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Inleiding
Voor u ligt het tweede ornithologisch jaarverslag van de Vogelwerkgroep Walcheren.
Het beschrijft het voorkomen van alle vogelsoorten die in 2012 op Walcheren zijn
waargenomen. Elke waargenomen soort wordt afzonderlijk besproken. Hieraan werkten negen auteurs mee.
De al jaren doorgaande veranderingen in het Walcherse landschap hielden ook in 2012
de gemoederen bezig. Een uitgebreide weergave van deze landschapsveranderingen
staat in het thema-artikel van jaarverslag 2011. Vooral de nieuwe natuurgebieden in
het Zandvoortweggebied en bij Westkapelle lieten op gebied van vogelleven nieuwe
gevolgen zien. Het is prachtig om hier voormalige of bijna verdwenen broedvogels
terug te zien, zoals Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier en Dwergstern. Het hoogtepunt is voor veel watervogelsoorten vast nog niet bereikt, want het jaar 2012 was
voor deze soorten beter dan eerdere jaren. Trouwens, ook zonder dat de menselijke
hand aanwezig lijkt te zijn, verandert het. Een voorbeeld is de Kleine Bonte Specht, die
in 2012 opeens vaste grond op Walcherse bodem gevonden lijkt te hebben. Andere
soorten gaan juist onverminderd in aantal achteruit. Dit betreft vooral akkervogels als
Veldleeuwerik, Grutto, Patrijs en Ringmus, typische soorten van het Walcherse platteland. Integrale inventarisaties van deze soorten op Walcheren laten een achteruitgang
zien. Deze onderzoeken – die regelmatig in dit jaarboek aangehaald worden – dateren
weliswaar van vier tot zeven jaar geleden, maar waarnemingen van de laatste jaren bevestigen deze negatieve trend. Wat betreft de huidige stand van zaken is het wachten
op de nieuwe Nederlandse vogelatlas van Sovon, die in voorbereiding is en waarbij
ook Walcheren hopelijk gebiedsdekkend geteld gaat worden.
Enkele voor Walcheren bijzondere gebeurtenissen in 2012 op een rij. Er was een
broedgeval van de Ooievaar, het eerste sinds een ver verleden. Een zich doorzettende
trend van de laatste jaren betrof de verschillende roffelende mannetjes en paartjes
Kleine Bonte Specht; er is tot nu toe nog geen broedpoging waargenomen. Het aantal
broedparen Kluut bereikte een recordhoogte. Dwergsterns deden moedige broedpogingen: eieren kwamen uit, maar het uitvliegsucces was door verschillende oorzaken
nihil (maar 2013 gaat betere berichten brengen). Ook het enige Steenuilenpaartje
bleef aanwezig en er vonden twee succesvolle broedgevallen van Tafeleend plaats.
Er werden in 2012 in totaal 266 soorten waargenomen op Walcheren. Zeldzaam voor
Walcherse begrippen, maar vaak ook voor Nederlandse begrippen, waren: Steppekiekendief, Kwartelkoning, Aziatische Goudplevier, Gestreepte Strandloper, Blonde
Ruiter, Lachstern, Witvleugelstern, Nachtzwaluw, Alpengierzwaluw, Roodkopklauwier,
Matkop, Roodstuitzwaluw, Pallas’ Boszanger, Roze Spreeuw, Siberische Boompieper
en Dwerggors. Daarnaast was er een scala aan soorten die we de laatste tijd jaarlijks of
bijna jaarlijks op ons eiland zien maar waar veel vogelaars nog altijd warm voor lopen:
Vale Pijlstormvogel, Dwerg-, Roodhals- en Zwarte Rotgans, Koereiger, Steltkluut, Grote
en Kleine Burgemeester, Bijeneter, Hop, Cetti’s Zanger, Sperwergrasmus en Roodmus.
Dagenlange westerstorm in januari 2012 bracht ongewoon veel Papegaaiduikers naar
de kust. Ook genoten we van een onvervalste Pestvogelinvasie.
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In dit boekje staat geen thema-artikel, in tegenstelling tot vorig jaar. Het idee is een
keer in de twee jaar een thema-artikel in het jaarboek op te nemen. Voor 2013 staat al
een uitgebreid verhaal in de steigers over de jarenlange zeetrektellingen vanaf de zeedijk van Westkapelle. De taxonomische benaming en volgorde van de soorten komen
overeen met Van den Berg (2013).
Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de vele ingevoerde waarnemingen op 
www.waarneming.nl. Daarnaast werden gegevens gebruikt van de website
www.trektellen.nl, van Sovon Vogelonderzoek en van eerdere inventarisaties.
Floor Arts stelde zijn bijna-wekelijkse watervogeltellingen van het Noordervroon
beschikbaar. Dank gaat verder uit naar de auteurs van de soortteksten en naar de
personen die hun foto’s ter beschikking stelden.
Tapuit, St Laurense Weihoek, 15 apr 2012.
Foto: Marcel Klootwijk
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Bespreking per soort
Knobbelzwaan – Cygnus olor
Op de graslanden van Centraal-Walcheren overwintert jaarlijks een groep
Knobbelzwanen van enkele tientallen
exemplaren. Kleinere groepjes van enkele
exemplaren komen her en der voor.
Tijdens de midwintertelling in januari
werden 65 Knobbelzwanen geteld, wat
minder dan de helft is dan voorgaande
jaren en het laagste aantal sinds 1995. De
Knobbelzwaan is een schaarse broedvogel op Walcheren. Het is opvallend hoe
weinig we weten van het broedvoorkomen: in 2012 slechts twee meldingen.
Op 5 mei werd een bezet nest gevonden
nabij de Steenheulweg bij Krommenhoeke en op 10 juli werd een adult met 10
pullen gezien in een plasje langs de N57
bij Serooskerke. [FA]

groepje soortgenoten in het Zandvoortweggebied zat, bleek op 26 jan 2011
geringd te zijn in Slimbridge, Gloucestershire, Engeland. [FA]

Kleine Zwaan – Cygnus bewickii
De Kleine Zwaan is een doortrekker en
wintergast op Walcheren. Het belangrijkste gebied in de winter zijn de graslanden
in de driehoek Grijpskerke-MiddelburgBiggekerke. In januari/februari 2012
verbleven hier max. 42 vogels; de laatste
exemplaren werden op 26 feb gemeld.
Op 26 okt waren de eerste weer terug uit
de broedgebieden in Siberië. Van okt-dec
verbleven, vaak in kleine groepjes, enkele
tientallen exemplaren op Centraal-Walcheren met een dagmaximum van 29 ex.
Een adult exemplaar dat op 31 dec in een

Toendrarietgans – Anser serrirostris
De Toendrarietgans is een wintergast en
doortrekker in klein aantal. Op Walcheren
worden groepjes van de Toendrarietgans
in de wintermaanden regelmatig waargenomen in de omgeving van Grijpskerke/
Aagtekerke. In jan-feb verbleven daar
max. 394 ex; na 18 feb werden ze niet
meer gezien. In het najaar van 2012 en de
winter daarop keerden ze daar niet terug.
Wel werden in die maanden regelmatig
overvliegende exemplaren gemeld, maar
dat ging nooit om grote aantallen. [FA]

Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
De Wilde Zwaan is een schaarse wintergast op Walcheren. Vooral in strenge
winters komt de soort naar Walcheren.
Zo ook in 2012. Op 3 feb zat een familiegroepje (2 ad, 4 juv) bij de Pietkreek, op
12 en 13 feb verbleven meerdere exemplaren op Centraal-Walcheren. In een
groep van 6 adulte Wilde Zwanen en 26
Kleine Zwanen bij langs de Perduinsweg,
Middelburg zat een Wilde Zwaan met een
kleurring uit Litouwen. Ook bijzonder:
van 27 mei tot 8 juni verbleef een volwassen exemplaar in het Noordervroon. [FA]

Kleine Zwanen, Hoogelande, 8 jan 2012. Foto: Thomas Luiten
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Kleine Rietgans – Anser brachyrhynchus
De Kleine Rietgans is een doortrekker in
groot aantal en wintergast in klein aantal.
Een deel van de Spitsbergenpopulatie
van de Kleine Rietgans overwintert in de
Vlaamse kustpolders. Voordat ze naar België vliegen maken ze een tussenstop in
Zuidwest-Friesland. Vervolgens vliegen ze
in één dag zonder tussenstop van Friesland naar België, wat ze meestal overdag
doen. Walcheren ligt middenin die trekbaan. Het blijft een mooi gezicht om de
luid roepende groepen Kleine Rietganzen
in v-formaties over te zien trekken. In okt/
nov vliegen ze heen en in jan/feb vliegen
ze al weer terug. Dagen in 2012 met grote
groepen in noordelijke richting langs
telpost Westkapelle waren 2 en 10 jan
met resp. 3420 en 4100 ex. Begin februari
werden enkele groepjes aan de grond gezien; dit had ongetwijfeld te maken met
het strenge winterweer. Op 25 feb was er
nog een klein trekgolfje over Westkapelle
(max. 510 ex). Een exemplaar dat achterbleef werd tot 25 mei dagelijks gezien in
de Sint Laurense Weihoek.
In het najaar werden de eerste vier naar
zuid vliegende exemplaren al op 14 sept
gezien, wat behoorlijk vroeg is. Vanaf 19
okt werden regelmatig kleine overtrekkende groepjes gezien. Dagen met enkele
duizenden Kleine Rietganzen ontbraken
dit najaar. De beste dagen waren op 11
nov (920 ex van 12.00 uur tot 13.20 uur)
en 27 nov (940 ex van 13.00 uur tot 13.30

uur), op beide dagen tussen Westkapelle
en Zoutelande. Op Tweede Kerstdag
vlogen de eerste exemplaren al weer
naar noord (75 ex over Middelburg). Nog
vermeldenswaardig is een groepje van
vijf vogels op 29 dec aan de Zandvoortweg, met daarin twee exemplaren die
in augustus 2012 op Spitsbergen waren
geringd. [FA]
Grauwe Gans – Anser anser
De Grauwe gans is een jaarvogel op
Walcheren. De grootste aantallen worden waargenomen in het najaar en in de
winter als de lokale populatie aangevuld
wordt met vogels uit Scandinavië. Zo is er
een Grauwe Gans uit Zweden (halsband:
Blauw HPL) die vanaf 2006/2007 jaarlijks
overwintert in de omgeving van Westkapelle en er ook in 2012 weer was. Op 11
feb werd de vogel voor het laatst gezien
en op 6 dec keerde de vogel voor de
zesde maal terug naar Westkapelle. Een
Grauwe Gans met halsband uit Noorwegen (code: blauw LAF) die hier voor het
eerst in 2011/2012 opdook, was er ook in
2012/2013 weer. Op 1 feb 2012 werd de
vogel voor het laatst gezien en op 11 nov
zat hij weer in het Noordervroon. Tijdens
de midwintertelling werden 1866 Grauwe
Ganzen geteld. Het najaarsmaximum op
telpost De Nolle was 629 op 26 okt. Naast
vrijwel alle waterrijke natuurgebieden op
Walcheren komt de soort tegenwoordig
ook tot broeden in de steden Middelburg
(vesten) en Vlissingen (Nollebos). [FA]

Kleine Rietganzen, Domburg, 5 feb 2012. Foto: Thomas Luiten
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Maximumaantal van Grauwe Gans per maand in Noordervroon (bron: Floor Arts)
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Dwerggans – Anser erythropus
De Dwerggans is een dwaalgast op Walcheren. Op 25 dec werd door Robert van
Tiel een adult exemplaar ontdekt in de
Sint Laurense Weihoek. De vogel verbleef
in gezelschap van enkele Kolganzen
en werd alleen op deze dag gezien. Op
31 dec werd op dezelfde plaats tussen
Brandganzen een 1kj vogel ontdekt door
Pim Wolf. Deze vogel bleef hier tot in april
2013. [FA]
Kolgans – Anser albifrons
De Kolgans is een talrijke doortrekker en
wintergast. Grote groepen Kolganzen
verblijven doorgaans op de graslanden
van Centraal-Walcheren rond Middelburg.
Tijdens de midwintertelling werden 1457
ex geteld. Op telpost De Nolle werden in

juli

aug

okt

nov

dec

het najaar slechts 310 ex geteld, met 218
ex op 19 okt. [FA]
Brandgans – Branta leucopsis
De Brandgans is een talrijke doortrekker
en wintergast en een schaarse broedvogel. Net als de Kolgans verblijven de
meeste Brandganzen op de graslanden
van Centraal-Walcheren. De aantallen
kunnen oplopen tot enkele duizenden.
Er vindt ongetwijfeld uitwisseling plaats
met de Brandganzen in het Veerse Meer.
Tijdens de midwintertelling werden 2787
ex geteld. Er is een klein aantal broedparen op Walcheren: op 4 juni werd een
paar gezien in het Noordervroon en op 5
juni een paar met 2-3 donsjongen in de
Sint Laurense Weihoek. [FA]

Brandganzen, Oude Veerseweggebied, 29 feb 2012. Foto: Marcel Klootwijk
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Roodhalsgans – Branta ruficollis
De Roodhalsgans is een dwaalgast. Op 29
feb werd door Gerard Troost aan de Oude
Veerseweg een ongeringd, onvolwassen
exemplaar ontdekt tussen Brandganzen.
De vogel werd op die locatie tot 4 mrt
dagelijks gezien, daarna alleen nog op
11 mrt in de Sint Laurense Weihoek. Van
12-22 sept zat een Roodhalsgans langs
de Oude Veerseweg. De vogel bleek een
plastic ring te dragen (en geen ring van
een ringstation) en betrof dus een escape.
Vanaf 7-14 nov kreeg de vogel gezelschap
van een tweede, die eveneens geringd
bleek. Het eerste exemplaar bleef tot
het eind van het jaar rondhangen in de
omgeving van de Sint Laurense Weihoek.
[FA]
Witbuikrotgans – Branta hrota
De Witbuikrotgans is een zeldzame
doortrekker en wintergast. Doorgaans
wordt de Witbuikrotgans alleen waargenomen in strenge winters. De gewoonlijk
noordelijker overwinterende vogels zakken dan af naar het zuiden. Westkapelle
is de beste plek om ze te zien te krijgen,
zowel langsvliegend als ter plaatse. Toen
het in januari 2012 begon te winteren
verschenen de eerste exemplaren: op 6

Witbuikrotgans, Westkapelle, 20 maart 2012.
Foto: Marcel Klootwijk

jan vlogen 6 ex in zuidwestelijke richting
langs de telpost. Op 8 jan zat een exemplaar op de zeedijk van Westkapelle;
dezelfde vogel vloog waarschijnlijk de
dag ervoor langs Domburg. Van 10-31
jan verbleven 2 ex in het Noordervroon.
Op 31 jan arriveerde daar een nieuw
groepje van 3 ex. Dit vijftal verbleef tot
17 feb in het Noordervroon of directe
omgeving daarvan. Van 20-26 feb werd
daar vervolgens één exemplaar gezien.
Op 28 feb werden op meerdere plekken
Witbuikrotganzen gezien: een groep van
6 ex op de zeedijk van Westkapelle, één
op het schor van Rammekens en twee bij
de Haringvreter. Van 2-11 mrt zaten 5 ex
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in het Noordervroon. Daarna werd nog
af en toe een solitaire vogel ter plaatse of
langsvliegend gezien bij de zeedijk van
Westkapelle, met een laatste waarneming
op 1 apr. In het najaar van 2012 werden
de eerste langstrekkende individuen
gezien op 5 en 15 okt, gevolgd door 8 ex
op 5 dec en 1 ex op 6 dec. [FA]
Rotgans – Branta bernicla
De Rotgans is een doortrekker en schaarse wintergast op Walcheren. Gewoonlijk
overwinteren kleine groepjes tot maximaal 20 ex op Walcheren. Een bekende
plek is het schor van Rammekens. Tijdens
de midwintertelling werden 6 ex geteld.
In februari 2012 verbleef korte tijd een
groep van bijna 100 ex in de Schoone
Waardin nabij Ritthem, wat voor Walcherse begrippen veel is. Deze groep werd
door veel vogelaars bezocht omdat er
ook een Zwarte Rotgans tussen zat. In het
voorjaar is de Rotgans relatief schaars als
trekvogel. In 2012 werden in maart 419
ex op trek geteld langs Westkapelle. In
het najaar van 2012 werden daar 2143 ex
geteld, waarvan 1530 ex op 7 okt. [FA]
Zwarte Rotgans – Branta nigricans
De Zwarte Rotgans is een dwaalgast op
Walcheren. In 2012 werd tweemaal een
exemplaar gezien. Op 9 feb werd bij Ritthem nabij de Schone Waardin door Rob
Sponselee een adult ontdekt in een groep
van 95 Rotganzen. Deze vogel werd daar
voor het laatst gezien op 14 feb. Op 6 sept
– extreem vroeg voor deze soort – werd
door Arjen van Gilst een exemplaar ontdekt in de Sint Laurense Weihoek. Deze
vogel zat in een groep Grauwe Ganzen.
Op 10 sept werd waarschijnlijk dezelfde
vogel gezien, nu langs de Schotelweg bij
Middelburg. Eerdere waarnemingen van
de Zwarte Rotgans op Walcheren waren:
op 19 jan 1987 bij Westkapelle, van 23
feb-1 mrt 1993 langs de Oude Veerseweg, van 6-10 feb 2004 wederom langs
de Oude Veerseweg, op 6 nov 2010 een
10

langsvliegend exemplaar bij Westkapelle
en op 17 dec 2011 een exemplaar kort ter
plaatse in het Noordervroon. [FA]

