
30/12 ter plaatse voor het Zuiderhoofd
(G. Maljaars) en op 01/02 trok er eentje
langs ‘t Kiekuus op WK (CB, PAW). Een
groepje van drie Kuifduikers zwom op
zee bij WK op 04/01 (PAW) en een voor
Walcherse begrippen hoog aantal van
maximaal negen Kuifduikers zat op het
Veerse Meer op 17/02 (TL). Nadat er op
06/01 een dode Noordse Stormvogel
werd opgeraapt op het strand van Oostkapelle (RG), vloog er een springlevend
exemplaar op 02/02 langs de zeedijk van
WK (PAW). Het Vaal Stormvogeltje dat
diezelfde zeedijk op 08/12 passeerde
(PAW) was aan de late kant. Er werd vanaf de zeedijk van WK maar weinig verplaatsing van Jan-van-genten vastgesteld. Het hoogste aantal was 22 ex op
29/01 (PAW). Tussen 06/12 en 01/01 werd
op diverse data een 1e-wk Kuifaalscholver
gezien voor de kust van WK (div) en vanaf 15/12 was er eentje de rest van de
winter aanwezig in (de omgeving van)
de buitenhaven van Vlissingen (FA e.a.).
Heel bijzonder voor Walcheren was de
reeks waarnemingen van Roerdompen.
Het heeft er alle schijn van dat er, vooral
tijdens de verschillende periodes met
sneeuw en vorst, tenminste acht verschillende exemplaren werden gezien. De
vogel die op tweede kerstdag in de Oostkreek van WK werd gezien (MK, RoJ) bleef
tot 15/02. Op 28/12 werd er één gezien
in de vest van Veere (H. Roosen) en tussen
05/01 en 30/01 waren er verschillende
meldingen van een Roerdomp in de

Veerse Kreken (o.a. JW). Een half uurtje
nadat PLM bij WK zijn eerste ooit (in 33
jaar vogels kijken) op Walcheren had gezien, zag hij samen met PAW zijn tweede
langs het Kalfhoeksepad bij Aagtekerke
op 13/01. Op 30/01 zag JG er eentje invallen in de Vroonpoel bij Klein Valkenisse
en op 03/02 werd er één gezien in Oranjezon (MK). FA scoorde op 20/02 een
Roerdomp over het voetbalveld van WK
en vanaf 21/02 tot in maart was er één
aanwezig in het rietveldje langs de A58
bij afslag Middelburg (RoJ, CB). Kleine
aantallen (1-3) Kleine Zilverreigers werden gemeld in de polders rond Middelburg en in de omgeving van Ritthem. Het
maximumaantal op de slaapplaats in de
Veerse Kreken was 13 op 01/12 (PK). Het
aantal Grote Zilverreigers dat gezien
werd is moeilijk vast te stellen. In december waren er meldingen bij Ritthem op

Kleine Zilverreiger, 6 februari 2010, Ritthem.
Foto: Corstiaan Beeke
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19/12 (RS) en langs de Perduinsweg en
bij Koudekerke op 29/12 en 30/12 (RS,
TL). Op 09/01 werd er toch weer een overvliegende bij de spuikom van Ritthem
gezien (P. de Poorter). Tot half januari werd
er regelmatig één gezien in de Vliegveldkreek bij Midden-Zeeland (div) en vanaf
27/01 tot eind februari werd een Grote
Zilverreiger gezien in de NO-hoek van
Walcheren (div): weihoek van Kleverskerke, het Oude Veerseweggebied, Schellach en Veerse Kreken. Op 04/02 vloog
een exemplaar over Oranjezon (MA) en
op 11/02 stond er weer één langs de Perduinsweg (JS). Tenslotte was er tussen
11/02 en 16/02 een Grote Zilverreiger
aanwezig langs de Boomdijk bij Nieuw
en Sint Joosland (SL e.a.). Begin december
werden er nog enkele Lepelaars gemeld
in het Veerse Meer: op 05/12 stonden er
drie op de Haringvreter (KV) en op 06/12
werden er twee, en twee dagen later zelfs
vijf in de Vliegveldkreek gezien (PLM/RS).

