
Gebiedsbeschrijving
Ligging van ’t Vroon
Het natuurgebied ‘t Vroon begint aan de 
rand van het dorp Westkapelle en loopt 
naar het noordoosten door tot net voorbij 
de Baaiweg, die de grens vormt met Dom-
burg, en ligt aan de binnenkant tegen de 
zeedijk aan. Voor de duidelijkheid heb 
ik ’t Vroon ingedeeld in drie deelgebie-
den; zuid, centraal en noord. Zuid is het 
deel ten zuidwesten van de Hogeweg; 
het omvat de voormalige ijsbaan en de 
vroonplas. Zuid is het enige deel waar 
bos staat. De vroonplas bestond al lan-
ger en is in eerste instantie aangelegd 
als vijver van een recreatieterrein. Later, 
toen de recreatiefunctie verdween, is de 
plas omgevormd naar natuur. De ijsbaan 

is grotendeels intact gebleven, maar de 
kaden zijn verwijderd. Centraal ligt tussen 
de Hogeweg en de K. de Vosweg. Het was 
een landbouwgebied dat grotendeels uit 
akkers bestond. Noord is het deel tussen 
de K. de Vosweg en de Baaiweg, inclusief 
een klein gedeelte net ten noordoosten 
van de Baaiweg. In dit deel zijn graslanden 
in de meerderheid. Dit deel moet nog in-
gericht worden, uitgezonderd het kleine 
deel ten noordoosten van de Baaiweg, 
dat al gereed is.

Aanleg van het natuurgebied
Met de laatste ruilverkaveling op Wal-
cheren is, ongeveer vijftien jaar geleden, 
afgesproken dat ’t Vroon aangelegd zou 
worden om de natuur te versterken op 

Walcheren. Toen ik in 2006 het gebied 
voor het eerst frequent ging bezoeken, 
was men net begonnen met het omvor-
men van de landbouwgrond naar na-
tuur. Aan de K. de Vosweg waren enkele 
percelen deels afgegraven. In december 
2007 is men begonnen met de inrich-
ting van zuid en centraal. Het begon met 
de kap van een gedeelte van het bos 
rond de oude ijsbaan. Vervolgens werd 
de bodem geprofileerd, waarbij grote 
delen werden afgegraven. In mei 2008 
werden de werkzaamheden gestaakt 
en werd het gebied geschikt gemaakt 
voor begrazing. In de daaropvolgende 
winter (januari-februari 2009) werd de 
profilering afgerond in zuid, centraal en 
het kleine deel ten noordoosten van de 
Baaiweg. Tevens werden aan de gehele 
zeezijde van ’t Vroon duintjes aangelegd.

Telmethode
Het gebied is niet systematisch op broed-
vogels onderzocht. Dat wil zeggen, niet 
volgens een van de standaardmethoden 
om broedvogels te tellen. Het gebied 
werd tijdens het broedseizoen frequent 
bezocht en tijdens die bezoeken wer-
den alle interessante waarnemingen 
genoteerd. Op basis van die losse waar-
nemingen is nadien een zo nauwkeurig 
mogelijk beeld geschetst van het aantal 
broedparen per soort. Voor een aantal 
soorten waarop speciaal werd gelet kan 
zo een prima schatting worden verkregen 
van het aantal broedparen. Het overzicht 
van de kustbroedvogels en watervogels 
is vrij compleet. De zangvogels werden 
meestal niet genoteerd, zeker niet de 
algemene soorten, dus het overzicht van 
de zangvogels is verre van compleet.

Oude IJsbaan, juni 2007. Foto: Floor Arts Oude IJsbaan, april 2008. Foto: Floor Arts
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Broedvogels van ’t Vroon in Westkapelle. 
Verslag van de jaren 2007 en 2008.



Resultaten
In ’t Vroon hebben in de jaren 2007 en 
2008 minstens 35 soorten gebroed ( zie-
tabel 1).

Hieronder wordt per soort een schatting 
gegeven van het aantal broedparen per 
deelgebied in 2006 en 2007. Voor de on-
derbouwing van de schatting worden 
voor die deelgebieden de relevante waar-
nemingen opgesomd.

Dodaars

2007 - Mogelijke broedvogel
In maart (van 2 tot 16 maart) baltsende/
roepende exemplaren in de vroonplas. 
Later in het seizoen geen waarnemingen 
meer. De vroonplas is moeilijk te overzien 
vanaf de weg, dus het is niet uitgesloten 
dat er een broedgeval is geweest.

2008 - 4 territoria  
(minimaal 2 paar succesvol)
Op 25 april zag ik drie paar in de vroon-
plas. Op 12 mei waren twee paar aan het 
baltsen. Op 2 augustus zag ik een adult 
met drie grote pullen (>4 weken oud). Op 
26 augustus een adult met minstens twee 
juvenielen. Dus minimaal één paar heeft 
jongen grootgebracht. Op 12 mei in cen-
traal een baltsend paar. Op 15 augustus 
zwom hier een paar met drie pullen (3-4 
weken oud). Op 26 augustus een adult 
met twee juvenielen. Dus ook in centraal 
een paar dat jongen heeft grootgebracht.