Zwarte Rotgans, met Rotganzen en Smienten,
Spuikom Ritthem, 13 feb 2012. Foto: Tobi Koppejan

Casarca – Tadorna ferruginea
Vanaf het begin van het jaar tot 18 mei
zaten permanent twee Casarca’s (paar)
in het Noordervroon, tot 4 juni nog één.
Daarna waren deze vogels een tijdje
afwezig, maar vanaf 28 aug tot aan het
eind van het jaar werden zo af en toe nog
één of twee vogels gezien in het Noordervroon of in de Sint Laurense Weihoek.
Verder waren er de volgende eenmalige
waarnemingen, alle van groepjes: op 4
juli vloog een groepje van 4 ex over Westkapelle, op 25 sept zaten maar liefst 10 ex
in het Noordervroon en op 20 okt verbleven 4 ex in de Sint Laurense Weihoek. [FA]
Bergeend – Tadorna tadorna
De Bergeend kan het hele jaar door
aangetroffen worden op Walcheren, met
de grootste aantallen in de eerste helft
van het jaar. Als broedvogel lijkt de soort
op veel plekken voor te komen, maar
paren met jongen worden zelden waargenomen (of genoteerd). Het blijft dus

gissen hoeveel van de aanwezige vogels
daadwerkelijk tot broeden komen. De
Bergeend is een schaarse trekvogel: langs
Westkapelle werden in 2012 totaal 469
ex gemeld, waarvan 412 in januari tijdens
vorsttrek naar zuid (283 ex 6 jan). Tijdens
de midwintertelling werden 145 Bergeenden geteld. [FA]
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Maximumaantal van Tafeleend per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)
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Maximumaantal van Bergeend per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Krooneend – Netta rufina
Op 8 feb werd een mannetje in prachtkleed waargenomen in een wak in een
kanaaltje naast de Spuikom van Ritthem.
[SL]
Tafeleend – Aythya ferina
Broedgevallen van Tafeleend zijn zeldzaam op Walcheren. Het is dus vrij
bijzonder dat broeden bewezen werd in
het Noordervroon (vrouw met 5 jongen
op 17 mei) en bij Fort Rammekens (2 paar,
waarvan 1 vrouw met 7 jongen op 9 mei).
Buiten het broedseizoen was de soort
schaars. In het Noordervroon, Veerse Kreken, Rammekenshoek en de Spuikom van
Ritthem overwinterden enkele exemplaren. Gedurende de vorstperiode in februari liepen de aantallen snel op en zwom
er een grote groep van maximaal 190 ex
op 5 feb bij de sluizen van Veere. [SL]

Kuifeend – Aythya fuligula
De Kuifeend is vrij algemeen als broedvogel op Walcheren. In 2007 werd het
aantal broedparen geschat op ca. 100
(Leeftink & Walhout 2008). In najaar en
winter werden grote groepen gezien in
de Westkapelsche Kreek (max. 200), Spuikom Ritthem (max. 140) en het Kanaal
door Walcheren (220). In de Veerse Kreken
werden niet meer dan 55 ex waargenomen. In de jaren negentig van de vorige
eeuw pleisterden hier regelmatig meer
dan 1500 Kuifeenden. [SL]
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Maximumaantal van Kuifeend per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)
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Topper – Aythya marila
Er waren slechts enkele waarnemingen.
In januari waren exemplaren aanwezig
bij de Polredijk (2 ex) en de Vliegveldkreek. In de Spuikom van Ritthem waren
twee vrouwtjes aanwezig van 8-10 apr.
De enige waarneming bij Westkapelle
was een langsvliegende groep (1 man,
12 vrouwkleed) op 31 mrt. Saillant detail
is dat deze groep diezelfde ochtend ook
telpost Cap Gris-Nez in Noord-Frankrijk
was gepasseerd. [SL]
Eider – Somateria mollissima
In alle maanden van het jaar werden
Eiders waargenomen. Behalve enkele
exemplaren langs de zuidkust tussen
Vlissingen en de Sloehaven kwamen bijna
alle waarnemingen van de omgeving
van Westkapelle. Er waren slechts enkele
dagen met meer dan 30 langsvliegende
Eiders: 187 op 6 jan en 154 op 29 nov. Het
jaartotaal langs Westkapelle was 699 ex.
[SL]
Zwarte Zee-eend – Melanitta nigra
Langs de zeetrektelpost te Westkapelle
werden in 203 teluren in totaal 8534
Zwarte Zee-eenden op trek genoteerd.
In het voorjaar was het maximum 840 ex
naar N op 31 mrt en in het najaar 1110
ex naar Z op 5 okt. De soort werd in alle
maanden van het jaar waargenomen,
het minst in de zomermaanden. Buiten
Eiders, Westkapelle, 7 jan 2012. Foto: Thomas Luiten
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Zwarte Zee-eend, Westkapelle, 27 nov 2012.
Foto: Thomas Luiten

Westkapelle werd de soort nauwelijks
gezien. Solitaire vogels waren aanwezig
in de Sloehaven en langs de zeedijk van
Ritthem. [SL]
Grote Zee-eend – Melanitta fusca
Grote Zee-eenden werden vooral in
de wintermaanden waargenomen bij
Westkapelle. Vanaf de zeedijk werden
in 2012 slechts 52 ex geteld, met een
maximum van 12 ex op 6 jan. De laatste
voorjaarswaarneming werd daar op 19
feb gedaan. De eerste najaarstrekker passeerde Westkapelle op 22 sept. Elders op
Walcheren vlogen twee exemplaren langs
de Vlissingse boulevard op 24 dec en
pleisterden er drie vrouwtjes in november
en december bij de Bastiaan de Langeplaat in het Veerse Meer. [SL]

Nonnetjes, Vlissingen, 10 feb 2012. Foto: Corstiaan Beeke

IJseend – Clangula hyemalis
Er was dit jaar slechts één waarneming:
op 8 dec vlogen twee vrouwtjes naar
noord langs Westkapelle. [SL]
Nonnetje – Mergellus albellus
Tijdens de koudegolf in februari verschenen er op diverse plekken groepjes Nonnetjes. Behalve een groep van 14 ex langs
Westkapelle op 5 feb, werden de meeste
gezien in het Kanaal door Walcheren
(max. 34 op 7 feb) en het Veerse Meer (27
op 12 feb Polredijk, 24 op 17 feb bij De
Piet). Na de vorstperiode waren ze weer
snel vertrokken. De laatste waarneming
was van een vrouwtje in de Beekshoekpolder op 27 mrt. [SL]

Brilduiker – Bucephala clangula
De Brilduiker is een algemene wintergast op het Veerse Meer, maar schaars in
andere gebieden. Uiterste datum in het
voorjaar was 2 mrt (2 ex Veerse Dam) en
28 okt (2 ex Westkapelle). Er waren twee
waarnemingen ver buiten de gebruikelijke trektijd: op 25 mei vlogen drie vogels
langs het strand van Dishoek en op 3
sept vloog een vogel naar noord langs
Westkapelle. [SL]
Grote Zaagbek – Mergus merganser
Grote Zaagbekken verschenen in mooie
aantallen nadat eind januari de vorst was
ingevallen. Goede plekken waren de Binnenhaven van Vlissingen (max. 131 op 10
feb), het Kanaal door Walcheren (max. 53
bij Souburg op 8 feb) en het Veerse Meer

Grote Zaagbekken, Vlissingen, 9 feb 2012. Foto: Thomas Luiten

13

(op het Walcherse deel max. 57 op 14
feb). Na de vorst waren bijna alle vogels
binnen een week weer naar het noorden
vertrokken. De laatste werd op 4 mrt in
het Noordervroon waargenomen. Een
opmerkelijk vroege waarneming betreft
die van zes langsvliegende juveniele
Grote Zaagbekken, die op 28 sept werden
gefotografeerd bij Westkapelle. [SL]

Alleen in het Noordervroon werd een
zeker broedgeval vastgesteld: op 25 juli
werd een paar met negen kuikens waargenomen. [SL]

Middelste Zaagbek – Mergus serrator
De Middelste Zaagbek is in de winter
algemeen op het Veerse Meer. Kleinere
aantallen overwinteren langs de zuidkust
tussen Dishoek en de Sloehaven en in het
Kanaal door Walcheren. Net na de vorstperiode (14 feb) werd op het Walcherse
deel van het Veerse Meer een recordaantal van 913 ex geteld. De soort werd in
alle maanden van het jaar waargenomen.
Zekere broedgevallen waren er niet, maar
er waren wel verdachte waarnemingen
van twee losse mannetjes en een paartje in de omgeving van de Haringvreter
en Aardbeieneiland in mei en juni. Een
opmerkelijke waarneming is een langsvliegend vrouwtje langs het strand van
Zoutelande op 20 juli. [SL]

10

Krakeend – Anas strepera
Krakeenden werden verspreid over heel
Walcheren waargenomen maar nergens
in grote aantallen. Ten opzichte van 2011
waren de maxima op veel plekken lager.
De beste gebieden waren de Spuikom
van Ritthem (max. 53 ex), de Veerse Dam
(50), het Noordervroon (41) en het Zilveren Schor (38). De Krakeend is op Walcheren vooral een wintergast, waarbij de
hoogste aantallen in de periode nov-feb
worden gezien. In 2012 bleven tot ver in
mei paartjes aanwezig in het Zandvoortweggebied, Beekshoekpolder, Brigdamse
Pad, Oosternieuwlandpolder, Noordervroon en Spuikom van Ritthem.
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Maximumaantal van Krakeend per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Smient – Anas penelope
De Smient is talrijk gedurende de wintermaanden. Dankzij een koudegolf in de
eerste twee weken van februari kwamen
grote aantallen Smienten naar het Deltagebied en in de tweede week van februari
waren ruim 50 000 exemplaren aanwezig
op Walcheren. Op het Walcherse deel van
het Veerse Meer pleisterden op 14 feb
maar liefst 38 570 ex (waarvan 26 620 bij
de Haringvreter).
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Maximumaantal van Smient per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)
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Tegelijkertijd waren er grote aantallen
aanwezig bij het Arnekanaal (7000),
Spuikom Ritthem tot Sloehaven (5500) en
de Westkapelsche Kreek (2500). De laatste
Smienten werden tot half mei gezien in
het Noordervroon en het Zandvoortweggebied. De zomerwaarnemingen van een
mannetje (2 juni Beekshoekpolder, 7-14
juli Noordervroon en 31 juli Zandvoortweg) hadden mogelijk steeds betrekking op hetzelfde exemplaar. De eerste
trekgroepen verschenen in het najaar op
17 en 24 aug (5 resp. 8 ex) langs Westkapelle. [SL]
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Maximumaantal van Slobeend per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Wilde Eend – Anas platyrhynchos
Algemeen als doortrekker en wintergast.
In het Noordervroon piekten de aantallen al vrij vroeg in het najaar: op 9 sept
werden 1790 ex geteld. Een geringde
Wilde Eend werd op 26 okt geschoten bij
Biggekerke; op 10 mei 2010 werd deze
als nestjong geringd in Spicnieki, Tukums,
Letland, 1413 km van de vindplek. [SL]
2000
Pijlstaart, Zoutelande, 10 feb 2012.
Foto: Thomas Luiten

Slobeend – Anas clypeata
De grootste aantallen Slobeenden op
Walcheren worden tegenwoordig vooral
in het voorjaar waargenomen. Nieuwe
natuurgebieden als het Noordervroon en
de Sint Laurense Weihoek hebben een
grote aantrekkingskracht op de soort. De
piek lag in 2012 vooral in de tweede helft
van maart met een maximum van 172 ex
langs de Zandvoortweg op 27 mrt. In het
Noordervroon werden de grootste aantallen in het najaar opgemerkt (max. 61 op
9 nov). Er waren broedgevallen in het
Noordervroon (twee paar met jongen op
17 juli), Sint Laurense Weihoek (minstens
één paar) en Beekshoekpolder (1 vrouwtje
met 5 pullen op 10 juni). Waarschijnlijk zijn
er nog wel wat broedparen gemist. [SL]
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Maximumaantal van Wilde Eend per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Pijlstaart – Anas acuta
Pijlstaarten waren in 2012 gedurende een
groot deel van het jaar in kleine aantallen aanwezig. De meeste waarnemingen
kwamen uit de Sint Laurense Weihoek. In
het voorjaar waren er na half april nauwelijks waarnemingen, maar een mannetje
bleef tot 27 mei aanwezig in het Noor15

dervroon. Er was een zomerwaarneming
van een vrouwtje in het Noordervroon op
24 juli en vanaf eind augustus werden de
eerste najaarstrekkers waargenomen. De
grootste aantallen op trek werden op 28
sept en 26 okt opgemerkt, met 105 resp.
124 ex naar ZW langs Westkapelle. [SL]

een paar dagen met vorst in het noordoosten van het land. In het Noordervroon
pleisterden op 11 dec maar liefst 785 ex.
Ook op andere plaatsen waren toen grote
aantallen aanwezig, zoals op 15 dec 372
ex langs de Zandvoortweg, op 17 dec
570 ex in het Oude Veerseweggebied en
op 8 dec 400 ex langs de Polredijk. In die
periode waren naar schatting 2500–3000
Wintertalingen op Walcheren aanwezig.
[SL]
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Zomertaling, Noordervroon, 4 april 2012.
Foto: Thomas Luiten

Zomertaling – Anas querquedula
In verschillende nieuwe natuurgebieden
werden Zomertalingen gezien. Tussen
half maart en eind augustus waren regelmatig solitaire vogels of kleine groepjes
aanwezig in het Noordervroon en langs
de Zandvoortweg. De eerste werd al op
6 mrt langs de Zandvoortweg gefotografeerd. De laatste zwom in het Noordervroon op 13 sept. Tussen half juni en de
tweede week van juli was er slechts één
waarneming. Het najaarsmaximum was
vijf (juveniele) exemplaren op 17 aug in
het Noordervroon. [SL]
Wintertaling – Anas crecca
Wintertalingen waren het gehele jaar aanwezig. Tot half april waren nog tot meer
dan 100 ex aanwezig in de Sint Laurense
Weihoek; daarna namen de aantallen snel
af. Bewezen broedgevallen waren er niet,
maar een paartje in de Beekshoekpolder
op 14 juni was wel verdacht. Vanaf begin
september werden weer veel najaarstrekkers waargenomen. Een forse influx trad
op in de tweede week van december, na
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Maximumaantal van Wintertaling per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Kwartel – Coturnix coturnix
De Kwartel is op Walcheren een schaarse
doortrekker en zomergast. Dit jaar werd
slechts één exemplaar aan de grond
gehoord. Dat was in de avond van 13 juni
nabij Schellach, Sint Laurens. Daarentegen werden nog nooit zoveel nachtelijke trekkers gescoord in één voorjaar.
Viermaal werd ’s nachts een overvliegend
exemplaar gehoord: 7 mei Middelburg,
22 mei Vlissingen, 28 mei Middelburg
en 2 juni Westkapelle. Opmerkelijk is de
melding van twee ontsnapte pullen in het
dorp Zoutelande op 9 mei. [FA]
Patrijs – Perdix perdix
De Patrijs is een standvogel van het agrarisch gebied. De soort is op Walcheren
nog relatief talrijk. Dat bewijzen de 264
waarnemingen van 666 exemplaren die

cheren. Op Noord-Walcheren en in het
stedelijk gebied Middelburg en Vlissingen
lijkt de soort te ontbreken. [FA]