Daarna waren er nog meldingen in het
Vroon op 19/12 (twee, FA) en de eerste
Lepelaar van het ‘voorjaar’ liep vanaf
22/02 weer in het Zandvoortweggebied
(PAW). Net als in de afgelopen winters
was er ook dit jaar weer fraaie groep
Kleine Zwanen aanwezig op Walcheren.
Wat in de weihoek van Hoogelande begon met een groepje van 26 ex op 05/12
groeide uit tot de grootste groep van de
laatste jaren op Walcheren: 134 ex op
10/01 (CB). Daarna werden er enkele weken wat minder gezien, maar op 01/02
zaten er weer 134 (RS). Deze groep verplaatste zich ook regelmatig naar de
Groeneweg bij Koudekerke. Daarnaast
werden er her en der kleine groepjes gezien. Sinds enkele jaren worden er ook
standaard elke winter Wilde Zwanen op
Walcheren gezien. Nadat er op 18/12 een
exemplaar ter plaatse was in het Vroon,
vloog er op 19/12 één langs de telpost
aldaar (PAW). Op 29/12 sloten twee on-

Wilde Zwanen (1e Winter), 6 januari 2010, Perduinsweg. Foto: Marcel Klootwijk
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volwassen Wilde Zwanen zich aan bij de
Kleine Zwanen langs de Perduinsweg bij
Hoogelande. Deze vogels bleven in die
omgeving rondhangen tot in maart. Op
08/01 waren er opeens zeven aanwezig
in het Vroon (FA). Op 10/01 vlogen er daar
twee over (RS) en mogelijk diezelfde twee
zaten op 14/01 langs de Hogeweg (JT).
Op 19/01 stonden er vijf onvolwassen
Wilde Zwanen op het Schor van Ritthem
(JT) en vanaf 22/01 kreeg dit vijftal gezelschap van twee adulte vogels tot 22/02
(div). Tussen 26/01 en 06/02 zaten er twee
op een akker voor telpost de Nolledijk bij
Vlissingen (FA e.a.). Dit zouden de vogels
van de weihoek van Hoogelande geweest
kunnen zijn, omdat ze daar in deze periode niet gemeld werden. Uniek voor
Walcheren waren de grote aantallen
Kleine Rietganzen aan de grond. Nadat
er in december en vooral in januari al
verspreid over het eiland enkele groepen
(tot 250 ex) gezien werden, was er op
31/01 een groep van 683 ex aanwezig
langs de Zwagermanweg bij Hoogelande.
Deze groep bleef (in wisselend aantal) tot
21/02. Het maximumaantal van 830 ex
op 12/02 (CB, SL) betekent vermoedelijk
een nieuw Walchers record. Minstens net
zo spectaculair was het aantal van 3420
Kleine Rietganzen dat in de ochtend van
04/02 in een half uur over Zoutelande
vloog (FA). Een klassiek voorbeeld van
groepen die op een relatief warme winterdag ’s morgens bij Damme in België
vertrekken en in één ruk doorvliegen naar
Friesland. In vergelijking met voorgaande
winters werden er ook meer groepen
Toendrarietganzen gezien. Veruit de
grootste groep (1600 ex) was op 10/01
aanwezig langs de Hoge Duvekotsweg
bij Aagtekerke (SL). Op diezelfde plek
werd die dag ook een hoog aantal Kol-