Grauwe gans

2007 - 1 paar (3 jongen vliegvlug)
In zuid bracht één paar drie jongen groot. 
Het paar hield zich op rond de vroonplas. 
Op 15 april werden voor het eerst het paar 
met drie pullen (ca. een week oud) gezien. 
Op 21 juni waren ze vliegvlug.

2008 - 3 paar (6 jongen vliegvlug)
In zuid zat op 29 maart een exemplaar 
te broeden in een smalle rietkraag van 
de oude ijsbaan. Het ging hier om een 
gemengd paar, de man was een witte 
boerengans. Dit legsel mislukte; op 17 
april zat het vrouwtje nog te broeden, 
maar daarna was het paar verdwenen 
uit het gebied. Op 12 mei zat er in de 
vroonplas een paar met vijf pullen (ca. 
een week oud). Dit paar verplaatste naar 
het centrale deel waar het vanaf 21 mei 
steeds werd waargenomen. Op 13 juni 
leefden nog alle vijf de jongen (halfwas). 
Op 18 juni liep er een paar rond met een 
pul (1-2 weken oud). Dat jong leefde in 
elk geval op 29 juni (3-4 weken oud) nog.

Boerengans/Parkgans

2008 - 2 paar (7 jongen vliegvlug)
Twee paartjes “witte boerenganzen” 
waren al sinds de winter in het gebied 
aanwezig. Ze trokken op met de Grauwe 
Ganzen. Op 15 mei zag ik in het midden-
deel de beide paartjes met respectievelijk 
drie en vier pullen (0-1 week oud). Begin 
juli leefden ze nog allemaal en waren ze 
vliegvlug.

Nederlandse Naam broedcriterium 2007 2008
Dodaars territorium 0-1 4
Grauwe Gans paren met jongen 1 3
Boerengans/Parkgans paren met jongen 0 2
Nijlgans paren met jongen 0 1
Bergeend paren met jongen > 3 > 4
Wilde Eend vrouw met jongen (0-1 week oud) broedvogel 5
Kuifeend vrouw met jongen 0 0
Buizerd bezette nesten 1 1
Patrijs territorium 1-2 1
Fazant territorium broedvogel broedvogel
Waterhoen paren met jongen ? 1
Meerkoet territorium 3 13
Scholekster territorium 3 7
Kluut aantal broedparen 0 10-11
Kleine Plevier territorium 2-3 2-4
Bontbekplevier territorium 1 1-3
Kievit territorium 7 14
Tureluur territorium 3 3-7
Houtduif territorium broedvogel broedvogel
Groene Specht territorium ? 1
Veldleeuwerik territorium 2 3
Graspieper territorium broedvogel broedvogel
Gele Kwikstaart territorium ? 1
Rouwkwikst./Witte Kwikst. territorium 0 1
Roodborsttapuit territorium 4 4
Rietzanger territorium 2 2-3
Bosrietzanger territorium 1 0
Kleine Karekiet territorium 2 3
Spotvogel territorium 1 0
Braamsluiper territorium 0-1 0
Grasmus territorium ? 3
Zwartkop territorium ? 1
Wielewaal territorium 0 0-1
Ekster bezette nesten ? 1
Zwarte Kraai bezette nesten ? 3
Rietgors territorium 1 2

Tabel 1. Lijst van broedvogels van ’t Vroon (Westkapelle) in de jaren 2007 en 2008.
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Nijlgans

2007
Regelmatig werden tijdens het broedsei-
zoen Nijlganzen gezien in ’t Vroon, maar 
ze vertoonden geen broedverdacht ge-
drag.

2008 - 1 paar (6 jongen vliegvlug)
Het hele voorjaar hield zich één paar op 
in het centrale deel. Op 25 mei zag ik ze 
nog samen maar op 4 en 18 juni zag ik 
slechts één exemplaar. De andere vogel 
zat blijkbaar op het nest. Dat komt goed 
overeen met de waarneming van pullen 
op 29 juni. Op die dag liep het paar rond 
met minimaal zes kleine pullen (0-1 week 
oud). Het broedsucces was goed: op 15 
augustus liep een adult met zes juvenie-
len rond in midden. Op 29 juni was er nog 
een tweede paar aanwezig, dat ruzie had 
met het paar met jongen; dat paar werd 
verder niet meer gezien. Begin augustus 
liep het paar rond met zes juvenielen. 
Later in het najaar, tot in november, zag 
ik maximaal zeven Nijlganzen. 

Bergeend

Het inventariseren van Bergeenden is 
moeilijk. Het aantal Bergeenden dat in de 
broedtijd in een gebied verblijft, is geen 
goede maat voor het aantal paren dat 
daadwerkelijk tot broeden overgaat (tabel 
2). Bergeenden zijn schuw en broeden in 
holen (o.a. konijnenholen); daardoor zijn 
broedgevallen moeilijk vast te stellen. 
Als het paar jongen heeft, komen ze te 
voorschijn en zijn ze te tellen. Mislukte 
broedgevallen worden dan dus gemist. 
Nadat de jongen zijn uitgekomen, kunnen 
ze zich over grote afstanden verplaatsen 

met hun jongen. Een paar met jongen in 
’t Vroon kan best ergens buiten ’t Vroon 
hebben gebroed. Hierna komt het vol-
gende probleem. Bergeenden vormen 
crèches. Eén paar kan jongen van meer-
dere paren onder z’n hoede nemen. Als 
maat voor het aantal broedparen gebruik 
ik het aantal paren met jongen in ’t Vroon.