Patrijs, Koudekerke, 3 mei 2012.
Foto: Thomas Luiten

werden ingevoerd op waarneming.nl. De
meeste waarnemingen werden gedaan
in de lente en zomer. In deze tijd worden
meestal paartjes gezien. Waarnemingen
van paren met jongen zijn zeldzaam; in
2012 waren er drie meldingen: 14 juni
langs de Noordweg bij Aagtekerke (paar
met 16 pullen), 3 juli langs de Baaiweg
bij Boudewijnskerke (paar met 15 pullen)
en 18 aug langs de Pantegemseweg bij
Westkapelle (paar met 8 juv). In het najaar
en in de winter groeperen de Patrijzen
zich tot kleine groepjes van 4-8 ex. De
soort werd vooral gemeld in het buitengebied op West-, Centraal- en Zuid-Wal-

Roodkeelduiker – Gavia stellata
Tijdens de westerstormdagen in januari
was de soort niet opvallend aanwezig.
De laatste waarneming van het voorjaar
gebeurde op 6 apr, maar in het voorjaar
wordt slechts incidenteel geteld op Westkapelle. De eerste Roodkeelduiker van
het najaar was een zomerkleedvogel op
6 sept langs Westkapelle. December was
de maand waarin aantallen van 100+ per
dag begonnen langs te komen. Uitschieter was 5 dec met in vijf teluren 1333 ex
naar Z (en 29 N) bij rustig weer (wind
ZO2), na enkele dagen met harde westenwinden. Dit betreft voor Westkapelle een
recordaantal. [JL]
Parelduiker – Gavia arctica
In jan-feb werd drie keer een Parelduiker langs Westkapelle gezien, alle
keren richting ZW. In het voorjaar is een
noordwaarts trekkende Parelduiker al een
vermeldenswaardige waarneming, maar
ronduit bijzonder waren de tien vogels
die op 31 mrt langs Westkapelle kwamen
zetten, waaronder twee groepjes van

Roodkeelduiker, Westkapelle, 19 okt 2012. Foto: Corstiaan Beeke
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Op 14 feb werd gezien dat een vogel een
rondje trok boven het meer en hoog over
de Veerse Dam vertrok, de zee op. Op 30
okt en 8 nov (1kj) trok een IJsduiker langs
de tellers op Westkapelle. Vanaf 11 dec
tot in jan 2013 zwom weer een 2kj ex op
het Veerse Meer. Deze vogel werd op 19
en 22 dec ook gezien ter hoogte van de
Vliegveldkreek, maar misschien betreft
dit wel een ander ex. [JL]
Parelduiker, Westkapelsche Kreek, 6 dec 2012.
Foto: Corstiaan Beeke

drie, en bijna alle in zomerkleed. De twee
dagen erna volgden bij elkaar nog vier
ex en op 4 mei nog twee ex. In het najaar
werden achttien langsvliegende Parelduikers gemeld bij Westkapelle, de eerste op
20 sept (zomerkleed), vier vogels op 21
nov en drie op 9 dec. Een zwemmende
vogel werd gemeld op 27 okt voor het
Zuiderhoofd te Westkapelle. Vogels waar
we langer van konden genieten waren
een jonge vogel van 1-26 dec in de kreek
van Westkapelle en een duo in jeugdkleed vanaf 9 dec tot in jan 2013 op het
Veerse Meer. [JL]
IJsduiker – Gavia immer
Op 2 jan werd een 2kj ex ontdekt op
het Veerse Meer. Deze vogel bleef tot in
februari en foerageerde meestal tussen
de Veerse Dam en jachthaven Oostwatering. Op 12 feb verbleven daar zelfs twee
vogels, die gelijktijdig werden gezien.

Noordse Stormvogel – Fulmarus glacialis
In de periode van 4-8 jan waaide aan de
kust een krachtige tot stormachtige westtot noordwestenwind. Gedurende die
periode verscheen deze soort dagelijks
en in relatief hoge aantallen voor de kust
van Westkapelle. Zeetrekwaarnemers
noteerden 17 ex op 4 jan, 104 ex op 5 jan,
59 ex op 6 jan, 14 ex op 7 jan en 27 ex op
8 jan. Met name langs de zuidwestkust
van Walcheren spoelden in de dagen erna
veel dode Noordse Stormvogels aan van
deze soort, zoals op 14 jan toen op het
strand tussen Vlissingen en Zoutelande
en het Zuiderstrand bij Westkapelle resp.
29 en 18 dode vogels werden geteld.
Waarnemingen in het voorjaar en zomer
ontbraken. In de laatste week van augustus en in september werd de soort af en
toe gezien bij Westkapelle (max. 5 ex op
27 sept). In de maanden daarna waren er
alleen nog waarnemingen op 2 dec (1 ex)
en 9 dec (1 ex), beide bij Westkapelle. [TL]

IJsduiker, Veerse Meer, 27 jan 2012. Foto: Corstiaan Beeke
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Grauwe Pijlstormvogel – Puffinus griseus
Deze soort werd zoals gebruikelijk
uitsluitend gezien vanaf de zeedijk van
Westkapelle. Dagen met harde aanlandige wind waren schaars in de herfst van
2012, met als gevolg een laag jaartotaal
(73 ex). De eerste vogels van het seizoen
passeerden op 26 aug (2 ex). De meeste
vogels werden gezien op 14 sept (35 ex
van 07.00-20.00 uur met WZW 6 Bft) en 27
sept (27 ex van 16.30-19.45 uur, NW 5 Bft).
Naast deze twee dagen werd de soort op
een handjevol dagen gezien, vooral in
september. Op 2 dec passeerde de laatste
van het seizoen. [TL]
Noordse Pijlstormvogel –
Puffinus puffinus
In tegenstelling tot het topseizoen van
2011 (605 ex) was deze soort in 2012 met
26 ex opmerkelijk schaars bij Westkapelle.
De helft van het jaartotaal passeerde op
14 sept (13 ex). Daarna volgden waarnemingen op 15 sept (1 ex), 16 sept (4
ex), 19 sept (5 ex), 5 okt (2 ex) en 15 okt
(1 ex). Buiten Westkapelle waren er geen
meldingen. [TL]
Vale Pijlstormvogel –
Puffinus mauretanicus
Er waren vijf waarnemingen van langsvliegende vogels bij Westkapelle: op 26
aug 2 ex, op 14 sept 2 ex (binnen een
kwartier) en op 16 sept 1 ex. [TL]
Vaal Stormvogeltje –
Oceanodroma leucorhoa
Bijzonder waren de waarnemingen in
januari, gedaan tijdens een periode van
noordwestelijke luchtstromingen. Op 4,
5 en 8 jan vloog steeds één exemplaar
langs Westkapelle. Vermoedelijk zijn deze
vogels afkomstig van de Noorse populatie, die pas halverwege de zomer begint
met broeden. In het najaar bleek het Vaal
Stormvogeltje een schaarse verschijning,
net als de meeste andere zeevogelsoorten. Zeetrekwaarnemers zagen de soort

op 12 sept (1 ex), 14 sept (3 ex), 15 sept
(2 ex), 19 sept (11 ex), 20 sept (1 ex) en 29
sept (1 ex). Decemberwaarnemingen zijn
schaars; op 4 dec vloog de laatste van het
seizoen langs Westkapelle. [TL]

Jan-van-gent, Westkapelle, 15 sept 2012.
Foto: Martijn Schot

Jan-van-gent – Morus bassanus
Een soort die het gehele jaar te zien is bij
Westkapelle, maar vooral in het najaar.
Gestuwd door de aanlandige wind werden ook in januari tientallen exemplaren
gezien, met een maximum van 159 ex
op 5 jan. Vooral in september was de
Jan-van-gent een algemene verschijning
bij Westkapelle. In de database van de
website www.trektellen.nl werden de
volgende aantallen geregistreerd: 102 ex
op aug, 843 ex in sept, 70 ex in okt, 59 ex
in nov en 281 ex in dec. De eerste juveniel
van het seizoen werd daar gemeld op 3
sept. Op 18 sept vloog een juveniel exemplaar in noordoostelijke richting over de
Zandvoortweg bij Sint Laurens. In het
verleden zijn al meerder keren juveniele
vogels gezien boven het binnenland van
Walcheren, maar het blijft een opmerkelijk gezicht. [TL]
Aalscholver – Phalacrocorax carbo
De Aalscholver is een jaarvogel op
Walcheren. Sinds enkele jaren broedt
de soort er ook. In 2012 waren dat 54
bezette nesten in de eendenkooi bij
Oostkapelle, 24 in Rammekenshoek en
19

4 in Ter Hooge. Aalscholvers
foerageren in visrijke wateren,
variërend van watergangen
en vijvers in de stad tot de grote
wateren. De grootste aantallen worden
waargenomen in de wintermaanden
zoals 250 langs de Veerse Dam en 110 in
de Sloehaven. Tijdens strenge winters,
als het binnenland dichtvriest, is de soort
talrijk in de vrijwel altijd ijsvrije Binnenhaven van Vlissingen; in februari 2012
werden hier maximaal 220 ex geteld. In
het zomerhalfjaar worden regelmatig
groepen van enkele tientallen rustende
exemplaren geteld in het Noordervroon;
dit zijn vogels die buitendijks foerageren.
Op trek wordt de soort zowel in het voorjaar als in het najaar gezien. In het najaar
van 2012 werden 617 Aalscholvers geteld
langs telpost De Nolle, met als maximum
237 ex 26 okt. Langs Westkapelle werden
totaal 685 ex geteld, zowel in het voorjaar
(142 N) als in het najaar/winter (543 Z),
met als maximum 126 ex op 1 sept. [FA]
Kuifaalscholver – Phalacrocorax
aristotelis
De Kuifaalscholver is op Walcheren een
onregelmatige doortrekker en wintergast.
In 2012 was de soort relatief schaars ten
opzichte van voorgaande drie jaren. Ter
plaatse Kuifaalscholvers werden gezien
in de Sloehaven en in de Buitenhaven
van Vlissingen. Van 8-12 dec zwom een
vogel op het Veerse Meer, meestal tussen
het deel ter hoogte van de Campveerse
Toren en jachthaven Oostwatering. Het
Veerse Meer is een plek waar bijna nooit
Kuifaalscholvers worden waargenomen.
Bij Westkapelle werden enkele langstrekkende exemplaren gezien. [FA]
Roerdomp – Botaurus sellaris
Schaarse wintergast. In 2012 waren er
slechts drie waarnemingen, wat bevestigt
dat je echt geluk moet hebben een Roerdomp op Walcheren aan te treffen. Een
vogel werd begin februari op twee dagen
20

Roerdomp, Westkapelsche Kreek, 10 feb 2012.
Foto: Thomas Luiten

gezien in de Westkapelsche Kreek. De
tweede waarneming werd verricht op 1
mrt, in een sloot langs de K. de Vosweg bij
Westkapelle. Op 11 dec vloog een vogel
uit een sloot langs Rondweg Koudekerke.
[PB]
Koereiger – Bubulcus ibis
Evenals in 2011 twee waarnemingen. Een
exemplaar in prachtkleed werd op 24 apr
ontdekt in de paardenweitjes bij de manege van Westkapelle. De vogel vertrok
diezelfde dag nog. Op 6 nov werd een
vogel in winterkleed ontdekt in de Pietkreek. De vogel bevond zich tussen de
andere witte reigers: 20 Kleine en 3 Grote
Zilverreigers. Dat soort beelden zien we
niet vaak op Walcheren en doet denken
aan natuuroorden in Frankrijk. Een dag
later zat de vogel er nog steeds. Nadien
werd de vogel nog eenmaal waargenomen: op 13 nov ten oosten van de sluizen
van Veere. [PB]

Koereiger, Westkapelle, 24 april 2012.
Foto: Pim Wolf

Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta
Ondanks de strenge winter 2011/12 is
de soort het gehele jaar verspreid over
Walcheren in alle maanden waargenomen. De plaatsen waar de meeste
vogels verbleven zijn het Veerse Bos en
omgeving, Ritthem, de Oranjeplaatkreek
en de Pietkreek te Arnemuiden. In juni
blijft de soort zeldzaam op Walcheren.
Slecht één exemplaar werd in deze
maand gezien: langs de Prooijenseweg
te Middelburg. De waarnemingen op de
bekende slaapplaatsen van deze soort
(Veerse Kreken en de Pietkreek) leverde
een maximumaantal op van resp. 6 ex op
1 feb (Veerse Kreken) en maar liefst 28 ex
op 7 nov (Pietkreek). Leuk om te melden
is de waarneming van een exemplaar dat
op 29 okt over de zeedijk van Westkapelle
meevloog in een groep van 25 Lepelaars,
hard naar ZW. [PB]
Grote Zilverreiger – Casmerodius albus
Een steeds algemener wordende soort in
Nederland en zo ook op Walcheren. Vanaf
januari tot in de eerste week van april
werd de soort waargenomen in diverse
polders rond Middelburg, maar ook bij
het Veerse Meer en omgeving, Biggekerke, Kleverskerke en Vrouwenpolder.
Maar liefst 7 ex werden op 9 jan geteld
op de slaapplaats in de Pietkreek. De
eerste waarneming van naar het zuiden
trekkende vogels in het najaar betrof 2 ex
op 4 sept over Klein Valkenisse. In totaal
werden over de trektelposten De Nolle en
Westkapelle resp. 18 ex en 31 ex geteld.
De 18 ex die langs De Nolle vlogen staan
in schril contrast met 2011, toen het
najaarstotaal 94 ex telde. [PB]
Blauwe Reiger – Ardea cinerea
Broedvogel. Op 11 mrt werden drie paar
vogels geteld in het bos ten noorden
van de Prooijenseweg, Middelburg, een
nieuwe broedlocatie voor Walcheren.
Daarnaast werden 25 paar geteld op
landgoed Ter Hooge te Middelburg, al

jarenlang een bekende kolonie. Dit is vijf
paar meer ten opzichte van vorig jaar en
gaat tegen de landelijke langetermijntrend van afname in (Sovon 2012). Drie
paar telde de kolonie bij Overduin te
Oostkapelle. Er werden opvallend genoeg
geen noemenswaardige hoge aantallen
overtrekkende Blauwe Reigers gezien op
trektelposten Westkapelle en De Nolle.
Beide veel bezochte telposten hadden
minder dan 30 ex als jaartotaal. [PB]
Purperreiger – Ardea purpurea
De eerste waarneming was mooi op tijd:
op 26 mrt langs telpost De Nolle, overvliegend richting NO. Daarna waren er dit
voorjaar nog zes verschillende waarnemingen, alle overtrekkende vogels. De
eerste waarneming van het najaar
betrof een adulte vogel op 24 juli
over Vrouwenpolder, overvliegend naar ZW. Op 9 aug was
een vogel ter plaatse in Oranjezon en eveneens één ter plaatse
in het Noordervroon te Westkapelle. In
deze maand werden nog eens vijf naar
ZW vliegende vogels waargenomen. September was goed voor vijf trekkers. Op 6
sept werden drie juveniele vogels samen
ter plaatse waargenomen op een akker
langs de K. de Vosweg te Westkapelle. Een
dag later zaten er nog twee en één ervan
(of een ander) bleef ter plaatse in
deze omgeving tot 2 okt. [PB]
Zwarte Ooievaar –
Ciconia nigra
Alle waarnemingen betreffen overvliegende vogels. De eerste waarneming
betrof een vogel vliegend naar O over
Oost-Souburg op 30 apr. In de zomerperiode werden er regelmatig waarnemingen
gedaan, betreffende minimaal 15 ex: op
12 juli een juv ex naar Z over de
Zwarte Ooievaars,
Domburg, 12 aug 2012.
Foto: Thomas Luiten
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J. Moensweg, Westkapelle, op 20 juli een
juv ex naar Z over de Stenen Kruisweg,
Middelburg, op 23 juli 2 ex naar N over
Oost-Souburg, op 26 juli een ex naar ZW
en later naar NW over Klein Valkenisse, op
29 juli een ex naar N over de Oude Vlissingseweg, Middelburg, op 30 juli een ex
naar O over Ritthem, op 5 aug een ex naar
N over wijk Klarenbeek te Middelburg, op
12 aug drie juveniele vogels op diverse
plaatsen waargenomen, op 15 aug een
juv ex naar ZO over Klein Valkenisse en
een juv ex veel later die dag naar O over
Serooskerke en op 4 sept een ex naar NO
over Oranjezon. [PB]
Ooievaar – Ciconia ciconia
Nieuwe broedvogel voor Walcheren,
sinds een ver verleden! De in Frankrijk als
nestjong geringde Ooievaar (wit ATWU)
bouwde in 2011 een nest in park Toorenvliedt, maar dat jaar kwam de vogel niet
tot broeden bij gebrek aan een partner. Nu had de vogel wel succes. En de

partner bleek een bij De Mikke binnengebrachte en opgelapte vogel, die eveneens
een ring draagt (code: NLA1E289). Deze
vogel is in 2010 geringd als nestjong bij
Lippenhuizen, Friesland (info via Marcel
Klootwijk). In de derde week van mei
werden drie jongen geboren. Gedurende
het hele jaar werden de oudervogels op
Walcheren waargenomen. Behalve dit
broedpaar werden twee exemplaren met
kleine pootringen waargenomen in de
zomerperiode, vermoedelijk ontsnapte
vogels van een eigenaar in Gapinge.
Het is de vraag of alle waarnemingen van
naar NO of ZW overvliegende vogels in het
voorjaar en najaar betrekking hebben op
trekkende Ooievaars uit andere streken,
aangezien de Toorenvliedt-Ooievaars regelmatig een rondje boven Walcheren deden. De waarneming van 5-6 vogels op 13
mei rondcirkelend boven Ter Hooge heeft
zeker betrekking op wilde vogels omdat
toen de jongen nog uit het ei moesten ko-