ganzen (2285 ex) geteld (SL). Andere
grote groepen zaten langs de Noorddorpseweg, Sint Laurens op 03/02 (2800, PAW)
en langs de Perduinsweg op 12/02 (2100,
TL). Een primeur voor Walcheren was een
groepje van zes Dwergganzen, dat op
16/01 in een groep Kol- en Brandganzen
aanwezig was in het Oude Veerseweggebied (AO e.a.). Alle eerdere waarnemingen hadden betrekking op één individu.
Op dezelfde dag werd hier bovendien
een hybride Brand- x Dwerggans gezien
(JW, RS). De Sneeuwgans die op 30/11
langs de Oude Veerseweg werd ontdekt,
was daar op 01/12 ook nog aanwezig
(PLM). Helemaal nieuw voor Walcheren
was de Ross’ Gans die in de middag van
22/01 in het Oude Veerseweggebied werd
ontdekt (MA, MK). Deze vogel mocht zich
tot 30/01 in veel belangstelling verheugen. Verrassend genoeg dook de Ross’
Gans op 23/02 plotseling weer op in het
Zandvoortweggebied (RoJ) en van 02/03
tot 04/03 was hij weer aanwezig langs de
Oude Veerseweg. Op 30/01 liep een hybride Brand- x Roodhalsgans langs de
Perduinsweg (PAW). Een paar dagen later
(op 01/02) ontdekte SL een ‘echte’ Roodhalsgans langs de Zandvoortseweg. Deze
zeldzaamheid werd hier door verschillende vogelaars gezien tot 03/02. Op
11/02 vond JG naar wordt aangenomen
dezelfde vogel terug langs de Perduinsweg, waar hij de volgende dag ook nog
aanwezig was. Tenslotte werd de vogel
op 13/02 voor het laatst gezien ten westen van Poppendamme (K. Lemmens). In
de middag van 01/02 was er opvallende
trek van Rotganzen langs WK: in twee
uur tijd vlogen er maar liefst 1397 ex naar
NO (PAW). De onvervalste influx Witbuikrotganzen van deze winter was ook op
Walcheren merkbaar. Nadat er op 29/12
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(één, IM, B. Rijksen)
en op 09/01 (twee, PAW)
langs WK was gevlogen ontdekte JW er op 10/01 zes langs de
Schelpweg ten westen van Domburg.
Dit groepje bleef wekenlang in hetzelfde
weilandje hangen en groeide in de loop
van februari uit tot een groep van 17 ex
op 14/02 (PLM, RS). Van deze groep bleven er 16 ex tot 18/02 en daarna nog vier
tot in maart. Naast deze groep werden er
op 13/01 nog zeven gezien langs de Vrijheidsweg bij Aagtekerke (TL e.a.), op
20/01 vier in het Zandvoortweggebied
(SL) en op 01/02 vloog een groep van 12
Witbuikrotganzen mee tussen ‘rotjes’
langs WK (PAW). Een dag later bleek een
groep van 18 ex die eind januari aanwezig was bij Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen verkast te zijn naar het Schor van
Ritthem (PAW). Over Casarca’s en hun
voorkomen op Walcheren zou ik pagina’s
vol kunnen schrijven, maar dat ga ik niet
doen… Een vrouwtje Topper was van

Kraanvogels, 25 februari 2010, Buttinge.
Foto: Corstiaan Beeke

19/12 tot 19/01 aanwezig op het
Veerse Meer (K. de Vries e.a.), een 1e-wk
man zat tussen 05/01 en 27/02 op de
Westkapelsche Kreek (div), tussen 27/01
en 24/02 werd weer af en toe een vrouwtje Topper gezien op kanaal door Walcheren bij Middelburg (div) en van 03/02 tot
21/02 zwommen er twee in de Veerse
Kreken (div). Tenslotte zag SL er vier op
het Veerse Meer op 16/02. Leuk waren
waarnemingen van langsvliegende
IJseenden op WK op 12/12 (PB, TL, IM)
en 20/12 (PAW). Naast een aantal ‘losse’
Grote Zee-eenden werden op WK meerdere langstrekkende vogels genoteerd
op 01/12 (10 ex, PAW), 12/12 (6 ex, IM, PB,
TL) en 28/01 (5 ex, TL). Op 03/12 zat er
één op zee voor de Boulevard van Vlissingen (B. Schot). Er waren heel wat waar-