2007 2008

maart 6 11

april 8 27

mei 10 33

juni 5 18

Tabel 2. Maximum aantal adulte Bergeenden 
per maand in ’t Vroon in de jaren 2007 en 2008.

2008 - minimaal 3 paar met jongen 
In zuid op 6 juni een paar met negen 
pullen (0-1 week oud). Op 10 juni twee 
paar die zich verdacht gedroegen. Op 15 
juni een adult met vier pullen (1-2 weken 
oud), een paar dat zich verdacht gedroeg 
en een derde paar dat geen broedver-
dacht gedrag vertoonde. Op 21 juni zag 
ik daar twee jongen (3-4 weken oud). 
In het centrale deel, in het deel dat al 
gereed was aan de K. de Vosweg, werd 
op 28 mei een paar met zes pullen (0-1 
week oud) gezien. Op 16 juni waren dat 
er nog vijf (2-3 weken oud) en op 22 juni 
liepen daar nog minimaal drie pullen (3-4 
weken oud).

2008 - minimaal 4 paar met jongen
In zuid op 29 juni twee paar met jongen: 
een paar met minimaal drie pullen (c. 3 
weken oud) en een paar met twee pullen 
(2-3 weken oud). Op 2 augustus een paar 
met vier juvenielen en vier juvenielen 
zonder adult. In het centrale deel twee 

paar met jongen aan de K. de Vosweg. Op 
13 juni een paar met twee pullen (3-4 we-
ken oud) en op 18 juni een paar met twee 
pullen (2-3 weken oud). Het broedsucces 
was mager: eind juni/begin juli verbleef 
hier een paar met één juveniel.

Wilde eend

De Wilde Eend is een algemene broed-
vogel in ’t Vroon en omgeving. Van de 
Wilde Eend zijn alleen vrouwen met kleine 
pullen (jonger dan 2 weken) genoteerd.

2008 - 5 vrouwtjes met jongen  
(0-1 week oud)
Op 5 mei een vrouwtje met zes pullen 
in zuid en een vrouwtje met negen pul-
len in centraal. Op 16 mei in zuid een 
vrouwtje met acht en een vrouwtje met 

tien pullen, en in centraal een vrouwtje 
met acht pullen.

Kuifeend

De Kuifeend is een talrijke broedvogels 
van watergangen op Walcheren. De 
soort broedt vrij laat (juni/juli). In mei/
juni vliegen de paartjes veelvuldig rond 
en scholen samen, wat het erg moeilijk 
maakt om vast te stellen of het daadwer-
kelijk broedvogels van ’t Vroon zijn of van 
de watergangen in de wijde omgeving. 
Alleen een waarneming van een vrouw 
met pullen toont werkelijk broeden aan.

2007 - Mogelijke broedvogel
Op 10 mei zaten twee paar in zuid. Geen 
waarnemingen van vrouw met jongen.

Buizerd, ‘t Vroon. Foto: Thomas Luiten
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2008 - Mogelijke broedvogel
In de maanden mei en juni steeds 10-20 
Kuifeenden in ’t Vroon aanwezig. Geen 
waarnemingen van vrouw met jongen.

Buizerd

2007 - 1 broedgeval
Half februari werd een baltsend paar 
waargenomen in het zuidelijk deel. Op 
9 april werd een nestlocatie gevonden in 
het bos. Op 17 mei vloog er een vogel van 
dat nest bij een controle; er zat geen dons 
op de nestrand. Op 2 juni zat er wel dons 
op het nest. Geen latere bezoeken meer.

2008 - 1 broedgeval
Op 8 februari (1 ex.) en 29 maart (2 ex.) 
baltsende vogels gezien nabij nestlocatie 
van 2007. Op 20 april een heftig alarme-
rend exemplaar, dat werd gepest door 
Zwarte kraaien die in hetzelfde perceel 
ook een nest hebben. Op 29 juni een adult 
en minimaal drie uitgevlogen jongen aan 
de bosrand. De Buizerds zijn opvallend 
schuw in de broedtijd. Waarnemingen 
in de directe omgeving van het nest zijn 
schaars.

Patrijs

2007 - 1-2 territoria
Op 4 maart en 7 april een paar in centraal. 
Op 12 april werd een baltsend exemplaar 
gehoord in centraal. In noord op 17 mei 
een roepend exemplaar.