Ooievaars, Toorenvliedt, 1 juni 2012. Foto: Marcel Klootwijk
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men. Daarnaast werd op 15 aug een tiental
exemplaren (waaronder het Toorenvliedtstel) ter plaatse waargenomen op een
akker aan de Perduinsweg te Middelburg.
Op 16 aug vlogen acht ex naar O over de
Buitenhaven van Vlissingen. [PB]
Lepelaar – Platelea leucorodia
Broedvogel. Ook dit jaar broedde de soort
in de kolonie in het Sloegebied. In totaal
ging het om 38 paren. De soort wordt
al jarenlang maandelijks waargenomen
op Walcheren. ’s Winters gaat het dan
om enkelingen, bijv. twee ex gedurende
december in de Vliegveldkreek. In de
trektellingen was de soort mondjesmaat
vertegenwoordigd. Langs de telpost op
de Westkapelsche Zeedijk werden in het
najaar in totaal 74 ex geteld, alle in september. De Nolle telde er 55, waarvan 53
op 6 okt. Maar de meeste dit najaar waargenomen trekgroepen werden gezien
buiten de trektellingen om. [PB]
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Maximumaantal van Lepelaar per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Dodaars – Tachybaptus ruficollis
De Dodaars is broedvogel en wintergast
op Walcheren. Voor Nederlandse begrippen overwinteren bijzonder grote aantallen Dodaarzen op Walcheren. Tijdens de
midwintertelling werden 252 ex geteld.
De grootste aantallen verblijven op het
Kanaal door Walcheren, de Westkapelsche
Kreek en het Veerse Meer. Het werkelijke

Lepelaar (in 2007 geringd op Vlieland, in 2013 broedend op Neeltje Jans en ook waargenomen in Spanje,
Frankrijk en Engeland), Westkapelle, 24 juli 2012. Foto: Corstiaan Beeke
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aantal zal nog vele malen hoger zijn, want
de soort overwintert ook in de brede watergangen op Walcheren, zelfs in steden,
die moeilijk te overzien zijn. Het aantal
broedparen is onduidelijk; van diverse
plaatsen worden paartjes gemeld maar
jongen worden veel minder vaak gezien.
Jonge vogels werden gemeld bij het Kustlicht, Zoutelande (2 ex), in Oranjezon, de
vesten van Middelburg, in een watergang
langs de Visodeweg (Ritthem) en langs de
Schotelweg in de Sint Laurense Weihoek. Het broedsucces lijkt in 2012 dus
niet hoog. Het broedseizoen duurt van
april tot september; opvallend is dat de
meeste succesvolle broedsels pas later in
het seizoen (augustus) plaatsvinden. [FA]

feb bij Westkapelle, 7 nov Zuiderhoofd
Westkapelle, 18 dec voor Oranjezon)
betreffen vogels die hun trektocht even
onderbreken. [FA]

Fuut – Podiceps cristatus
De Fuut is een zeldzame broedvogel op
Walcheren. Bij Veere werden in mei/juni
twee succesvolle broedgevallen gemeld;
in de Veste en in de Veerse Kreken. De
soort overwintert in kleine aantallen op
ons eiland. Op het Veerse Meer zijn de
groepen groter, zoals 140 ex ter hoogte
van de Vliegveldkreek op 25 feb en 170
ex langs de Veerse Dam op 18 dec. In
2012 werden relatief veel langstrekkende
Futen geteld. Langs Westkapelle vlogen
totaal 1603 Futen (1463Z, 140N), waarvan
1364 in december. Op 8 dec vlogen na
de eerste koude nacht 481 ex langs de
Westkapelle, het vierde hoogste aantal
dat ooit werd geteld op deze telpost. Het
record is 1576 ex op 12 dec 2002. [FA]

Kuifduikers, Veerse Meer, 24 jan 2012.
Foto: Marcel Klootwijk

Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
De Roodhalsfuut is een zeldzame wintergast en doortrekker op Walcheren. Op het
Veerse Meer dreven in jan-feb en weer
vanaf 8 nov één en soms twee vogels. Op
1 apr zat een bijna-zomerkleedvogel op
de Westerschelde bij Zoutelande. Langsvliegende exemplaren bij Westkapelle
werden gezien op 3 en 6 jan, 26 okt, 30
nov en 1 dec. Vogels die ter plaatse op
zee net voor de kust werden gezien (18
24

Kuifduiker – Podiceps auritus
Net als de Roodhalsfuut is de Kuifduiker
een zeldzame wintergast en doortrekker.
In de winter van 2011/2012 verbleven
enkele Kuifduikers op het Veerse Meer; de
laatste waarneming dateert van 27 feb.
Ook in de winter van 2012/2013 verbleven daar enkele exemplaren; de eerste
waarneming was op 6 nov. Langsvliegende vogels bij de telpost op de zeedijk
van Westkapelle werden gemeld op 22
sept (1), 8 dec (4) en 26 dec (1). Op 29 okt
waren 3 ex ter plaatse voor de zeedijk van
Westkapelle. [FA]
Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
De Geoorde Fuut is een doortrekker en
wintergast. Op het Veerse Meer overwinteren de laatste jaren grote aantallen. De
eerste exemplaren arriveren al in juli; in
2012 9 ex op 17 juli. Deze vogels blijven
daar waarschijnlijk ruien. In september
nemen de aantallen toe, in 2012 ca. 100
ex. op 8 en 10 sept. Op 26 nov werden
160 ex geteld tussen de Veerse Dam en
de Haringvreter. Ook op de Westkapelsche kreek overwinteren de laatste jaren

Geoorde Futen, maar daar
gaat het om hoogstens enkele
exemplaren. In het Noordervroon verbleven van 17 mrt tot
8 juni twee vogels in broedkleed; broeden werd niet
vastgesteld. Slechts één
trekkend exemplaar werd
gemeld: op 30 mrt langs
Westkapelle. Dat is ook niet
zo verwonderlijk, want de
Geoorde Fuut is een nachttrekker. [FA]
Rode Wouw, Zoutelande, 16 mrt 2012.
Foto: Jaco Walhout

Wespendief – Pernis apivorus
De Wespendief is een doortrekker op
Walcheren. In 2012 zijn 42 waarnemingen op 30 verschillende dagen gedaan,
waarmee de soort vaker werd gezien dan
in 2011. In bijna alle gevallen ging het om
eenlingen. Vier waarnemingen betroffen vogels ter plaatse. De voorjaarstrek
ging naadloos over in de herfsttrek. De eerste waarneming werd
gedaan op 6 mei, de laatste op 9
sept. De meeste waarnemingen
zijn gedaan in augustus. Wespendieven werden overal op
Walcheren aangetroffen, maar
de meesten werden opgemerkt
in de omgeving van Vlissingen.
[ABE]
Zwarte Wouw –
Milvus migrans
Schaarse doortrekker. In het
voorjaar werd de soort op drie dagen
gezien. Op 12 apr werd in Middelburg
een Zwarte Wouw vliegend in zuidelijke
richting gezien, die een kwartier later in
Vlissingen door een andere waarnemer
werd opgepikt. Op 24 apr vloog een vogel in zuidelijke richting tussen Buttinge
en Hoogelande en op 7 mei vloog een

exemplaar boven Dishoek. Ook in de zomer werden nog twee vogels gezien: op
26 juli vloog een Zwarte Wouw rond in de
driehoek Middelburg – Dishoek – Klein
Valkenisse en op 11 aug trok er één
over het centrum van Vlissingen. Dit
brengt het jaartotaal op vijf. [ABE]
Rode Wouw – Milvus milvus
Schaarse doortrekker. De in
totaal 26 waarnemingen zijn
terug te brengen tot waarschijnlijk zeven individuen.
Op 8 mrt werd een vogel
gezien boven Oranjezon.
Tussen 14 en 18 mrt werd door verschillende waarnemers een Rode Wouw
gezien boven het zuidelijke deel van
Walcheren. Ook op 18 en 19 apr werd een
Rode Wouw gezien (Hoogelandseweg
en Stenen Kruisweg) en op 28 apr nog
één boven Koudekerke. Op 30 juli werd
een Rode Wouw gezien die ter hoogte
van Ritthem de Westerschelde niet over
durfde te steken. Blijkbaar had deze
vogel een dag later voldoende moed
verzameld, want toen werd de vogel
overstekend vanuit Vlissingen gezien.
Tijdens de najaarstrek werden maximaal
drie individuen waargenomen: een ex
op 15 okt vliegend bij Domburg en later
opgepikt bij Westkapelle, een ex op
20 okt in het Zandvoortweggebied
en een ex op 23 okt langs telpost
De Nolle. [ABE]
Wespendief, Westkapelle, 8 sept 2012.
Foto: Thomas Luiten

Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
Met ongeveer 15 territoria lijkt het een
iets beter jaar voor de Bruine Kiekendief
dan 2011 (met 10 territoria). De territoria
lagen veelal langs de randen van Walcheren: het Veerse Meer (4-5), de kreek van
Westkapelle (3) en bij Ritthem (1-2). Daarnaast zijn vijf territoria meer landinwaarts
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Bruine Kiekendief, Grijpskerke, 23 mei 2012.
Foto: Marcel Klootwijk

in beeld gebracht. Bij nesten op de Haringvreter, het bolwerk van Veere en net
ten zuiden van Middelburg is prooioverdracht of voedseltransport gezien, wat
duidt op een daadwerkelijke broedpoging. Toch is van geen enkel nest bekend
of het broeden succesvol is verlopen. De
enige winterwaarneming was van een
overvliegend vrouwtje langs de Zandvoortseweg op 14 jan. De voorjaarstrek
begon in 2012 al tijdens de laatste dagen
van februari en verliep zoals gewoonlijk
druppelsgewijs. Het grootste aantal was
vijf ex op 26 mrt langs De Nolle. Ook de
najaarstrek verliep relatief onopgemerkt.
Op 10 aug vlogen bij Westkapelle 6 ex
zuidwaarts. Bij Klein Valkenisse vlogen
tussen 12 aug en 23 okt slechts 11 ex
zuidwaarts en bij De Nolle werden maar 7
ex gezien (de laatste op 21 nov). Daarmee
was de trek minder spectaculair dan in
2011. [ABE]
Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
De Blauwe Kiekendief is een doortrekker
en wintergast op Walcheren. De soort
werd tot in de eerste week van mei
overal op Walcheren waargenomen.
Bijzonder is een melding van
een volwassen vrouwtje
op 25 juni langs de
Oude Veerseweg.
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De eerste waarneming in het najaar was
op 12 aug, toen twee Blauwe Kiekendieven over Klein Valkenisse vlogen. De najaarstrek was in tegenstelling tot 2011 niet
spectaculair: er waren op trektelposten
geen dagen met meer dan drie Blauwe
Kiekendieven. Op de slaapplaats van de
Haringvreter werden in de maanden januari en december max. 8 ex gezien. [ABE]
Steppekiekendief – Circus macrourus
Arjen van Gilst had het geluk tot twee
keer toe een Steppekiekendief te zien
passeren, beide bij Klein Valkenisse, één
(1e-zk) op 7 mei, de ander (ad man) op 21
okt. Helaas zijn deze waarnemingen niet
gedocumenteerd met foto’s. [ABE]
Havik – Accipiter gentilis
De Havik is bezig met een opmars op
Walcheren. In totaal waren er in 2012
acht territoria bekend. Op drie locaties
is gebouwd aan nesten en/of gebroed.
Bij de Eendenkooi in Oranjezon is druk
gebouwd aan een nest. Jongen zijn daar
echter niet gezien of gehoord, waarmee
het verloop en succes van deze broedpoging onduidelijk is. In een ander, afgesloten terrein van Staatsbosbeheer bij
pompstation Valkenisse heeft waarschijnlijk een Havik wel een of meerdere jongen
gehad. In een nieuw nest
bij Schellach is één jong
grootgebracht. [ABE]
Blauwe Kiekendief, Oranjezon, 19 apr 2012.
Foto: Thomas Luiten

Sperwer, Zandvoortweg, 9 mrt 2012. Foto: Corstiaan Beeke

Sperwer – Accipiter nisus
Sperwers zijn algemene roofvogels en
het gehele jaar aanwezig op Walcheren.
Broeden en het grootbrengen van jongen
gebeurt onopvallend. Van deze soort zijn
daardoor bijzonder weinig nest-indicerende waarnemingen voorhanden. Alleen
bij Dishoek zijn drie bedelende jongen
waargenomen. Het werkelijke aantal
nesten ligt ongetwijfeld aanzienlijk hoger.
De voorjaarstrek verliep zoals gewoonlijk
onopvallend. De eerste waarnemingen
van najaarstrek werden gedaan op 10
aug. In vrijwel elke trektelling werden
Sperwers genoteerd. Het hoogtepunt van
de trek lag in de periode 19-23 okt. Grote
aantallen werden echter niet gezien, max.
21 ex per dag. In totaal werden 131 Sperwers gezien bij telpost De Nolle en 207 bij
Klein Valkenisse, wat aanmerkelijk lager is
dan de 2026 ex in 2011. [ABE]
Buizerd – Buteo buteo
Algemene roofvogel en gedurende het
hele jaar aanwezig op Walcheren. Er
zijn minimaal twaalf nesten gevonden,
waarvan de helft succesvol bleek. Naar
schatting waren er dit seizoen 40-45

broedparen op Walcheren (Castelijns
2013). Vergeleken met 2011 (1140 ex over
telpost De Nolle) was de najaarstrek van
de soort beduidend minder, maar toch
trokken op sommige dagen nog mooie
aantallen over; op 24 en 26 okt vlogen
resp. 43 en 34 ex over telpost De Nolle, op
14 nov zelfs 71 ex. In totaal vlogen hier
198 ex zuidwaarts. Vergelijkbare aantallen
zijn gezien vanaf het nabijgelegen Klein
Valkenisse, grotendeels waarschijnlijk
dezelfde vogels. [ABE]
Ruigpootbuizerd – Buteo lagopus
Het jaar 2012 was wat betreft het aantal
Ruigpootbuizerds mager, met een aantal
waarnemingen van vermoedelijk acht
vogels. Vergeleken met het aantal van 6065 Ruigpootbuizerds dat in het najaar van
2011 op Walcheren werd gezien, is het
aantal van vijf ex in de eerste maanden
van 2012 behoorlijk laag. De laatste betrof
een fotogenieke vogel bij Vrouwenpolder
in de eerste twee weken van maart. Ook
tijdens de najaarstrek was de soort met
slechts drie waarnemingen schaars. Op de
Walcherse telposten werd de soort zelfs
helemaal niet genoteerd. [ABE]
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Visarend –
Pandion haliaetus
Schaarse doortrekker. In
2012 negen keer waargenomen,
waarvan vier keer in het voorjaar en
vijf keer in het najaar. De eerste van
het jaar werd gezien op 29 apr bij Zoutelande. Een prachtige waarneming werd
gedaan op 27 mei, toen een Visarend een
voorn ving in Oranjezon. Reeds op 29 juni
vloog de eerste Visarend van het najaar
naarzuidwest over de jachthaven Oostwatering bij Veere. Daarna werd de soort gezien op 12 aug bij Westkapelle en Dishoek,
op 10 sept boven het Veerse Meer tussen
de Haringvreter en Aardbeieneiland en op
24 sept bij Westkapelle. [ABE]
Torenvalk – Falco tinnunculus
Algemene roofvogel, die het gehele jaar
aanwezig is op Walcheren. Op minimaal
elf plaatsen werd gebroed, waarvan vijf
keer succesvol. Gemiddeld waren er
per kast één tot twee jongen zichtbaar,