Slechtvalk met Houtsnip, 20 december 2009, ‘t Vroon Westkapelle. Foto: Pim Wolf
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nemingen van Nonnetjes op Walcheren
en dat is niet elke winter het geval. De
meest opvallende waarnemingen waren
een groepje van zeven in de spuikom van
Ritthem op 27/01 (CB), een vliegende
langs WK op 08/01 (PAW) en tussen
30/01 en 24/02 wisselende
aantallen in de Veer-

tallen meldingen van Slechtvalken. Opmerkelijk was de waarneming van een
Slechtvalk met een Houtsnip als prooi in
het Vroon op 20/12 (PAW). In totaal werden 13 Smellekens doorgegeven (dec
2, jan 7, feb 4). Een zwakke oostelijke wind
blies op 25/02 verschillende groepjes
Kraanvogels naar het westen des lands,
waarbij ook Walcheren niet werd over-

se Kreken, met een maximum van 11 ex
op 03/02 (GT). Er waren voor Walcherse
begrippen ook veel waarnemingen van
Grote Zaagbekken. Daarbij ging het wel
meestal om ‘losse’ individuen of tweetallen. Groepjes van drie werden gezien in
de binnenhaven van Vlissingen op 04/01
(PAW) en in de watergang langs de Perduinsweg op 15/02 (SL). Een vermoedelijke Rode Wouw werd op 13/01 gezien
vanaf de Schoutsweg ten oosten van WK
(F. van der Putte) en een zekere vloog op
27/02 over Oranjezon (MA). Er waren verspreid over Walcheren deze winter vele
tientallen waarnemingen van Blauwe
Kiekendieven. Het is natuurlijk lastig in
te schatten om hoeveel individuen het
hier gaat. Vermeldenswaard is wel het
maximum van zeven exemplaren tijdens
een slaapplaatstelling op de Haringvreter
op 04/02 (KL). Zoals gebruikelijk was de
Bruine Kiekendief vrijwel afwezig. De
enige twee meldingen waren op 17/02
in het Oude Veerseweggebied (MK) en
op 24/02 boven de Veerse Kreken (MK,
RoJ). In de gehele periode waren er tien-

geslagen. Tamelijk spectaculair waren
groepen van 16 ex over het Schor van
Rammekens (P. Westerbeke) en van 24 ex
over de F. Barbarossaweg, Buttinge (CB,
JL). Die laatste groep werd door SL ook
nog ten oosten van Sint Laurens opgepikt. Curieus was een melding die ’s
avonds werd ingevoerd van een formatie
van 81 ex over Zandvoortweggebied (M.
Glastra). Net als in de vorige winter zat er
een Oeverloper in een slootje langs de
Sloeweg in Vlissingen, nu op 16/12 en
23/12 (FA). Fraaie wegtrek van Kieviten
was zichtbaar op 18/12 met 2829 ex naar
ZW over WK (PAW). De eerste golf Kieviten
van het voorjaar werd daar geteld op
24/02: 1850 ex naar NO (PAW). De eerste
Grutto werd op 03/02 gezien langs de
Oude Veerseweg (JW). Hogere aantallen
Kemphanen werden gezien op een weiland ten westen van Serooskerke op
07/01 (48 ex, KL), op een akker langs de
Polredijk op 20/02 (60 ex, HH) en in het
Zandvoortweggebied op 23/02 (45 ex,
RoJ). Een opvallend aantal van 268 Watersnippen trok op 18/12 in ZW-richting
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langs de zeedijk van WK (PAW, TL). Dat we
een winter gehad hebben met verschillende vorstperiodes en ook heel wat
sneeuwval, was terug te zien in het aantal meldingen van Bokjes. In totaal werden er 20 exemplaren gemeld (dec 11,
jan 2, feb 7), waarvan er eind december
maximaal drie aanwezig waren in de oostkreek van WK (JW) en op 13/02 vier langs
de Ankerweg bij het begin (of toch het
eind?) van de A58 (AO). Nog extremer
was het aantal van 161 gemelde Houtsnippen, waarbij dient opgemerkt te
worden dat dubbeltellingen zoveel mogelijk zijn voorkomen. Opvallende waarnemingen waren acht foeragerende vogels in de sneeuw in Oranjezon op 20/12
(JW, KL), zeven vogels in het bos bij de
trimbaan van Grijpskerke op eerste kerst-