2008 - 1 territorium
In zuid en centraal geen waarnemingen 
in de broedtijd in 2008. Op 5 mei een 
roepend exemplaar in noord. De akkers 

grenzend aan centraal en noord zijn in 
2008 geïnventariseerd op alle broedvo-
gels volgens de BMP-methode. Dat le-
verde drie territoria van de Patrijs op, allen 
vastgesteld op 5 mei. Op 6 november 
2008 zat een groep van zes exemplaren 
op de hoek Hogeweg/Slaakweg.

Fazant

De Fazant is een talrijke broedvogel in 
omliggende akkers. Ongetwijfeld broedt 
de soort ook in ’t Vroon.

Waterhoen

Het Waterhoen is een broedvogel van 
zoetwaterplassen en sloten. In ’t Vroon 
broeden waarschijnlijk enkele paren.

2007
Op 28 juni werden twee pullen (3-4 weken 
oud) gezien in zuid.

Meerkoet

2007 - 3 paar
Op 28 juni werden drie territoria geno-
teerd in zuid. In centraal werden in 2007 
geen broedgevallen vastgesteld.

2008 - 12 paar
In zuid werden op 6 maart vijf paar ge-
teld. Op 18 mei een paar met vijf pullen 
(2-3 weken oud). Net uitgekomen jon-
gen werden waargenomen op 15 mei 
(minimaal 2) en 18 mei (minimaal 3). Op 
25 mei zwommen drie paar met jongen 
rond. Op 4 juli een paar met drie juvenie-
len. In centraal werden in mei maximaal 

14 exemplaren op één dag geteld. Dus 
minimaal zeven paar. Op 25 april twee 
broedende exemplaren. Weinig paren 
met jongen gezien/genoteerd.

Scholekster

2007 - 3 territoria
In zuid op 2 juni en 28 juni nestindice-
rende waarnemingen genoteerd. Bij de 
oude ijsbaan op 2 juni een broedverdacht 
exemplaar. Op 2 juni bij de vroonplas 
een broedend exemplaar; daar op 28 juni 
twee heftig alarmerende exemplaren. In 
midden op 2 juni een alarmerend exem-
plaar aan de K. de Vosweg.

2008 - 7 territoria
In zuid werden twee territoria vastgesteld. 
Ten zuiden van de oude IJsbaan één ter-
ritorium. Het legsel is mislukt omdat de 
eieren niet uitkwamen; er werd op één 
nest gebroed van 5 mei t/m 4 juni. Op 
18 juni werd een stukje verderop een 
mogelijk broedend exemplaar gezien, 
waarschijnlijk een herlegsel. Op een hoge 
rug zuid van de vroonplas heeft een paar 
gebroed. Op 16 en 18 mei werd een vogel 
broedend gezien, waarnemingen van la-
tere datum ontbreken. In centraal werden 
vijf territoria vastgesteld. Van 12 mei t/m 
25 mei werd een broedend exemplaar ge-
zien aan de K. de Vosweg in het gedeelte 
dat in 2007 al gereed was. Op 25 mei was 
er in het nieuwe gedeelte een nieuw nest. 
Op 30 mei weer een nieuw nest. Op 4 
juni het nest van 30 mei en een nieuw 
nest. Op 13 juni voor de laatste maal een 
nieuw nest. Alle nesten die vanaf 25 mei 
werden ontdekt, lagen op het op 16 mei 
geploegde gedeelte (kale akker!). Dit is 
een typisch gedrag voor Scholeksters 

die in landbouwgebieden broeden: ze 
wachten met broeden tot het land is be-
werkt. Dit is slim, omdat anders hun nest 
verloren gaat als het gewas de grond in 
gaat. Ik heb het vermoeden dat er niet 
veel terecht is gekomen van deze latere 
legsels in het Vroon, omdat ze meestal 
binnen één week al weer waren verdwe-
nen. Ik heb geen jongen gezien in het 
Vroon in 2008! In juli was ik op vakantie.

Kluut

2007 - 0 paar
Slechts twee losse waarnemingen; ze 
kwamen wel kijken maar gingen niet over 
tot broeden. Op 12 april twee exemplaren 
in centraal aan de K. de Vosweg en op 10 
juni twee Kluten in zuid.

2008 - 10-11 paar
De eerste Kluten werden waargenomen 
op 5 mei (tabel 3).

Op 12 mei waren er zes en werd het eerste 
broedende exemplaar gezien. Op lokatie 
A kwamen 4 paar tot broeden (24 mei). Op 
30 mei werden de eerste jongen gezien 
(adult + 3p (0-1w). Uiteindelijk werden 
van deze eerste groep twee jongen groot 
(29 juni; 2 juveniel). Eind mei/begin juni 
arriveerden er nieuwe Kluten tot een 
maximum van 22 exemplaren op 13 juni. 
De tweede groep begon op een ander 
eilandje een nieuwe kolonie; op 13 juni 
zaten hier zes exemplaren te broeden. 
Op 4 juli liepen hier minstens drie paar 
rond met kleine jongen (adult + 3p (0-1w), 
adult + 3p (0-1w), alarmerende adult). Het 
uiteindelijke succes van deze paren is niet 
bekend maar vermoedelijk slecht, want 
een maand later op 2 augustus waren er 
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slechts vier exemplaren aanwezig in het 
gebied en geen juvenielen. De broedloka-
ties lagen op eilandjes in het middendeel 
aan de K. de Vosweg. De broedvogels 
foerageerden met name in het zuidelijk 
deel. De ouders met de jongen bleven in 
het middendeel.