Visarend, Westkapelle, 24 sept 2012.
Foto: Thomas Luiten

maar in één nest zelfs drie. Dit
laatste nest was op camping De
Bokkensprong in Vrouwenpolder, waar
alle campinggasten hebben kunnen
meegenieten van het opgroeien van de
jongen. De voorjaarstrek concentreerde
zich in april en de najaarstrek in sept-okt.
De doortrek was in 2012 zoals gewoonlijk
onopvallend. De negen exemplaren die in
2012 De Nolle passeerden staken schril af
tegen de 150 ex in 2011. [ABE]
Roodpootvalk – Falco vespertinus
De enige twee waarnemingen in 2012
zijn gedaan bij Klein Valkenisse, beide
door dezelfde waarnemer. Op 19 aug
vloog een juveniel richting ZO en op 23
okt een volwassen vrouwtje richting Z.
[ABE]

Torenvalk, Westkapelle, 31 okt 2012. Foto: Thomas Luiten
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Smelleken – Falco columbarius
Wintergast in laag aantal. De soort werd
in januari vier keer, in februari zes keer en
in maart drie keer gemeld. Voor een deel
zal het hier gaan om dezelfde overwinterende vogels. Er werden in april vijf en
in mei negen overtrekkende exemplaren
gezien. De laatste voorjaarswaarneming
was op 5 juni bij Westkapelle. De najaarstrek vond voornamelijk plaats in sept en
okt. De eerste doortrekkers verschenen
op 5 sept. Vanaf telpost De Nolle werd in
2012 slechts één Smelleken gezien en bij
de telposten Klein Valkenisse en Westkapelle beide zes. In totaal werden op
heel Walcheren tijdens de najaarstrek 38
waarnemingen gedaan. [ABE]
Boomvalk – Falco subbuteo
Het eerste exemplaar van deze zomergast werd op 27 apr waargenomen. Het
zwaartepunt van de voorjaarstrek viel
zoals gebruikelijk in mei, hoewel ook in
de zomermaanden overvliegende Boomvalken werden gezien. De eerste vogels
die terug zuidwaarts vlogen werden in de
tweede helft van augustus gezien, terwijl
de meeste vogels passeerden in september. De laatste vogel werd gezien op

19 okt bij Klein Valkenisse. Zoals elk jaar
waren er ook dit jaar weer vermoedens
van een paartje broedende Boomvalken
bij Biggekerke. Dit jaar werd dat vermoeden eindelijk bevestigd toen daar twee
bedelende jongen bij de oudervogels
werden gezien. [ABE]
Slechtvalk – Falco peregrinus
De soort werd in jan-apr en sept-dec
vrijwel dagelijks gezien. Gedurende de
zomermaanden waren weinig meldingen,
minder dan 15 per maand. In juni werd
zelfs maar één overvliegende vogel gezien. Vanaf september werden de aantallen weer hoger en daarna werden weer
vrijwel dagelijks Slechtvalken gezien. De
trek concentreerde zich in de periode
aug-okt. Op de telposten Klein Valkenisse
(6 ex) en De Nolle (4 ex) lagen de aantallen echter aanmerkelijk lager dan in 2011
toen op De Nolle in totaal 34 ex werden
genoteerd. De Slechtvalk is dit jaar waarschijnlijk niet tot broeden gekomen op
Walcheren. Wel is weer een baltsend paar
gezien rond de Lange Jan. De gemeente
Middelburg overweegt om hier een nestkast te plaatsen. [ABE]

Boomvalk, Westkapelle, 26 sept 2012. Foto: Corstiaan Beeke
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Meerkoet – Fulica atra
De Meerkoet is een talrijke broedvogel.
Als wintergast is de soort vooral aanwezig op het Veerse Meer. De binnendijkse
midwintertelling op 14 jan leverde 989
individuen op. [JL]
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Waterral, Westkapelsche Kreek, 10 feb 2012.
Foto: Thomas Luiten

Waterral – Rallus aquaticus
In de wintermaanden is de soort bij enige
oplettendheid op aardig wat plaatsen
op Walcheren te horen. De heimelijke
leefwijze in rietlanden maakt het moeilijk
om precieze aantallen te geven. Broedt
de soort op Walcheren? Er werd slechts
één waarneming gedaan binnen de
‘broedgrenzen’: op 11 apr in de Kaalkopplas in Oranjezon. De eerste doortrekkers
van het najaar werden op 4 sept langs de
rietkragen van het Noordervroon gezien.
[JL]
Kwartelkoning – Crex crex
Op 8 mei ontdekte Bart Schot een roepend exemplaar in een grasakker ten
noordwesten van Het Kustlicht. De vogel
riep tot 12 mei, de dag waarop het gras
werd gemaaid. Dit betreft nog maar de
derde waarneming van de soort op Walcheren sinds 1990. [JL]
Waterhoen – Gallinula chloropus
De soort is een talrijke broedvogel en
wintergast. Tijdens de midwintertelling
op 14 jan werden 520 vogels geteld,
waarvan 194 binnen de grenzen van Middelburg. [JL]
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Maximumaantal van Meerkoet per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Kraanvogel – Grus grus
Op 26 okt werd een overtrekkend groepje
van elf vogels opgemerkt vanaf De Nolle.
Dit groepje werd 25 minuten eerder boven Westenschouwen gezien. Vier vogels
vlogen in de middag van 16 nov laag over
de tuin van een vogelaar in Paauwenburg,
Vlissingen. Deze vogels bleken te hebben
overnacht, want de volgende ochtend
werden ze aangetroffen op een akker ten
zuiden van Koudekerke. Het ging om drie
adulte vogels en een juveniel. [JL]
Steltkluut – Himantopus himantopus
Met vijf exemplaren was het een topjaar
voor de Steltkluut. Op 14 mei liep er een
paartje in het Zandvoortweggebied en
op 17 mei werden er in hetzelfde gebied
drie exemplaren waargenomen. Dit
groepje was eerder op dezelfde ochtend
in het Bokkegat op Noord-Beveland waargenomen en later op de dag doken ze op
in het Noordervroon. [SL]

Kluut – Recurvirostra avosetta
De Kluut doet het dankzij de nieuwe
natte natuurgebieden goed op Walcheren. Ongeveer 100 broedparen is een
nieuw recordaantal, waarvan 65 in het
Noordervroon en 29 in het Zandvoortweggebied. In het Noordervroon werden
12 jongen vliegvlug (Arts 2012). Voor het
derde achtereenvolgende jaar broedde
er een Kluut die in Frankrijk als nestjong
is geringd. Trekwaarnemingen waren er
nauwelijks. De groep van 53 die op 31 jan
langs Westkapelle trok was wel bijzonder,
evenals 24 hoog overtrekkende Kluten
richting noordoost boven de Zandvoortweg op 14 mrt. [SL]
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Maximumaantal van Kluut per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

geval van coöperatieve polygynie vastgesteld bij de westelijke Sloehavendam.
Een man met twee vrouwtjes (alle drie
met kleurringen) hadden één gezamenlijk legsel van zes eieren (normaal 2-4).
Omdat niet alle eieren tegelijk bebroed
kunnen worden, is de kans op uitkomen
van dit soort legsels niet groot (Heg &
van Treuren 1998). Dit jaar mislukte het
eerste legsel, maar een tweede broedpoging met vijf eieren was uiteindelijk wel
succesvol. Eén ei kwam uit en dankzij drie
fel verdedigende ouders werd dit jong in
augustus ook vliegvlug.
In juli en augustus is er vaak avondtrek
van Scholeksters te zien bij Westkapelle.
Het hoogste aantal op deze telpost was
116 ex (waaronder een albino) op 20 juli.
De winterpopulatie op Walcheren telde
in 2012 maximaal ca. 900 ex. De meeste
Walcherse Scholeksters overwinteren
lokaal op Walcheren en in de Ooster- en
Westerschelde, maar in 2012 kwamen er
terugmeldingen binnen uit Den Oever, de
monding van de Sommes in Noord-Frankrijk en Zuid-Engeland (bron: Scholeksterringgroep Zeeland). [SL]
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Scholekster – Haematopus ostralegus
De late vorstinval in de eerste helft
van februari 2012 leverde een duidelijk verhoogde sterfte op. Ongeveer 50
dode Scholeksters werden op Walcheren
gevonden, waaronder enkele geringde
exemplaren. Door de Scholekster-ringgroep Zeeland werden er in 2012 ca. 60
volwassen broedvogels gekleurringd. Het
broedsucces is in de landbouwgebieden
moeilijk te volgen maar op verschillende
plaatsen werden jonge vliegvlugge Scholeksters gezien. Een score van ca. 0,25 jong
per paar (wat nodig is om de populatie op
peil te houden) werd echter zeker niet gehaald. Net als in 2011 werd een zeldzaam
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Maximumaantal van Scholekster per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Aziatische Goudplevier – Pluvialis fulva
Deze dwaalgast werd twee keer aangetroffen in 2012, waarmee het aantal
gevallen van deze soort op Walcheren
31

Aziatische Goudplevier, Zandvoortweg, 21 mei 2012. Foto: Corstiaan Beeke

op vier komt. Van 19-24 mei bevond zich
een ruiende adulte vogel in gezelschap
van twee gewone Goudplevieren in het
Zandvoortweggebied, vooral langs de
Stenen Kruisweg, ontdekt door Corstiaan
Beeke en Jaap Kolijn. In de ochtend van
28 juni zag Floor Arts een adulte vogel
foerageren in het Noordervroon. De vogel
was weer snel verdwenen. Blijkbaar in
noordelijke richting, want de vogel die op
3-4 juli bij Den Helder en van 8-10 juli op
Texel werd gezien bleek na bestudering
van de foto’s van beide gevallen dezelfde
te zijn als die van Westkapelle. Nog bijzonderder is dat de vogel op 24 juni ook
al werd gefotografeerd in Cley (GrootBrittannië), 230 km ten noordwesten van
Westkapelle. [JL]
Goudplevier – Pluvialis apricaria
Grotere groepen overwinteraars verbleven in en rond het Noordervroon (max.
240) en in het Zandvoortweggebied
(enkele 100en, maar 1150 ex op 22 jan).
Na half april waren deze groepen verdwenen. De twee vogels die vanaf 12
mei ter plaatse waren in het Zandvoortweggebied waren aan de late kant. Ze
kregen vanaf 19 mei gezelschap van een
Aziatische Goudplevier en op 20 mei van
een derde Goudplevier. Tot 3 juni bleef in
ieder geval één (ander?) ex hier aanwezig.
Op 4 juni werd nog een individu gemeld,
ter plaatse bij Boudewijnskerke. Eind juni
doken er weer enkelingen op, ongetwijfeld de eerste najaarstrekkers. In de voornoemde twee belangrijkste foerageer32

gebieden liepen de aantallen geleidelijk
op tot enkele 100en in half augustus en
enkele 1000en vanaf half september. Op
trek werden geen noemenswaardig grote
aantallen gemeld. [JL]
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Maximumaantal van Goudplevier per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Zilverplevier – Pluvialis squatarola
In de wintermaanden werden – zoals
gebruikelijk – de meeste waarnemingen
gedaan op de zeedijk van Westkapelle
(max. 10) en bij het schor van de Sloehaven (enkele tientallen, met een uitschieter van 85 ex op 3 feb). Er werd geen
noemenswaardige actieve voorjaarstrek
waargenomen. De soort trekt nog laat
in het voorjaar door; dat verklaart de
aanwezigheid van solitaire vogels eind
mei en begin juni bij Westkapelle en in
het Zandvoortweggebied. Het hoogste
aantal op trek in het najaar was 71 vogels
richting zuid op 5 okt. [JL]

Kievit – Vanellus vanellus
De Kievit is op Walcheren nog een talrijke
broedvogel, maar preciezere gegevens
over de broedpopulatie zijn er niet. Waren
er gedurende januari nog her en der
groepen van enkele 100en aanwezig, na
de strenge vorst die eind jan/begin feb
optrad waren ook deze verdreven naar
zuidelijker oorden. De 200 ex die 29 feb
weer in het Noordervroon zaten, tonen
weer de tegengestelde trekbeweging die
bij het voorjaar hoort. Noemenswaardige
actieve voorjaarstrek werd niet gezien. Er
werd in juni en juli bijna niet geteld op De
Nolle; de 62 naar zuid trekkende vogels
op 5 juli waren de enige tekenen van de
nazomertrek van Kievit. Lichte vorsttrek
na een koude nacht was zichtbaar langs
Westkapelle op 8 dec (2471 ex richting
Z) en op 13 dec (3257 ex richting Z ). Het
winterweer erna was extreem zacht en
daardoor waren er gedurende december verspreid over Walcheren nog grote
groepen aanwezig. De hoogste aantallen
werden gehaald rond het Noordervroon
(max. 4500 op 23 dec) en in het Zandvoortweggebied (max. 3800 op 15 dec).
[JL]
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2013 werden gezien op 12 mrt langs de
Zandvoortweg en op 15 mrt (3 ex) langs
de Hogelandseweg. Als broedvogel kun
je de soort voornamelijk aantreffen in
nieuw aangelegde biotopen; de soort is
dan ook een echte pioniersoort. In 2013
kwamen er 12-16 paar tot broeden op
Walcheren. De hoogste concentraties
waren te vinden in het Noordervroon
te Westkapelle en langs de Domburgse
Watergang. De laatste melding van een
Kleine Plevier werd gedaan op 17 sept in
de omgeving van Ritthem. [MK]
Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
De Bontbekplevier is een jaarvogel op
Walcheren met de hoogste aantallen in
mei tijdens de voorjaarstrek en de laagste
in de winterperiode. De grootste aantallen tijdens de voorjaarstrek werden opgemerkt op 27 mei langs de Zandvoortweg
(114 ex ter plaatse) en op 18 mei in het
Noordervroon (92 ex ter plaatse). Leuk is
de overwinterende groep van 39 vogels
op het strand ten noorden van Oranjezon.
In tegenstelling tot de Kleine Plevier is de
Bontbekplevier een zeldzame broedvogel
op Walcheren, met in 2012 slechts twee
partjes: in het Noordervroon te Westkapelle en op een klein strandje in de Rammekenshoek. [MK]
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Maximumaantal van Kievit per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Kleine Plevier – Charadrius dubius
De Kleine Plevier is een typische zomervogel op Walcheren. De eerste vogels van
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Maximumaantal van Bontbekplevier per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

33

Strandplevier – Charadrius alexandrius
De Strandplevier is op Walcheren een
zeldzame doortrekker en tot 2012 een
voormalig broedvogel. Vanaf 15 apr werd
een adulte man waargenomen in het
Noordervroon en in de eerste week van
mei een paartje. Vanaf half mei werden er
twee paartjes waargenomen en er werd
ook gepaard. Uiteindelijk hebben de
beide paartjes broedpogingen gedaan,
die helaas mislukten. Dit waren de eerste
broedgevallen sinds half jaren negentig
op Walcheren. De laatste melding van de
soort in het Noordervroon was op 8 juli.
[MK]

de hoogste aantallen gezien: op 26 apr
73 ex op een weiland langs de Baaiweg,
Domburg en op 3 mei 65 ex in het Zandvoortweggebied. Er bleven meldingen
komen tot 2 juni (2 ex Hollandseweg,
Meliskerke). De eerste Regenwulpen van
het najaar werden nog geen drie weken
later al weer gezien: 21 juni 2 ex over het
Noordervroon. Begin augustus bereikte
de najaarstrek een piek, met bijvoorbeeld
25 ex over Oranjezon op 5 aug. Een Regenwulp die op 5 okt langs Westkapelle
vloog, was al behoorlijk laat, maar daarna
werd er op 24 nov nog een vogel gemeld,
vliegend over Klein Valkenisse. [CB]

Morinelplevier – Charadrius morinellus
In 2012 geen voorjaarsgevallen van deze
soort en slechts twee waarnemingen in
het najaar: twee vogels op 3 sept samen
overvliegend te Westkapelle en een
juveniel op 24-25 sept ter plaatse op de
zeedijk van Westkapelle. [JL]

Wulp – Numenius arquata
Een bekende concentratie Wulpen in het
Zandvoortweggebied telde niet minder dan 1970 ex op 22 jan. De aantallen
namen daarna snel af, naar 1220 ex op 5
mrt en nog slechts 120 ex op 14 apr. Een
mooie telling met vorsttrek op 31 jan
(Westkapelle) leverde 579 langsvliegende
Wulpen op. In de zomermaanden bleven
de aantallen laag. In oktober werden
weer beduidend grotere groepen gezien,
zoals 410 ex op 22 okt in de weihoek van
Hoogelande. [CB]

Regenwulp – Numenius phaeopus
Net als in 2011 doken de eerste Regenwulpen op 3 apr op: 3 ex Zandvoortweggebied. Daarna waren er vrijwel dagelijks
waarnemingen. In de laatste week van
april en de eerste week van mei werden