Zwartkopmeeuw, 6 februari 2010, Oost-Souburg. Foto: Corstiaan Beeke
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dag (PLM) en maximaal 15 ex rondom de
kreken van WK op 09/01 (PAW). Een verzwakte Grote Jager zat op 06/12 op de
zeedijk van WK en werd naar de Mikke
gebracht (MA, MK). Daarna vlogen er nog
Grote Jagers langs WK op 14/12 en 16/12
(PAW). Een opvallend hoog aantal van
110 Scandinavische Zilvermeeuwen
(argentatus argentatus) stond op de zeedijk van WK op 31/01 (PAW). Op de zeedijk
van WK in het Vroon werden op veel data
in deze periode 1-3 Pontische Meeuwen
gezien. Daarnaast werd deze soort gezien
in een plasje op een bouwterrein in Middelburg op 20/01 (JW) en op het strand
bij Oostkapelle op 09/02 (MK, RoJ). Geelpootmeeuwen werden buiten WK (regelmatig 1-2 ex) gezien op het strand bij
Oostkapelle op 29/12 (M. Feenstra) en op
09/02 (MK, RoJ) en in de binnenhaven
van Vlissingen op 30/12 (TL). Bij de draaibrug van Souburg overwinterde voor de
16e achtereenvolgende keer dezelfde
Zwartkopmeeuw. Behalve deze vogel
werden er nog zeven gezien (jan 3, feb
4). Een heel leuke bonus, maar voor
slechts enkele waarnemers weggelegd,
was de 1e-wk Kleine Burgemeester die
op 25/12 en 26/12 af en toe op de zeedijk
van WK stond (PLM, PAW). Even schaars
in deze maanden was de Grote Burgemeester, met een 1e-wk vogel die op
28/12 bij WK uit zee kwam enige tijd op
het dak van een huis ging staan (PAW, SL).
De enige gemelde Grote Stern vloog op
07/12 langs WK (A. Cubaixo). Zeekoeten
deden hetzelfde op 02/12 (MK, RoJ), 12/12
(twee, PB), 31/01 (JW) en 01/02 (zes, PAW).
Op 13/12 was er één aanwezig op het
basalt van de zeedijk (J. Celis). Langsvliegende Alken werden genoteerd op WK
op 12/12 (IM, PAW, PB, TL) en 02/02 (twee,
PAW). In totaal werden er vijf dode exem-
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Grote Burgemeester, 28 december 2009, Westkapelle. Foto: Pim Wolf

plaren opgeraapt van het Zuiderstrand
bij WK. Niet op naam gebrachte Alk/Zeekoeten vlogen langs ’t Kiekuus op 12/12
(33 ex, IM, PB, TL) en 03/02 (vier, RS). De
enige gemelde Ransuil vloog in de avond
van 16/02 aan de noordrand van WestSouburg (RS). Er was ook slechts één melding van een Velduil: op nieuwjaarsdag
werd er één vliegend vanaf de Brouwerijweg, Aagtekerke gezien (M. Schot).
Kerkuilen werden gezien in het Zandvoortweggebied op 18/01 (TL), ten noorden van Meliskerke op 19/01 (JT), tussen
Koudekerke en Dishoek op 25/01 en
20/02 (M. Lieman), in de Veerse Poort,
Middelburg op 03/02 (JW) en bij Dishoek
op 05/02 (JG). De Steenuil langs de Oude
Dijk bij Arnemuiden werd daar vanaf
20/01 weer diverse keren gemeld. Ondanks de bij verschillende vorstperiodes
werden er de hele winter veel (tientallen)
IJsvogels gemeld. Het winterse weer
zorgde voor prachtige aantallen Veld-