Kleine plevier

2007 - 2-3 paar
Op 7 april werden aan de K. de Vosweg de 
eerste twee exemplaren waargenomen. 
Op 12 april was een paar aan het baltsen 
en werd een paring gezien. Op 17 mei had 
het paar vier jongen van enkele dagen 
oud. Op 28 mei bleken er twee territoria 
te zijn: een baltsend paar en een alarme-
rend exemplaar. Op 22 juni liepen daar 
twee bijna vliegvlugge jongen rond. Op 
8 juli liep er een juveniel rond. Vanaf 2 juni 
werden Kleine Plevieren waargenomen in 

de oude ijsbaan, waar slik was ontstaan 
door droogte. Op 15 juni alarmeerde daar 
een exemplaar en op 28 juni baltsten en 
alarmeerden twee exemplaren. Omdat 
het hier pas een late vestiging betreft, is 
het niet uit te sluiten dat dit een tweede 
broedsel of herlegsel betreft van een paar 
aan de K. de Vosweg.

2008 - 2-4 paar
Het eerste exemplaar werd gezien op 
3 april in centraal aan de K. de Vosweg. 
Op 9 april en 25 april waren hier twee 
paar aanwezig, die baltsten en territo-
riumgevechten hadden. De waterstand 
was op dat moment bijzonder hoog. Op 
30 mei vertoonde een adult agressief 
gedrag tegen een Kluut, wat duidt op 
het verdedigen van jongen. Op 29 juni 
baltste hier één exemplaar. Op 4 juli zaten 
er zes adulten en twee juveniel. In zuid 
(het oude Vroon) werd eveneens op 3 
april de eerste waarneming verricht: twee 

foeragerende exemplaren. Die waren ook 
nog op 9 april aanwezig. Op 12 mei balts-
ten vier exemplaren (2 paar?) hoog in de 
lucht. Op 22 mei werd een paring waar-
genomen. Op 24 mei twee exemplaren, 
maar daarna steeds één exemplaar; 25 
mei (1 ter plaatse), 4 juni (1 alarmerend). 
Vanaf 13 juni t/m 4 juli steeds drie tot vier 
exemplaren. Omdat het niet duidelijk is 
in hoeverre de vogels tussen de twee 
gebieden uitwisselen, is het moeilijk om 
het exacte aantal territoria vast te stellen. 
Het ontbreken van uitsluitende waarne-
mingen maakt het nog moeilijker. Daarom 
waren het minimaal twee territoria en 
maximaal vier territoria. Op 15 juli zat er 
een juveniel en op 31 augustus werden 
de laatste Kleine Plevieren (4 exemplaren) 
waargenomen in ‘t Vroon.

Bontbekplevier

2007 - 1 paar
In centraal aan de K. de Vosweg werd op 
16 juni een paar gezien met minimaal 
twee jongen (0-1 week oud). Regelmatig 
werd een exemplaar foeragerend waar-
genomen in een akker aan de Hogeweg/
Slaakweg, niet ver van de plek waar de 
jongen werden gezien.

2008 - 1-3 paar
In elk geval één paar bracht één jong 
voort. Op 18 mei werd dit jong samen 
met de ouders voor het eerst gezien in 
centraal aan de K. de Vosweg, de pul was 
toen ca. een week oud. Op 4 juni werd 
daar een paar met een groot jong gezien 
en op 4 juli een adult en een juveniel. 
Van half mei tot ver in juni werden groe-

Kleine Plevier, juveniel, ’t Vroon. Foto: Thomas Luiten

datum adult
aantal ex

nesten
lokatie A

nesten
lokatie B

broedend
totaal nest

aantal paar
met jongen

leeftijd (weken)
aantal jongen

5-mei 5 0

12-mei 6 1 1

16-mei 6 3 3

18-mei 7 3 3

24-mei 15 4 4

25-mei 13 4 1 5

30-mei 17 2 1 3 1 3p (0-1)

4-jun 21 2 2

13-jun 22 6 6 1 3p (2-3)

18-jun 13 3 3 1 2p (2-3)

29-jun 20 3 3 1 2 juv

4-jul 19 0 3 ?, 3p (0-1), 3p (0-1)

Tabel 3. Aantal adulten, nesten en paren met jongen van de Kluut in ’t Vroon in 2008.
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pen Bontbekplevieren gezien. Dit zijn de 
arctische broedvogels die op doortrek 
zijn (een andere ondersoort). Door de 
aanwezigheid van deze groepen was het 
moeilijk vast te stellen of er nog broed-
paren aanwezig waren in het gebied. De 
grootste aantallen doortrekkers werden 
geteld op: 16 mei (16 ex.), 25 mei (38 ex.), 
13 juni (27 ex.) en 18 juni (29 ex.). In de 
periode eind mei begin juli werden re-
gelmatig één tot twee paar Bontbekken 
gezien in zuid nabij de oude ijsbaan. De 
vogels gedroegen zich stil, broedende 
vogels of jongen zijn niet waargenomen.