Morinelplevier, Westkapelle, 24 sept 2012. Foto: Thomas Luiten
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Wulp, Veerse Sluizen, 3 feb 2012.
Foto: Thomas Luiten

Grutto, Zandvoortweg, 21 april 2012.
Foto: Thomas Luiten

200

broedgevallen ontbreken, maar er waren
in de broedtijd wel meldingen van broedpaartjes op dezelfde plaatsen als in 2011:
Zandvoortweggebied, Oude Veerseweg, Brigdamseweg, Molembaixweg en
Noordervroon. Op 15 juni waren 74 ex
aanwezig in het Zandvoortweggebied,
waaronder een groep van 58 ex op een
gemaaid weiland. Dit soort concentraties
zien we vaker in deze tijd van het jaar.
Vermoedelijk betreft dit voorverzamelen
voor de terugtrek, nadat de vogels elders
zijn ‘uitgemaaid’. Vanaf begin augustus
verdwenen de meeste Grutto’s. De laatste
noemenswaardige melding is die van 10
ex op 1 dec, trekkend langs Westkapelle.
[CB]
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Maximumaantal van Wulp per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Grutto – Limosa limosa
In jan-feb waren er verschillende meldingen van 1-3 Grutto’s verspreid op Walcheren. Op 13 febr werden na een vorstperiode twee dode IJslandse Grutto’s l. l.
islandica gevonden op het strand voor de
Vlissingse boulevard. Mogelijk betroffen
andere winterse Grutto’s ook islandica’s.
Eind februari kwamen de eerste aantallen van enige betekenis binnen: op 29
feb 39 ex in het Oude Veerseweggebied.
Grote aantallen bleven in het voorjaar
uit. Het maximumaantal was 66 ex op
24 mrt in het Zandvoortweggebied. Een
opvallend aantal van 15 IJslandse Grutto’s
foerageerde op 21 apr langs de Oude
Veerseweg. Exacte gegevens wat betreft
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Maximumaantal van Grutto per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)
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Rosse Grutto’s, Zandvoortweg, 4 mei 2012.
Foto: Thomas Luiten

Rosse Grutto – Limosa lapponica
In de wintermaanden werden kleine
aantallen gezien, vooral op het Schor van
Ritthem (max. 12 ex op 2 feb). Op 31 jan
vlogen 30 ex zuidwaarts langs Westkapelle. In het voorjaar piekte de soort geheel
volgens verwachting in de laatste dagen
van april en de eerste week van mei. Op 28
en 29 apr was de wind goed voor steltlopertrek (NO4) en werden op Westkapelle
mooie aantallen gezien. Op de eerste dag
vielen verspreid over de ochtend soms
Steenlopers, Westkapelle, 27 aug 2012. Foto: Pim Wolf
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flinke groepen in het Noordervroon (totaal
290 ex). Een dag later werden er bij een telling vanuit ’t Kiek’uus 457 ex trekkend naar
NO genoteerd. De soort wist op weg naar
de broedgebieden ook het Zandvoortweggebied te vinden. Een klein aantal (19
ex op 1 mei) liep daar opeens op tot 81 ex
op 3 mei. Die dag stonden er ook weer 110
ex in het Noordervroon. De dagen erna
vertrokken de vogels uit het Zandvoortweggebied weer stukje bij beetje. In de
zomermaanden was de soort zoals gebruikelijk hoegenaamd afwezig. Bijzonderder
was dat er geen serieuze najaarstrek van
Rosse Grutto’s werd vastgesteld. In de
meeste jaren zijn wel een of twee goede
dagen in het najaar, met soms meer dan
1000 langstrekkende Rosse Grutto’s. [CB]
Steenloper – Arenaria interpres
De zeedijk van Westkapelle blijft een
bijzonder geliefde locatie voor deze
soort. Hier overwinteren enkele tientallen vogels. Op het hoogtepunt van de
voorjaarstrek werden hier zelfs 341 ex
geteld (6 mei). Op 14 juni waren er op
de zeedijk 60 Steenlopers aanwezig. In

Kanoet, Westkapelle, 21 feb 2012. Foto: Thomas Luiten

het najaar groeide dit aantal weer naar
maximaal 299 ex op 7 sept. Op 19 nov
werd een vogel met een metalen ring
gezien. Deze kon niet helemaal worden afgelezen, maar de tekst ‘Varanger’
maakte in elk geval duidelijk dat de
vogel in Noorwegen geringd was. Aan
de zuidkant van Walcheren (boulevard,
Buitenhaven Vlissingen, Oranjedijk) was
vooral in het najaar ook een mooi aantal
Steenlopers aanwezig. Het hoogste aantal
hier was 173 ex op 26 sept. Tussen 1 en
24 mei werd(en) van deze uitgesproken
kustvogel ook regelmatig 1-4 ex gezien in
het Zandvoortweggebied, met op 3 mei
zelfs 6 ex. Op 25 mei stond een vogel op
het slik in de watergang langs de Hoogelandseweg. [CB]
Kanoet – Calidris canutus
Zoals gebruikelijk waren enkele tientallen
overwinterende Kanoeten aanwezig op
de zeedijk van Westkapelle. Het maximumaantal was 142 op 6 feb. Daarnaast
werden er op 3 feb maar liefst 150 geteld
op de westelijke Sloehavendam. In het

voorjaar doken verschillende keren enkele vogels op in het Zandvoortweggebied.
De topdag voor wat betreft de voorjaarstrek van Kanoeten was 1 mei, toen er niet
minder dan 654 ex in noordelijke richting
langs ’t Kiek’uus op de zeedijk vlogen. Die
dag stond er ook een vogel met kleurringen in het Noordervroon. Deze bleek
op 19 nov 2011 te zijn geringd in Banc
d’Arguin, Mauretanië. Dat is hemelsbreed
3940 km verwijderd van Westkapelle. Op
3 mei pleisterden enkele groepen van in
totaal 75 ex in het Noordervroon. Op 28
juni waren op laatstgenoemde locatie
drie Kanoeten aanwezig, wat waarschijnlijk in West-Europa overzomerende vogels
of niet-succesvolle broedvogels betroffen.
In het najaar werden geen noemenswaardige aantallen genoteerd bij trektellingen
op Westkapelle. [CB]
Kemphaan – Philomachus pugnax
In de eerste twee maanden waren steeds
kleine aantallen aanwezig in de verschillende natuurontwikkelingsgebieden.
Het maximum was 25 ex op 1 feb in het
37

Zandvoortweggebied. De laatste 4 ex van
het voorjaar, dat verder geen opvallende
aantallen opleverde, liepen op 28 mei in
hetzelfde gebied. Ruim drie weken later,
op 21 juni, verschenen de eerste najaarsKemphanen al weer. Vanaf begin juli tot
in december bleven er maximaal enkele
tientallen gemeld worden. Het hoogste
aantal was 48 ex op 5 juli in het Zandvoortweggebied. Een geringd mannetje
Kemphaan dat in juli verschillende keren
werd waargenomen in het Noordervroon,
bleek op 17 mrt 2012 te zijn geringd bij
Stavoren, Friesland. [CB]
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Maximumaantal van Kemphaan per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Krombekstrandloper –
Calidris ferruginea
De voorjaarswaarnemingen van deze
soort werden gedaan tussen 22 apr en 26
mei. Het maximumaantal was 6 ex op 28
apr in het Noordervroon. De eerste drie
terugkerende ‘Krombekken’ van het najaar waren zoals gebruikelijk adulten (3 ex
op 5 juli in het Noordervroon); vanaf 18
aug werden er ook weer juveniele vogels
gezien. Het hoogste aantal in het najaar
was 19 ex op 30 aug in het Noordervroon.
[CB]
Temmincks Strandloper – Calidris temminckii
Het voorkomen van deze soort op
Walcheren was in 2012 geheel volgens
verwachting. Op 29 apr scharrelden de
eerste 2 ex in het Zandvoortweggebied.
Het hoogste aantal daar was 7 ex op 12
en 18 mei. Daarnaast werd de soort uiteraard gezien in het Noordervroon, met een
maximum van 4 ex op 8 mei. Zo af en toe
werden ook op andere plaatsen kleine
aantallen opgemerkt, zoals 4 ex op 21 mei
langs de Geschieresweg bij Aagtekerke.
De enige waarneming in het najaar betrof
een exemplaar in het Noordervroon op
16 aug. [CB]

Drieteenstrandloper, Domburg, 1 sept 2012. Foto: Corstiaan Beeke
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Bonte Strandloper, Westkapelle, 4 feb 2012. Foto: Corstiaan Beeke

Drieteenstrandloper – Calidris alba
Er werden kleine aantallen Drieteenstrandlopers gezien op verschillende
stranden en op de zeedijk van Westkapelle. Bijzonderder waren de individuen
die op 7 en 17 mei in het Zandvoortweggebied aanwezig waren. Op 24 juni
stonden er nog vier in het Noordervroon.
Het maximumaantal trekkende vogels
langs Westkapelle was 90 op 27 aug. De
groep die elke winter aanwezig is op de
Oranjedijk bij Vlissingen telde maximaal
410 vogels op 14 nov. Een geringde
Drieteenstrandloper die op 10 nov op het
strand bij Dishoek werd afgelezen bleek
een oude bekende. Deze vogel werd op 6
juli 2007 gevangen en van een ring voorzien in Zackenberg, Groenland en ook
in de afgelopen drie jaren op Walcheren
gezien. [CB]
Bonte Strandloper – Caldris alpina
Net voor een heftige vorstperiode was
een grote concentratie Bonte Strandlopers aanwezig op het schor van de
Sloehaven: 720 ex op 2 feb. Daarna werd
de soort daar niet meer in deze aantallen gezien. In het Noordervroon vielen
de aantallen tijdens de voorjaarstrek wat
tegen. Het hoogste aantal daar was 80 ex

op 24 mrt. Tijdens trektellingen in zowel
het voorjaar als het najaar werden geen
grote aantallen genoteerd of gemeld. [CB]
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Maximumaantal van Bonte Strandloper per
maand in Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Paarse Strandloper – Calidris maritima
Met uitzondering van de zomermaanden
waren er tientallen Paarse Strandlopers
aanwezig op de zeedijk van Westkapelle.
Een maximumaantal van 92 ex werd hier
genoteerd op 22 jan, terwijl er ook op 2
mrt nog 88 aanwezig waren. De laatste
6 ex van het voorjaar stonden op 17 mei
nog op de dijk, terwijl de eerste 10 ex van
het najaar pas op 10 aug gemeld werden.
[CB]
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Kleine Strandloper – Calidris minuta
Bijzonder waren de Kleine Strandlopers
die in de winter in het Noordervroon
opdoken: op 2 feb 2 ex en op 18 feb 1
ex. De eerste van het voorjaar liep op 22
apr langs de Zandvoortseweg. Tot 8 juni
werden kleine aantallen gemeld uit het
Zandvoortweggebied en het Noordervroon, met een op de laatste locatie een
maximum van 7 ex op 7 mei. De eerste
vijf van het najaar liepen al weer op 21 juli
in het Noordervroon. Het hoogste aantal
in het najaar op diezelfde plek was 8 ex
op 23 juli en 1 aug. Een treuzelaar bleef
daar hangen tot 5 nov, terwijl op 11 nov
nog een vogel naar zuid langs de zeedijk
vloog. [CB]
Blonde Ruiter – Tryngites subruficollis
De tweede waarneming van deze soort op
Walcheren betrof – net als de eerste – een
vliegende vogel. Op 31 aug vielen Sander
Lilipaly, Pim Wolf en Joop Scheijbeler bijna
van hun stoeltjes in ’t Kiek’uus toen deze
zeldzaamheid langs kwam vliegen. Ondanks de korte waarnemingsduur werden
aardig wat details gezien. Een kleine twee
jaar eerder, op 7 okt 2010, werd voor het
eerst een Blonde Ruiter op Walcheren
vastgesteld. Destijds zag Pim Wolf een
vogel al roepend enkele rondjes boven
het Noordervroon vliegen. [CB]

Gestreepte Strandloper, Westkapelle, 16 mei 2012.
Foto: Corstiaan Beeke
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Gestreepte Strandloper –
Calidris melanotos
Met vier vogels in 2012 werd het aantal
Gestreepte Strandlopers op de Walcherse lijst meer dan verdubbeld. Tot en
met 2011 werd driemaal een juveniele
vogel in de nazomer gezien (de eerste
pas in 2002). Van 15-17 mei was een
adult aanwezig in het Noordervroon.
Vervolgens werden op 2 juni twee adulte
vogels bij elkaar ontdekt op dezelfde
plek. Slechts twee andere waarnemers
waren op tijd, want na een kwartiertje
vlogen beide vogels hoog de zee op. Zeer
waarschijnlijk dezelfde vogels werden
dezelfde middag nog gezien in East Yorkshire (Engelse oostkust, 320 km NW van
Westkapelle). Het duo arriveerde daar om
15.15 uur (Nederlandse tijd, ruim vijf uur
na vertrek uit Westkapelle), was enkele
uren ter plaatse en vloog daarna door
naar noord. Op beide plekken werden
identieke kleedkenmerken gezien (iets
grootteverschil en verschil in koptekening tussen beide vogels). De vierde
Gestreepte Strandloper van het jaar liep
op 11 sept in het Noordervroon. Hiermee
zijn maar liefst zes van de zeven vogels
op de Walcherse lijst in het Noordervroon
gezien. [CB]
Grauwe Franjepoot – Phalaropus lobatus
Met vijf waarnemingen was 2012 mogelijk het beste jaar ooit voor deze soort
op Walcheren. Het Noordervroon was de
beste plek, met van 10-16 aug een adult
mannetje (nagenoeg in zomerkleed) en
juveniele vogels op 31 aug en van 29
sept-2 okt. Die laatste werd op 2 okt ’s
ochtends rond 10.00 uur nog ogenschijnlijk gezond foeragerend gezien, terwijl hij
om 10.45 uur dood werd aangetroffen.
De reden hiervan bleef onduidelijk. Het
Noordervroon heeft zijn waarde voor
deze soort in korte tijd al bewezen, met
nu in totaal negen waarnemingen sinds
de aanleg in 2007. Leuk was de aanwezigheid van een jonge vogel in de natuur-

Kreek) werd op 3 juli al weer de eerste van
het najaar gezien in het Zandvoortweggebied. Het hoogste aantal in het najaar
was 32 ex op 10 aug in het Noordervroon.
Half september waren de meeste Oeverlopers verdwenen. De laatst gemelde
stond op 6 okt in de watergang langs de
Hoogelandseweg. Op telposten werd
geen trek van betekenis waargenomen.
Dit is niet verwonderlijk, want de soort is
een uitgesproken nachttrekker. [CB]
Grauwe Franjepoot, Polredijk, 9 okt 2012.
Foto: Pim Wolf

ontwikkelingsplassen langs de Polredijk
bij Veere, van 7-9 okt. Voor zover bekend
zijn er inmiddels 37 Grauwe Franjepoten
gezien op Walcheren, waarvan er 18 langs
Westkapelle vlogen. In slechts vier gevallen ging het om een volwassen vogel.
[CB]
Rosse Franjepoot – Phalaropus fulicarius
In tegenstelling tot in 2011 was het in
2012 hard werken om deze soort te zien.
Er was slechts één vogel enkele dagen
aanwezig: van 13-16 okt een foeragerende vogel op zee ter hoogte van het
Zuiderhoofd van Westkapelle. Daarnaast
vlogen er in totaal negen langs Westkapelle (sept 3, okt 2, nov 4). [CB]
Oeverloper – Actitis hypoleucos
Bijzonder waren twee wintermeldingen
van Oeverlopers. Op 28 jan werd een
exemplaar gemeld bij Jachthaven Oostwatering te Veere en op 6 feb werden
tijdens strenge vorst twee vogels samen
met drie Witgatjes gezien in een nog
niet bevroren slootje aan de rand van
Oost-Souburg. Op 12 apr verscheen de
eerste Oeverloper van het voorjaar in
het Kanaal door Walcheren ter hoogte
van Kleverskerke. Daarna werd de soort
bijna dagelijks gezien, met een opvallend
aantal van 12 ex op 18 mei bij de Kaalkopplas in Oranjezon. Na de laatste melding
van het voorjaar op 2 juni (Westkapelsche