IJsvogel, 20 december 2009, Zanddijk.
Foto: Corstiaan Beeke
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Pestvogel, 21 februari 2010, Middelburg. Foto: Edward Mijnsberg

leeuweriken op Walcheren. De hoogste
aantallen werden geteld rondom de oostkreek van WK op 11/01 (800 ex, JT) en
langs de Kaasboerweg ten zuiden van
Meliskerke op 01/02 (560 ex, PAW). Ook
Boomleeuweriken waren ruim vertegenwoordigd, met vooral in de noordwestelijke hoek van Walcheren veel
kleine groepjes. Grotere groepen werden
gezien langs de Oude Zandweg bij WK
op 20/12 (20 ex, FA), bij de oostkreek van
WK op 25/12 (16 ex, J. Celis) en op het
voetbalveld bij Kustlicht, Zoutelande op
15/02 (MK). Vooral de ‘Walcherenjaarlijsters’ (in een volgend nummer meer over
dit aparte ras) deden verwoede pogingen
om een Waterpieper aan de grond te
vinden. Nadat iemand anders dit had
voorgedaan – op 26/12 zat er één op een
ondergelopen akker bij het Nollebos (R.
van Tiel) – lukte dat op 06/01 langs Vroondijk ten noorden van Vrouwenpolder
(JW), van 23/02 tot 25/02 in het Zand26
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voortweggebied (MK) en op 24/02 in het
Vroon (PAW). Op die laatste plaats en
datum vloog er ook één over (PAW). Van
Grote Gele Kwikstaarten waren er te
veel meldingen om hier op te noemen.
Alleen op 24/02 werden er Rouwkwikstaarten gezien: mannetjes in het Zandvoortweggebied (MK, RoJ) en bij Westkapelle (PAW). Net al in de voorgaande
drie winters waren Pestvogels erg
schaars. Alleen in de twee decade van
februari doken er opeens vijf ‘losse’ vogels
op verschillende plaatsen op. Op 11/02
was er kort eentje aanwezig langs de
Noordweg aan de rand van WK (FA), op
13/02 zaten er Pestvogels in een tuin in
Zoutelande (JH) en in een tuin in Vlissingen (A. Bakx), op 19/02 zag JW een
overvliegende Pestvogel in Oostkapelle
en op 21/02 was er één aanwezig in de
stromenwijk, Middelburg (E. Mijnsbergen). In januari/februari waren er drie
meldingen van één Zwarte Roodstaart
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Roodborsttappuit, 24 december 2009, Zandvoortweg. Foto: Corstiaan Beeke

aan de noordrand van WK en op 06/02
werd een zingend exemplaar gehoord
vanaf het station van Middelburg (MK).
In deze wintermaanden werden er op
Walcheren van drie plaatsen regelmatig
Roodborsttapuiten doorgegeven: het
Vroon (één), het Zandvoortweggebied
(twee) en de Beekhoekspolder (twee).
Daarnaast waren er meldingen van het
opslagterrein van WK op 08/12 (PAW) en
in Oranjezon op 20/01 (MK). Een heuse
Streaked Ground Babbler (Roodkeelkruiplijster) fleurde op 03/12 een tuin in
WK op (JT). Op 08/01 werd er een enorme
groep van 1930 Kramsvogels gezien,
foeragerend op valfruit langs de Noorddijk, NW van Vrouwenpolder (PAW).
Daarna stroomde heel Walcheren vol met
wat kleinere groepjes, maar de aantallen
namen eind januari weer serieus toe. Zo
werden er op 01/02 2300 geteld bij de
Vier Hoogten (PAW), en werden er op

dezelfde dag op veel plekken op de noordelijke helft van Walcheren door verschillende waarnemers ca. 6200 Kramsvogels
geteld. Topdag was 03/02, met in totaal
een slordige 12000 Kramsvogel, eveneens
verspreid over de noordelijk helft van
Walcheren. Na 13/02 namen de aantallen
weer snel af. Winterse Zwartkoppen werden opgemerkt op het opslagterrein van
WK op 08/12 (PAW), langs het puinpad
aldaar op 13/12 (J. Celis), in Nieuw-Middelburg op 08/01 (GT), op een voederplank in een tuin in Aagtekerke op 11/01
en 15/02 (C. Heertjes-Raes) en in Oranjezon op 04/02 (RS). In totaal werden ca. 12
verschillende Tjiftjaffen doorgegeven.
Van een Siberische Tjiftjaf die op 18/12
langs de oostkreek van WK aanwezig was,
kon het geluid worden opgenomen (JT,
PAW). Noordse Kauwen werden gezien
in de weihoek Kleverskerke op 16/01 (MA,
MK), bij Ritthem op 23/01 (MA) en in de
omgeving van Poppendamme op 26/02