Kievit

2007 - 7 paar
In zuid werd minimaal één teritorium 
vastgesteld. Op 12 april een baltsend 
exemplaar. Op 20 april een paar met 
minimaal één pul (0-1 week oud). In 
centraal werden op 7 april zes territoria 
vastgesteld. Op 27 april werden slechts 
drie exemplaren gezien. Broedsucces on-
bekend, geen jongen gezien.

2008 - 14 paar
In zuid werden twee paar gevonden. Ze 
gingen pas laat broeden: Op 12 mei balt-
send en op 18 mei twee broedend. Op 
4 juni zaten ze nog te broeden, daarna 
nog wel aanwezig maar geen jongen 
gezien. In centraal werden minimaal 12 
paar vastgesteld. Op 27 februari de eer-
ste baltsende vogels, één vogel was al 
een kuiltje aan het draaien. Op 13 maart 
41 exemplaren in het gebied met overal 
baltsende exemplaren. Op 29 maart di-
verse broedende exemplaren. Op 9 april 
minimaal 12 paar (broedend/baltsend). 
Op 5 mei vijf adulten met jongen gezien: 
adult met twee pullen (0-1w), adult met 
drie pullen (1-2w), adult met twee pullen 
(0-1w), één pul (2-3w) en adult met drie 
pullen (0-1w). Nieuwe nesten werden ge-
vonden op 18 mei (3), 25 mei (2) en 30 mei 
(3). Dit waren mogelijk vervanglegsels. 
Op 25 mei werden twee paar met jongen 
gezien: paar met twee pullen (0-1w) en 
paar met twee pullen (2w).

Tureluur

2007 - 3 paar
In zuid werden twee paar vastgesteld. Op 
17 mei twee baltsend, op 2 juni twee paar 
en op 10 juni vier heftig alarmerend. In 
centraal werd één paar vastgesteld. Op 
2, 16 en 22 juni een heftig alarmerend 
exemplaar.

2008 - 3-7 paar
In zuid werden twee paar vastgesteld en 
in centraal één tot vier paar. In centraal 
werd op 25 april een paar en op 22 mei 
paring waargenomen. Mogelijk meer pa-
ren maar onduidelijk, omdat de status van 

de Tureluurs in juni niet geheel duidelijk 
is. Zo werden bijvoorbeeld op 25 mei 43 
exemplaren en op 4 juni 21 exemplaren 
geteld. Een deel van die vogels betreft 
mogelijk doortrekkers. In mei geregeld 
ca. acht exemplaren geteld, dus vier paar.

Houtduif

De Houtduif is een zeer algemene broed-
vogel van uiteenlopende habitats. In de 
bosjes van ’t Vroon zal de soort zeker 
broeden.

Groene specht

2008 - 1 territorium 
In zuid riep regelmatig een exemplaar in 
februari en maart.

Veldleeuwerik

2007 - 2 territoria
Op 12 april werden in centraal twee zin-
gende exemplaren vastgesteld.

2008 - 3 territoria
In zuid (4 juli), centraal (2 maart t/m 4 juli 
meerdere malen) en noord (4 juni) werd 
minimaal eenmaal een zingend exem-
plaar gehoord.

Graspieper

2008 - Broedvogel
De Graspieper broedt net als de Rood-
borsttapuit op de aangrenzende zeedijk. 
De dichtheden zijn daar vrij hoog. Op 6 

maart 2008 zongen zes exemplaren op 
het stuk zeedijk grenzend aan zuid. De 
territoria lopen door tot in ’t Vroon.

Gele kwikstaart

2008 - Broedvogel
Op 25 april 2008 zat een man te zingen 
in centraal.

Witte kwikstaart/ Rouwkwikstaart

2008 - 1 territorium
Tussen 25 april en 22 juni werd een man 
Rouwkwikstaart regelmatig gezien in 
’t Vroon en in de omgeving van de na-
bijgelegen manege. Op 24 mei vloog een 
man Rouwkwikstaart vanaf de manege 
met voer in de snavel in de richting van 
het aangrenzende industrieterreintje aan 
de Oude Zandweg. De vogel had dus 
een broedsel. Een vrouw Rouwkwikstaart 
werd door mij niet waargenomen. Het 
zal dus een gemengd broedpaar zijn 
geweest. 

Bontbekplevier, juveniel, ‘t Vroon. 
Foto: Thomas Luiten

Graspieper, ‘t Vroon. Foto: Thomas Luiten
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Rietzanger

2007 - 2 territoria
In 2007 werden twee territoria gevonden. 
In de oude ijsbaan zat op 10 mei en 2 juni 
een exemplaar te zingen. In de rietkraag 
langs de Schelpweg nabij de K. de Vosweg 
zat op 31 mei en 15 juni een exemplaar 
te zingen.

2008 - 2-3 territoria
Op 25 april zat in de oude ijsbaan één 
Rietzanger te zingen, op 5 mei twee! In 
het Rietkraagje aan de Hogeweg voor het 
hotel Woesteduyn zat op 5 en 21 mei een 
exemplaar te zingen.