Witgat – Tringa ochropus
Verspreid over Walcheren werden in
de koude wintermaanden relatief veel
Witgatjes gezien, steeds losse vogels of
duo’s. Er werd geen serieuze voorjaarstrek
vastgesteld op Walcheren. Tussen 21 juni
(10 ex over Klein Valkenisse) en 27 aug
(12 ex Noordervroon) werden wel mooie
aantallen gemeld. Het maximum was 23
ex op 5 juli in het Zandvoortweggebied.
Vanaf half september werd slechts hier en
daar nog een Witgatje gezien. [CB]
Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
Deze soort is het jaar rond aanwezig op
Walcheren. In de wintermaanden gaat het
dan om enkelingen en in april en mei en
in augustus en september ook om groepjes. Ze geven de voorkeur aan natuurontwikkelingsgebieden en watergangen
met slikrandjes. Bij gunstige trekcondities
in de toptijd worden groepen tot maximaal enkele tientallen vogels gezien.
Zover kwam het in 2012 echter niet. Het
hoogste aantal was 10 ex op 5 sept in het
Noordervroon. [CB]
Groenpootruiter – Tringa nebularia
Het voorkomen van Groenpootruiters
op Walcheren is in alles vergelijkbaar
met Zwarte Ruiter. Winterwaarnemingen
werden gedaan in het Oude Veerseweggebied, vaak ‘buitendijks’ langs het Kanaal
door Walcheren (max. 5 op 5 jan), in de
Spuikom van Ritthem en in de Westkapelsche Kreek. Tijdens de voorjaarstrek
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Bosruiters, Noordervroon, 5 juli 2012. Foto: Thomas Luiten

was 28 apr een goede dag met invallende
groepen in het Zandvoortweggebied (47
ex) en het Noordervroon (30 ex). Normaal
gesproken loopt het aantal in de tweede
helft van mei behoorlijk terug. Daarom
waren de 30 ex die op 27 mei nog in het
Zandvoortweggebied aanwezig waren,
behoorlijk aan de late kant. Op 9 juli
was de najaarstrek al weer in volle gang,
getuige een melding van 19 ex op de
Haringvreter. In het najaar werden daarna
geen opvallende aantallen meer gezien.
[CB]

voortweggebied. In het voorjaar werden
geen opvallende aantallen gemeld. Dit
in tegenstelling tot 2011, toen op 1 mei
minimaal 45 Bosruiters in het Noordervroon werden gezien. Normaal gesproken
is de soort de eerste drie weken van juni
afwezig, maar nu waren er meldingen
vanuit het Zandvoortweggebied op 15
en 17 juni. Op 5 juli werden 18 ex geteld
in het Noordervroon. Daarna werden de
aantallen langzaam minder. De laatste
was op 12 sept aanwezig in het Zandvoortweggebied. [CB]

Bosruiter – Tringa glareola
Doortrekker op Walcheren, met een
voorjaarspiek eind april-begin mei en een
najaarspiek in juli en augustus. De eerste
Bosruiter dook op 24 apr op in het Zand-

Tureluur – Tringa totanus
Vrij algemene broedvogel op Walcheren
en algemene doortrekker. In de winter
groeperen de vogels vaak. Op 5 jan had
zo’n groep (92 ex) bij een noordwesterstorm beschutting gevonden langs het
Kanaal door Walcheren ter hoogte van de
Arnebrug. De concentratie die elke winter
op het Schor van Rammekens verblijft,
telde op 3 feb 120 ex. Begin april vond
al aardige doortrek plaats, getuige de
55 ex op 5 apr in het Noordervroon. De
voorjaarstrek piekte op 29 apr met 110 ex
op dezelfde locatie. In het Zandvoortweggebied waren op 4 mei 50 ex aanwezig,
maar werd het hoogste aantal vastgesteld
op 27 mei (97 ex). Die dag werden ook 64
Tureluurs geteld in het Noordervroon. Op
3 juni vlogen hier 51 ex over. Het hoogste
aantal in het najaar was 65 ex op 6 juli,
eveneens in het Noordervroon. Op telposten werd geen noemenswaardige trek
van deze soort vastgesteld. [CB]

Tureluur, Westkapelle, 25 juni 2012.
Foto: Corstiaan Beeke
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was de soort met slechts zes meldingen
weer tamelijk schaars. [CB]
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Maximumaantal van Tureluur per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Bokje – Lymnocryptes minimus
Doorgaans een schaarse gast op Walcheren. Op voor deze soort gebruikelijke
plekken werden in de wintermaanden
kleine aantallen gezien. In een strenge
vorstperiode in februari bleken opeens
veel meer plaatsen Bokjes te herbergen.
Van 1-21 feb werden op vijftien verschillende plaatsen in totaal 22 ex gezien. De
eerste waarneming van het najaar was al
op 2 sept (weihoek Hoogelande). Daarna

Watersnip – Gallinago gallinago
In januari was de soort traditiegetrouw
schaars. Begin februari kwamen wat meer
Watersnippen tevoorschijn tijdens een
vorstperiode, onder meer 24 ex in slootjes
bij de Koningin Emmaweg, Oostkapelle
op 5 feb. Tussen de laatste voorjaarswaarneming (6 mei, 2 ex Zandvoortweggebied) en de eerste vogels van het najaar
(12 juli, 1 ex Zandvoortweggebied) was
er nog een uit de toon vallende zomermelding van 8 ex op 21 juni over Klein
Valkenisse. Daar passeerden ook 88 ex op
12 aug. Het najaar was voor deze soort
toen echt los: op 20 aug werden 100 Watersnippen in het Zandvoortweggebied
geteld. De eerste vorstperiode van de
nieuwe winter leverde spectaculaire aantallen op in het Noordervroon, met een
maximum van 245 ex op 1 dec. Op 8 dec
trok een groot gedeelte van deze vogels
weg (159 ex). Daarna werden alleen nog
kleine aantallen gezien. [CB]

Bokje, Vlissingen, 7 feb 2012. Foto: Corstiaan Beeke
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Houtsnip, Oostkapelle, 11 feb 2012. Foto: Thomas Luiten

Houtsnip – Scolopax rusticola
Aanvankelijk werden zoals gebruikelijk
kleine aantallen gezien, vooral in de
kuststrook. Tussen 7 en 12 feb lag er een
flink pak sneeuw en vroor het flink. Dat
resulteerde in waarnemingen van vele
tientallen Houtsnippen. Zo telde een
waarnemer op 7 feb niet minder dan 40
ex, vooral tussen Westkapelle en Oostkapelle. De grootste concentratie werd echter op 11 feb gezien bij Kasteel Westhove:
tien Houtsnippen bij elkaar. Tot 20 mrt (1
ex Noordervroon) werden losse individuen gezien. Wat betreft het najaar, vanaf 13
okt (1 ex Dishoek) werd weer her en der
regelmatig een Houtsnip gemeld. [CB]
Middelste Jager – Stercorarius pomarinus
Juveniele Middelste Jagers trekken pas
laat in de herfst door en in sommige
seizoenen blijven veel vogels tot ver
in de winter aanwezig voor de Nederlandse kust. Het najaar van 2011 was
niet bijzonder goed voor deze soort, maar
dankzij de periode van harde noordwesMiddelste Jager, Westkapelle, 5 jan 2012.
Foto: Corstiaan Beeke
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tenwinden bleken in de eerste helft van
januari tientallen vogels nog aanwezig te
zijn op de Noordzee. De hoogste aantallen werden gezien bij Westkapelle op 5
jan (13 ex) en 6 jan (8 ex). Van gerichte
zuidwaartse trek was meestal geen
sprake; veel vogels hielden zich op in de
omgeving van viskotters en in de buurt
van groepen foeragerende meeuwen
langs de zeedijk. Op 19 feb zwom een vogel in de kreek bij Westkapelle, plukkend
aan een dode Kokmeeuw. De winterwaarnemingen hadden uitsluitend betrekking
op juveniele vogels.
De eerste najaarstrekkers passeerden Westkapelle
op 26 aug (5 ex).

Gedurende de rest van het najaar trokken
nog 29 ex door, met de hoogste dagtotalen op 13 sept (4 ex), 27 sept (6 ex) en 29
sept (4 ex). De eerste juveniel van het seizoen passeerde op 15 okt; daarvoor ging
het vrijwel uitsluitend om (sub)adulte
vogels. De doortrekgolf van juveniele
vogels in november ging Walcheren dit
jaar onopgemerkt voorbij, ongetwijfeld
als gevolg van het ontbreken van goede
aanlandige wind. [TL]

Kleine Jager met Grote Stern, Westkapelle,
19 sept 2012. Foto: Thomas Luiten

Kleine Jager – Stercorarius parasiticus
Voorjaarswaarnemingen werden gedaan
bij Westkapelle op 31 mrt (2 ex), 2 apr (1
ex) en 7 apr (2 ex). Na het verschijnen van
de eerste najaarstrekker op 9 juli, werden
Kleine Jagers tot half september slechts
mondjesmaat gezien (max. 5 ex op 26
aug). De eerste goede dag was 14 sept
(39 ex), gevolgd door 19 sept (60 ex) en
27 sept (14 ex). Opmerkelijk was de subadulte (2e-zomer) vogel die vanaf 23 nov
bijna twee weken rondschuimde bij de
zeedijk van Westkapelle; op 6 dec werd

de vogel hier voor het laatst gezien. In
december passeerde verder nog op twee
dagen een vogel, beide keren juveniel.
In totaal werden in het najaar ongeveer
180 individuen waargenomen, een laag
aantal in vergelijking met voorgaande
jaren. Buiten Westkapelle werd de soort
niet gemeld. [TL]
Kleinste Jager – Stercorarius longicaudus
Het voorkomen was in 2012 beperkt tot
de maanden augustus (14 ex) en september (12 ex), alle bij Westkapelle. Een
topdag was 31 aug met maar liefst negen
doortrekkers. Daarnaast werden vogels
gezien op 22 aug (1 ex), 26 aug (3 ex), 27
aug (1 ex), 12 sept (1 ex), 14 sept (3 ex),
19 sept (6 ex) en 27 sept (2 ex). Adulte
of subadulte kleden werden dit jaar niet
waargenomen. [TL]
Grote Jager – Stercorarius skua
De periode met noordwestenwinden
begin januari bracht ook tientallen Grote
Jagers naar de Walcherse kust. Zeetrekwaarnemers bij Westkapelle noteerden
onder meer 8 ex op 4 jan, 25 ex op 5 jan
en 8 ex op 6 jan. Ook waren er waarnemingen buiten Westkapelle: op 7 jan
langs de Veerse Dam en op 10 jan bij
Dishoek. Naast waarnemingen op 2 feb
en 19 feb waren er drie voorjaarswaarnemingen, namelijk op 7 apr, 9 apr en 8 juni,
alle vanaf de zeedijk van Westkapelle. De
eerste najaarstrekkers verschenen eind
augustus bij Westkapelle. In september
was de soort nog het talrijkst, met de
hoogste dagtotalen op 14 sept (18 ex),
19 sept (19 ex) en 27 sept (9 ex). In de
periode okt-dec werd de soort vijftien
keer gemeld, uitsluitend bij Westkapelle.
Met een totaal aantal van ca. 90 vogels
staat het herfstseizoen van 2012 in schril
contrast met dat van 2011, toen bij Westkapelle een recordaantal van ruim 600
vogels werd geteld. [TL]
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Papegaaiduiker – Fratercula arctica
De stormen in december 2011 en januari
2012 brachten onverwacht veel Papegaaiduikers langs (en op) de Walcherse kust.
Tussen 6 en 13 jan vlogen zes exemplaren
langs Westkapelle en Domburg. De meeste van deze vogels vlogen dicht langs de
kust en werden herkenbaar gefotografeerd. Ten minste acht dode Papegaaiduikers werden in januari opgeraapt op de
kust tussen Zoutelande en Westkapelle.
Uit het najaar kwam slechts één melding:
op 6 dec vloog één exemplaar bij Westkapelle naar ZW. [PAW]

Alk, Westkapelle, 7 jan 2012.
Foto: Thomas Luiten

Alk – Alca torda
In januari werden bij Westkapelle vele
tientallen in zuidelijke richting vliegende
Alken geteld. De beste dag was 5 jan met
21 ex. In het najaar was de soort schaars,
met als beste dag 29 nov met 8 ex. Het
stormachtige weer in december 2011 en
januari was gunstig voor het waarnemen
van Alken, maar niet voor de vogels zelf:
in de tweede helft van januari werden
tientallen dode Alken gevonden op het
strand tussen Zoutelande en Westkapelle.
[PAW]
Kleine Alk – Alle alle
Net als het voorgaande jaar was 2012
een zeer mager jaar voor Kleine Alken
op Walcheren. Op 6 en 7 jan werden
één (Westkapelle) resp. twee (Domburg)
langsvliegende exemplaren gezien. De
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enige Kleine Alk van het najaar vloog
op 29 nov in noordelijke richting langs
Westkapelle. Op 15 dec werd een dood
exemplaar gevonden op het strand bij
het Zuiderhoofd van Westkapelle. [PAW]
Zeekoet – Uria aalge
Zeekoeten werden zoals gebruikelijk
vooral bij Westkapelle waargenomen.
Ondanks de wat grotere aantallen van
de overige alkachtigen in januari waren
Zeekoeten in de eerste maanden van
2012 schaars. In het najaar vloog het
merendeel langs tussen 29 nov en 14 dec
(max. 90 op 8 dec). Opvallend waren de
waarnemingen van enkele exemplaren
op het Veerse Meer nabij de Polredijk
vanaf januari tot in maart. [PAW]
Dwergstern – Sternula albifrons
In 2012 broedden Dwergsterns voor het
tweede achtereenvolgende jaar in groot
aantal in het Noordervroon van Westkapelle. In de eerste weken van mei waren
soms meer dan 100 baltsende en kuiltjesdraaiende vogels aanwezig, vooral op
het meest zuidoostelijke eiland aan de K.
de Vosweg. Op 20 mei werden de eerste
zes vogels in broedhouding gezien. Het
grootste aantal nesten werd op 29 mei
bereikt (116 nesten). Om een herhaling
van de ei-predatie door Meerkoeten (zoals in 2011) te voorkomen werd op 2 juni
werd door Staatsbosbeheer in samenwerking met de VWG Walcheren een laag
gazen hekje rondom 93 legsels geplaatst.
De hele actie nam minder dan dertig
minuten in beslag. Het hekje van zo’n 30
centimeter hoog bleek effectief tegen
Meerkoeten; er werd er geen enkele op
het eiland gezien. Dat ook een laag hekje
niet zonder risico’s is, bleek op 3 juni toen
een adulte Dwergstern zich in de bovenrand van het gaas had vastgevlogen.
Het uitvliegsucces was ook in 2012 nihil.
De eerste jongen kwamen rond 10 juni
uit het ei, vlak voor een periode met erg

slecht weer. De combinatie van harde
wind en soms zware buien betekende
dat voedsel zoeken voor de volwassen
Dwergsterns soms lastig was. Toch werd
op 17 juni tijdens zuidwestenwind (7 Bft)
gezien dat volwassen Dwergsterns de
ene na de andere kleine zandspiering
aanvoerden. Op andere dagen bleek dit
minder eenvoudig; foerageren nam veel
tijd in beslag, zodat de kleine jongen
soms langdurig onbeschut in de kolonie
lagen. De betreding van het eiland door
koeien op 25 juni bleek uiteindelijk funest
voor de laatste 25 paren. Niet alleen vertrapten de koeien tientallen nesten, maar
het hekwerk werd door de koeienpoten
over (en dóór) de hele kolonie getrokken.
Enkele paren deden nog een broedpoging in juli, maar ook deze bleken niet
succesvol. Hoewel het aantal broedparen
in 2012 ten opzichte van 2011 was afgenomen, was deze kolonie ook dit jaar de
grootste in Nederland.
De Dwergstern die op 30 mrt langs Westkapelle naar NO vloog, was niet alleen de
eerste voor 2012 maar ook de vroegste

ooit voor Walcheren. Noordwaarts gerichte trek van Dwergsterns werd bij Westkapelle vooral in de laatste dagen van april
en begin mei gezien (max. 71 ex op 5
mei). Opvallend was het (alweer) ontbreken van een duidelijke doortrekpiek in
augustus. De laatste Dwergsterns werden
op 19 sept bij Westkapelle gezien: 3 ex
richting Z. [PAW]
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Maximumaantal van Dwergstern per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Nest Dwergstern, Noordervroon, 2 juni 2012. Foto: Pim Wolf