Zwartkop, 11 januari 2010, Aagtekerke.
Foto: C. Heertjes-Raes
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(RS). Zwarte Mezen waren op Walcheren
erg schaars deze winter met slechts een
drietal meldingen, allemaal uit Oranjezon:
op 20/01 twee (JW) en op 03/02 en 04/02
één vogel (MK/RS). Op 04/02 ontdekte
JTu een Boomklever in de omgeving van
Kasteel Westhove. De daaropvolgende
dagen werd deze vogel door meerdere
vogelaars gezien. Groot was de verrassing
toen er op 13/02 opeens twee vogels
werden gezien (GT e.a.). Ze bleven de
gehele periode aanwezig. De Bonte Kraai
die de hele winter aanwezig was bij de
Banjaard (Noord-Beveland), werd in januari ook enkele keren op het Walcherse
deel van het strand langs de Veerse Dam
gezien. Een eenzame Roek overwinterde
op en in de nabije omgeving van de zeedijk van WK (div). Op drie verschillende
data in februari werd een Appelvink gezien in de omgeving van het kantoor van
de Provincie Zeeland, wijk Poelendaele,
Middelburg (EP). Op 27/02 werd er eentje
opgemerkt in Park Toorenvliedt, Middelburg (SL). Leuk waren de zingende Europese Kanaries op 12/12 in tuinen ten
noordwesten van de Westkapelsche kreek
(IM) en op 14/02 en 15/02 bij het Kustland
(MA, MK / PAW). Hogere aantallen Goudvinken verbleven in Oranjezon op 16/12
(elf, MK, RoJ), in tuinen bij Breezand op
14/01 (negen, PB, TL) en de binnenduinrand tussen Dishoek en Klein Valkenisse
op 12/02 (elf, JW). Op vijf plekken aan de
noordkant van Walcheren werden er in
totaal negen Grote Barmsijzen doorgegeven. Op 02/02 zat er een Kleine Barmsijs in de tuin van JG in Dishoek en een
dag later zag MK er twee langs de Koningin Emmaweg bij Oranjezon. Van Kruisbekken werden in januari en februari
enkele waarnemingen ingevoerd van één
vogel in Oranjezon, maar op 24/01 zag
28
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Sneeuwgors, 17 januari 2010, Westkapelle.
Foto: Corstiaan Beeke

MA er hier twee. Op 15/02 was een mannetje Kruisbek aanwezig in een paar dennenbomen net ten oosten van Oostkapelle (RS). Tussen 05/12 en 24/02 werden
wisselende aantallen Sneeuwgorzen
gezien op de zeedijk van WK. Het maximumaantal in deze periode was 10 ex op
06/12 (MA, MK). Daarna vertrok de een
na de ander. Rond de jaarwisseling was
er nog eentje over, en daarna groeide het
aantal weer aan tot vijf op 20/01. Na 24/02
waren ze allemaal verdwenen. IJsgorzen
zijn in de winter traditioneel schaars op
Walcheren. Toch werden er minimaal vier
vogels gezien: op 14/12 en op 25/12
scharrelde er eentje op de zeedijk van WK
(FA / J. Celis), op 29/12 was er één aanwezig langs de Noorddorpseweg bij Sint
Laurens (PAW), op 04/01 zat er een IJsgors
in het Vroon (PAW), terwijl op 24/02 een
zingend mannetje zich korte tijd liet bewonderen in het Zandvoortweggebied
(MK, RoJ).
Corstiaan Beeke
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