Bosrietzanger

2007 - 1 territorium
Op 22 mei op 2 juni zat een exemplaar te 
zingen in zuid.

2008 - 0 territoria
Geen zingende exemplaren dit jaar in 
’t Vroon.

Kleine karekiet

2007 - 2 territoria
Op 10 mei twee zingende exemplaren in 
de oude ijsbaan (zuid).

2008 - 3 territoria
Op 12 mei drie zingende exemplaren in 
de oude ijsbaan (zuid).

Spotvogel

2007 - 1 territorium
Op 17 mei een zingend exemplaar bij 
camping Moens (noord).

2008 - 0 territoria
Niet vastgesteld in ’t Vroon.

Braamsluiper

2007 - 0-1 territorium
Op 12 april zat een exemplaar eventjes te 
zingen op de hoek Slaakweg/K. de Vos-
weg (centraal). Gezien de vroege datum 
en geen vervolgwaarnemingen is dit mo-
gelijk een doortrekker geweest.

2008 - 0 territoria
Niet vastgesteld in ’t Vroon.

Grasmus

2007 - 0 territoria
Niet vastgesteld in ’t Vroon.

2008 - 3 territoria
Op 12 mei een zingend exemplaar nabij 
het parkeerterrein aan de Schelpweg/Ho-
geweg (zuid). Op 21 mei twee zingende 
exemplaren aan de Schelpweg (zuid).

Zwartkop

2007 - 0 territoria
Niet vastgesteld in ’t Vroon.

2008 - 1 territorium
Op 9 april een zingend exemplaar in het 
bos (zuid).

Roodborsttapuit

2007 - 4 territoria
De Roodborsttapuit broedt op de Zeedijk 
en in het aangrenzende deel van ’t Vroon. 
In 2007 werden minimaal vier territoria 
gevonden: nabij de oude ijsbaan, nabij 
Hotel Woestduyn, nabij camping Moens 
en nabij de Baaiweg. Het paar nabij de 
oude ijsbaan is intensief gevolgd (tabel 3). 

Het paar heeft ten minste tweemaal suc-
cesvol gebroed; op 17 mei twee uitgevlo-
gen jongen en op 28 juni één uitgevlogen 
jong. Later in het seizoen, op 5 oktober 
was een man met twee juvenielen aan-
wezig in het gebied. Het is onduidelijk 
of dit een nieuw legsel was, een eerder 
broedsel of zwervers van elders. Nabij 
Hotel Woestduyn zong een man van 20 
april t/m 2 juni. Waarschijnlijk was het 

dit ongepaard mannetje dat af en toe 
opdook nabij de IJsbaan en nabij cam-
ping Moens. Nabij de camping Moens 
werd op 22 juni een paar met een juveniel 
waargenomen. Het paar bij de Baaiweg 
had op 19 mei jongen; ik zag een vrouw 
met voer in de snavel vliegen.

2008 - 4 territoria
In 2008 werden vier territoria gevonden: 
nabij de oude ijsbaan (2 territoria), nabij 
camping Moens en nabij de Baaiweg. 
Nabij de oude ijsbaan alarmeerde een 
vrouw heftig op 18 mei, op 21 mei voerde 
zuid van de oude ijsbaan een man een 
uitgevlogen jong en noord van de oude 
ijsbaan zat een paar met twee uitgevlo-
gen jongen.

Datum Waarneming

18 februari Man en vrouw aanwezig

16 maart Zingende man

7 april t/m 20 april Geen vrouw gezien, alleen man! Vrouw op nest.

27 april Paar

10 mei Paar heftig alarmerend

11 mei Paar met voer slepend

17 mei Paar met twee uitgevlogen jongen

20 mei Zingende man

31 mei t/m 21 juni Geen vrouw gezien, alleen man! Vrouw op nest.

21 juni Man met voer in snavel

28 juni Paar met één uitgevlogen jong

5 oktober Man met twee juvenielen

30 november Man en vrouw aanwezig

Tabel 3. Waarnemingen van één paar Roodborsttapuiten in 2007 nabij de oude ijsbaan van 
Westkapelle.
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Wielewaal

2007 - 0 territoria
Niet vastgesteld in ’t Vroon.

2008 - 0-1 territorium
Op 12 mei een exemplaar zingend in de 
lage bosjes van het zuidelijkste puntje 
van ’t Vroon. Geen vervolgwaarnemingen, 
waarschijnlijk een doortrekker.

Ekster

2007 - 0 nest
Niet vastgesteld in ’t Vroon.

2008 - 1 nest
In zuid werd op 20 april een paar bij een 
nest gezien.

Zwarte kraai

2007 - 0 territoria
Niet vastgesteld in ’t Vroon.

2008 - 3 nesten
In het zuidelijk deel drie broedgevallen. 
Paren bij nesten werden gevonden op: 9 
april, 17 april en 20 april. Één paar broed-
de in hetzelfde perceel als de Buizerd 
en hadden het erg druk met steeds de 
Buizerds achterna te zitten.

Rietgors

2007 - 1 territorium
In de rietkraag bij de oude ijsbaan op 8 
maart een zingende man en op 10 juni 
een alarmerende vrouw in de rietkraag 
bij de oude ijsbaan.

2008 - 2 territoria
Zingende man in de rietkraag bij oude 
ijsbaan op 12 mei en 25 mei, op 4 juli zat 
hier een vrouw met uitgevlogen jongen. 
Zingende man in de vroonplas op 12 mei 
en 30 mei.

Tot slot
’t Vroon heeft zich direct na de om-
vorming tot natuurgebied ontwikkeld 
naar een uitstekend broedgebied voor 
kustbroedvogels en watervogels. Kust-
broedvogels zoals Bontbekplevier, Kleine 
Plevier en Kluut wisten het gebied suc-
cesvol te koloniseren. Diverse soorten 
watervogels zoals Grauwe Gans, park-
gans, Nijlgans, Bergeend, Dodaars en 
Meerkoet wisten succesvol te broeden. 
De akker- en weidevogels namen toe. 
Soorten zoals Kievit, Scholekster, Ture-
luur en Veldleeuwerik kwamen in 2008 
tot broeden. Door de aanwezigheid van 
struwelen en bosjes is de diversiteit aan 
zangvogels groot. Bijzonder is het voor-
komen van de man Rouwkwikstaart die 
hier in 2008 een territorium bezat. Het 
betrof waarschijnlijk een gemengd paar 
met vrouw Witte Kwikstaart.

Floor Arts, Westkapelle.
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Maart - Mei 2009
Er werd ook dit voorjaar weer lekker ge-
vogeld op Walcheren en dat resulteerde 
in veel mooie en bijzondere waarne-
mingen. Leuke soorten in deze periode 
waren een Koereiger, drie Steltkluten, 
een Kleine Burgemeester, een Lachstern 
en Roodmussen. Jammer genoeg wa-
ren deze soorten (op een Steltkluut en 
een Roodmus na) niet voor veel voge-
laars weggelegd. Dat gold ook voor het 
absolute hoogtepunt: een Vorkstaart-
plevier in het Vroon bij Westkapelle. De 
nieuwe natuur betaalt zich ook in zeld-
zaamheden uit!

Een Roodhalsfuut in zomerkleed was 
op 24/03 aan de binnenzijde van de 
Veerse Dam te zien (MK). De enige vijf 
Kuifduikers die in deze periode werden 
gezien vlogen op 22/03 in noordelijke 
richting langs WK (PAW). Op 21/05 
zwommen twee Geoorde Futen in zo-
merkleed op zee voor WK (TL). Na een 
Noordse Stormvogel die op 08/04 ach-
ter een kotter voor de kust van WK hing 

(PAW), vloog er een exemplaar langs op 
22/05 (PAW) en zelfs drie op 26/05 (TL/
PAW). Kuifaalscholvers werden gezien 
op 08/03 voor de zeedijk van WK (ES), op 
30/03 een adult langs WK (PAW), op 
06/04 een subadult over de Wester-
schedle bij de buitenhaven van Vlissin-
gen (R. van der Vliet) en op 15/04 ter 
plaatse in de buitenhaven van Vlissin-
gen (MK, RoJ). In totaal werden 29 Ooie-
vaars doorgegeven (mrt 14, apr 12, mei 
3). Het merendeel bestond uit overtrek-
kende vogels, zoals bijvoorbeeld vier op 
30/03 over de wijk Reijershove in Mid-
delburg (EP). De enige Zwarte Ooie-
vaar in deze periode vloog op 17/05 
over Kleverskerke richting noord (MK). 
Naast veel ‘losse’ Lepelaars en kleinere 
groepjes aan de grond vlogen er op 
15/04 mooie groepen over Ritthem (22 
ex, FR) en over het Zandvoortwegge-
bied (12 ex, CB). Langs de rondweg ten 
westen van Koudekerke stond op 21/03 
een Grote Zilverreiger (AJ). Op 05/04 
vlogen er twee over het Vroon (FA) en 
op 09/04 was er daar eentje ter plaatse 

Waarnemingen van vogels op Walcheren
Omdat Westkapelle met het aangrenzende Vroon momenteel één van de meest 
interessante vogelplekken op Walcheren is, wordt daar ook erg veel gevogeld 
en dus ook gezien. In beide waarnemingenoverzichten zal Westkapelle worden 
afgekort als WK. Voor het maken van beide overzichten werd dankbaar gebruik 
gemaakt van www.waarneming.nl en www.trektellen.nl. In de overzichten 
zijn waarnemingen verwerkt van de volgende personen: 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), Mark Hoekstein (MH), Henk Huige (HH), Roger Joos (RoJ), Adri Joosse (AJ), 
Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Sander Lilipaly (SL), Johannes Luiten 
(JL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PLM), Ies Meulmeester (IM), Arjan Ovaa 
(AO), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper 
(JT), Jan Tuin (JTu), Fred Twisk (FT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PAW) en verder 
van aan aantal niet-leden.
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