47

Lachstern – Gelochelidon nilotica
Op 26 augustus vloog een 1kj Lachstern
langs de telpost op de zeedijk van Westkapelle. Van Walcheren zijn nu ongeveer
twintig waarnemingen bekend, meestal
van solitaire, overtrekkende exemplaren.
De kans om in het voorjaar een langstrekkende Lachstern te zien is het grootst
langs de zuidrand van Walcheren, in mei
tijdens zuidoostenwind. In het najaar is
augustus de beste maand voor doortrekkers op Walcheren. Ter plaatse verblijvende Lachsterns zijn bijzonder schaars.
Daarvan zijn twee waarnemingen uit de
jaren zestig van de twintigste eeuw (bij
Veere en bij Rammekens) en één recente
waarneming: in april 2009 in het Zandvoortweggebied. [PAW]
Zwarte Stern – Chlidonias niger
De eerste adult vloog op 22 apr in noordelijke richting langs Westkapelle. Ook
alle andere waarnemingen van deze soort
kwamen in 2012 van Westkapelle, ter
plaatse in het Noordervroon of langsvliegend over zee. In het voorjaar werden
opvallend weinig Zwarte Sterns gezien
(max. 40 op 1 mei). De najaarstrek speelde
zich vooral in augustus en september af.
De hoogste telling was 210 ex op 14 sept.
De laatste Zwarte Stern van 2012 was een
juveniel die op 14 okt foeragerend voor de
kust bij Westkapelle werd gezien. [PAW]
Witvleugelstern – Chlidonias leucopterus
Twee waarnemingen in 2012. Een adult
foerageerde kortstondig op 18 mei met
Zwarte Sterns in het Noordervroon bij
Westkapelle. Een juveniele vogel die op 1
sept bij ’t Kiek’uus foeragerend in zuidelijke richting vloog bleek zelfs (beperkt)
twitchbaar. Er zijn nu vijftien waarnemingen van Witvleugelstern op Walcheren
bekend, alle in mei of augustus-september. Het overgrote deel betreft langsvliegende juveniele vogels in het najaar.
Pleisterende vogels zijn met vijf waarnemingen ver in de minderheid. [PAW]
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Grote Stern – Sterna sandvicensis
Al in de eerste week van januari werden
de “eerste” Grote Sterns bij Westkapelle
geteld, langsvliegend naar Z. Op 17 en 18
feb werden twee eerste-wintervogels foeragerend in de omgeving van Vlissingen
gezien. De eerste voorjaarswaarneming
was op 21 mrt boven de Westerschelde
langs de Vlissingse boulevard. In het
Noordervroon zaten al vanaf midden april
regelmatig 100-200 vogels, en in de drie
daaropvolgende weken bleef het daar
druk (max. 300 op 1 mei). Ook in de periode juli-september bood het Noordervroon een rustplaats aan vele tientallen
tot honderden Grote Sterns. De najaarstrek bleef grotendeels onopgemerkt. De
beste dag was 14 sept, toen minstens
1500 Grote Sterns naar het zuiden vlogen.
De laatste vogels van 2012 werden op 14
okt bij Westkapelle gezien. [PAW]
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Maximumaantal van Grote Stern per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Visdief – Sterna hirundo
De eerste Visdieven waren in 2012 opmerkelijk vroeg: vijf naar noord vliegende
vogels op 25 mrt. Opvallend was het
grote aantal van 31 ex dat al op 31 mrt
langsvloog. De piek van de voorjaarstrek
lag eind april/begin mei (max. 400 op 1
mei). Al vanaf midden april waren vele
tientallen Visdieven in het Noordervroon
aanwezig, aanvankelijk vooral rustende
groepen. Hoewel kleine aantallen vrijwel

de gehele maand mei in het Noordervroon baltsten, duurde het tot 31 mei
voordat de eerste zes broedende vogels
gezien werden. Het maximale aantal
nesten op één moment was 38 op 5 juli.
Hoewel tot midden juli soms grote pullen gezien werden, zijn hooguit enkele
jongen uitgevlogen. In het najaar werden
weinig langstrekkende Visdieven geteld.
De beste dag was 14 sept met 3100 naar
het zuiden vliegende exemplaren. De
laatste Visdief van 2012 werd op 15 okt bij
de Vlissingse Buitenhaven gezien. [PAW]
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op 18 okt een juveniel enkele uren ter
plaatse. [PAW]
Drieteenmeeuw – Rissa tridactyla
De grote aantallen die door winterstormen in dec 2011 voor de Walcherse kust
verschenen bleven tot in januari 2012.
Vooral tussen 4 en 8 jan werden dagelijks
enkele duizenden langsvliegende exemplaren geteld. In de Voordelta ten westen
van Walcheren foerageerden er vanaf
begin november vele honderden. Maar
bij Westkapelle werden – door het vrijwel
ontbreken van stormwinden – pas weer
vanaf eind november grote aantallen
Drieteenmeeuwen gezien. Beste dag was
7 dec met 3275 naar ZW vliegende exemplaren. Op 6 jan werd bij Westkapelle een
gekleurringde Drieteenmeeuw gefotografeerd, terwijl deze in de branding foerageerde. Deze Drieteenmeeuw werd op
27 juni 2011 als pullus geringd in Lowestoft, Suffolk, Engeland (52.28N/01.45E).
Op 11 mrt 2012 werd deze vogel dood
gevonden bij Andijk (NH). [PAW]

Maximumaantal van Visdief per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Noordse Stern – Sterna paradisaea
In 2012 werden zeer weinig Noordse
Sterns gezien. De eerste foerageerde op
15 apr langs de zeedijk bij Westkapelle.
Tijdens trektellingen bij Westkapelle
werden in het voorjaar slechts enkele
tientallen vogels herkend. De najaarstrek speelde zich vooral in augustus en
september af (max. 8 op 26 aug). Op 5 okt
werden nog vijf naar het zuiden vliegende juveniele exemplaren gezien. [PAW]

Drieteenmeeuw, Westkapelle,
7 jan 2012.
Foto: Thomas Luiten

Vorkstaartmeeuw – Xema sabini
In 2012 waren Vorkstaartmeeuwen
ouderwets schaars; er werden slechts
twee exemplaren opgemerkt, beide bij
Westkapelle. Op 5 okt vloog een juveniele
vogel naar het zuiden langs de zeedijk. In
het Noordervroon van Westkapelle was
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Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
Kokmeeuwen broedden in een tweetal
kolonies op Walcheren: bij het voormalige Fort den Haak bij Vrouwenpolder 23
paren en in het Noordervroon bij Westkapelle 52 paren (Strucker et al in prep).
De laatste kolonie was redelijk succesvol
met meer dan 25 uitgevlogen juvenielen.
De Buizerd die zijn nest in het Vroonbos
heeft, kwam regelmatig een grote jonge
Kokmeeuw halen en had zeker invloed op
het uitvliegsucces. Van de doortrek van
Kokmeeuwen in 2012 is weinig bekend.
Op de telposten De Nolle en Westkapelle
werd de soort zelden geteld. Ook van de
aantallen verblijvende Kokmeeuwen zijn,
buiten enkele anekdotische vermeldingen van grote groepen in graslanden,
geen systematisch verzamelde gegevens
bekend. Op 21 feb stond een adult met
witte kleurring (code: VE96) op de zeedijk
van Westkapelle, een vogel uit Denemarken. Op 1 okt was een adulte vogel
met kleurring (code: wit E8AH) aanwezig
in het Noordervroon. Deze bleek op 21
juli 2007 als 1kj te zijn geringd met een
metalen ring in Abo, Turku-Pori, Finland
en werd op 7 jan 2010 bij Amsterdam van
een kleurring voorzien. [PAW]
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Maximumaantal van Kokmeeuw per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus
In januari 2012 werden tijdens en na
winterstormen bij Westkapelle enkele
honderden foeragerende Dwergmeeuwen gezien (max. 300 op 7 jan). In het
voorjaar was de soort schaars; alleen op
7 april werden meer dan 100 trekkende
exemplaren geteld. De najaarstrek verliep
vrijwel onopgemerkt. Beste dag was 6
nov met 366 trekkers. [PAW]

Dwergmeeuw, Westkapelle, 6 jan 2012. Foto: Thomas Luiten
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Zwartkopmeeuw, Souburg, 18 feb 2012.
Foto: Thomas Luiten

Zwartkopmeeuw –
Ichthyaetus melanocephalus
Ondanks de nabijheid van ca. 950 broedparen op de Hooge Platen werden op
Walcheren in 2012 slechts kleine aantallen Zwartkopmeeuwen gezien. De grootste groep bestond uit 23 vogels die op 3
juli boven de noordrand van Vlissingen
op vliegende insecten joegen. De adulte
vogel bij de draaibrug van Oost-Souburg
werd in 2012 van 1 jan tot 15 mrt gemeld,
zijn 18e winter op deze plek. [PAW]

Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
Net als bij de Zilvermeeuw was er bij de
Kleine Mantelmeeuw een toename in de
binnenhaven van Vlissingen van 42 paar
in 2011 naar 118 paar in 2012. In de kolonies in het Sloe werden 4325 broedparen
geteld (Strucker et al in prep). Over het
broedsucces is niets bekend. In het najaar
werden af en toe honderden exemplaren
tegelijk in het Noordervroon gezien, met
daartussen geringde vogels uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland,
Frankrijk en Spanje.

Stormmeeuw – Larus canus
Stormmeeuwen waren het gehele jaar in
groot aantal aanwezig. In winter en najaar
verblijven enkele duizenden vogels op
Walcheren, vooral op graslanden. Trekbewegingen werden in 2012 op de Nolledijk
en bij Westkapelle niet systematisch
bijgehouden. [PAW]

Om de zeldzame Baltische Mantelmeeuw
L. f. fuscus tussen de gewone meeuwen te
vinden is het raadzaam om op de eerste
donderdagmiddag van oktober naar
Westkapelle te gaan. De soort lijkt zeer
gepiekt in de eerste decade van oktober
langs te trekken en elke donderdagmiddag komt de Walcherse vissersvloot
van open zee terug met daarmee in het
kielzog vaak duizenden grote meeuwen.
Op 5 okt werden bij het Noordervroon
12 volwassen ongeringde exemplaren
gedetermineerd. Andere waarnemingen
van solitaire vogels waren er op 12 sept,
28 sept, 4 okt en 13 okt. In alle gevallen betrof het volwassen vogels zonder
vleugelrui. De vogel op 12 sept droeg
een ring uit een pure fuscus-kolonie in
Helgeland, Noorwegen en de vogel op 4
okt was geringd in Finland. [SL]

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

J F M A M J J A S O N D

Maximumaantal van Stormmeeuw per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)
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Maximumaantal van Kleine Mantelmeeuw per
maand in Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)
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Zilvermeeuw – Larus argentatus
Een opvallende ontwikkeling is de toename van het aantal broedende Zilvermeeuwen in de Vlissingse binnenstad. Bij
het oude Scheldeterrein en de Binnenhaven groeide het aantal paar van 87 in
2011 naar 160 paar in 2012. Waarschijnlijk
betreft het voor een deel broedvogels uit
de haven van Zeebrugge en industriegebied Vlissingen-Oost, waar steeds minder
broedhabitat beschikbaar is. In de grote
kolonies bij de Quarleshaven en de Van
Cittershaven werden in 2012 totaal 2481
broedparen geteld (Strucker et al in prep).
[SL]
4000

Geelpootmeeuw, Westkapelle, 26 sept 2012.
Foto: Thomas Luiten
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Maximumaantal van Zilvermeeuw per maand in
Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Geelpootmeeuw –
Larus michahellis
Geelpootmeeuwen werden in alle
maanden van het jaar waargenomen in
kleine aantallen. De eerste jonge vogel
verscheen al op 5 juli bij Westkapelle. De
grootste aantallen werden in september
en oktober gezien, maar nooit meer dan
tien exemplaren op een dag. Slechts twee
geringde vogels werden gezien, beide
afkomstig uit Zwitserland. [SL]
Pontische Meeuw – Larus cachinnans
Diegenen die er de moeite voor nemen,
vinden in de periode oktober tot december vrijwel altijd één of meerdere Pontische Meeuwen in de groepen meeuwen
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Pontische Meeuw, Westkapelle, 30 nov 2012.
Foto: Thomas Luiten

bij Westkapelle. Het maximum op die
plaats was (slechts) vier exemplaren op 5
okt. Er werden vier gekleurringde vogels
gezien, die alle als nestjong in Polen
waren geringd. De soort ontbrak in mei
en juni. Zowel in juli als augustus werd
één waarneming verricht. Het merendeel
van de waarnemingen had betrekking op
onvolwassen exemplaren. [SL]
Kleine Burgemeester – Larus glaucoidus
Het jaar 2012 is het beste jaar ooit voor
deze soort, met vier tot vijf gevallen. Twee
ervan waren voor lange tijd te bewonderen. Van 1-25 feb was een vogel in

nu al voor het negende jaar op Walcheren. Bijzonder was de aflezing op 25 okt
van een juveniele vogel die als nestjong
in Normandië (Fr) was geringd. [SL]
60
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Kleine Burgemeester,
Vlissingen, 8 feb 2012.
Foto: Marcel Klootwijk

tweede-winterkleed aanwezig in de
Binnenhaven van Vlissingen. Vanaf 21
feb was een exemplaar in eerste-zomerkleed aanwezig op de zeedijk van Westkapelle. Deze vogel at na een paar maanden
het brood uit je hand en bleef tot 19 juni.
Zomerwaarnemingen van deze Arctische
soort zijn zeer zeldzaam in West-Europa.
Deze longstayer kreeg trouwens op 25
feb tien minuten gezelschap van een
andere 2kj vogel. Op 8 dec werd een 1kj
kortstondig gezien in Vlissingen en op
26 dec een 2kj op dezelfde plek. Maar
misschien hebben beide waarnemingen
betrekking op dezelfde vogel. [SL]
Grote Burgemeester – Larus hyperboreus
Op 8 jan vloog een 2kj vogel zuidwaarts
langs Westkapelle. Op 3 mrt was een 2kj
ex aanwezig op de zeedijk aldaar. [SL]
Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
De Grote Mantelmeeuw is het hele jaar
aanwezig met de grootste aantallen in
het najaar, vooral bij aanlandige wind. Op
de Soelekerkeplaat in het Veerse Meer
werd in het voorjaar een broedgeval
vastgesteld, het tweede geval voor Walcheren na een broedpoging van mogelijk
hetzelfde paar aldaar in 2010. Er werden
bij Westkapelle ongeveer 20 verschillende
individuen met ringen uit Noorwegen
en Denemarken waargenomen. Een op
Terschelling geringde vogel overwintert
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Maximumaantal van Grote Mantelmeeuw per
maand in Noordervroon in 2012 (bron: Floor Arts)

Holenduif – Columba oenas
De Holenduif is volgens Walhout en Twisk
(1998) een vrij talrijke broedvogel en
doortrekker in (vrij) groot aantal. In 2012
waren er geen bijzondere aantallen van
deze soort op Walcheren. De grootste
aantallen op trek langs de Nolle waren
81 op 8 okt en 36 op 11 okt. De grootste
winterconcentratie betrof een groep van
ongeveer 200 vogels in de wijk Mortiere
te Middelburg. [MK]
Houtduif – Columba palumbus
Op Walcheren is de Houtduif een zeer
talrijke broedvogel en doortrekker. Ook
’s winters is de soort er in grote aantallen. De najaarstrek van 2012 piekte in de
laatste weken van oktober en de eerste
van november, maar het aantal per dag
kwam niet uit boven 450 vogels. In het
najaar en de winter verblijven de grootste
aantallen Houtduiven op akkers. Groepen
van vijftig en meer exemplaren zijn niet
ongewoon. De grootste groep hield zich
op 17 okt op in de buurt van Domburg
en telde 343 ex. In het voorjaar zat op 21
mrt een grote groep van 400 ex in het
Dishoekse Bos. [MK]
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Turkse Tortel – Streptopelia decaocto
Deze soort is het hele jaar te vinden op
Walcheren en is hoofdzakelijk standvogel.
Over het aantal broedpaar in 2012 is niets
bekend. Er werden langs de trektelposten
in 2012 geen noemenswaardige aantallen
gemeld. Ook werden er geen uitzonderlijke aantallen gemeld in de winter; de
grootste groep zat langs de Perduinsweg
en telde 75 ex. [MK]
Zomertortel – Streptopelia turtur
Voorheen stond de Zomertortel op
Walcheren te boek als vrij talrijke tot
talrijke broedvogel (Walhout & Twisk
1998). Tegenwoordig is het een schaarse
broedvogel, die alleen nog maar in de
duingebieden wordt gevonden. De
grootste aantallen broeden nog steeds
in Oranjezon (5-8) en tussen Zoutelande
en Vlissingen (5-8). Rond Westkapelle
kwamen in 2012 twee paar tot broeden.
De Zomertortel is een echte zomervogel
en de eerste vogel voor 2012 werd op 29
apr gemeld bij Dishoek. De laatste vogels
verbleven langs de Hollandseweg op 19
sept. Het hoogste aantal werd gezien bij

de Oostkreek van Westkapelle en betrof
een groepje van tien op 12 sept. Langs de
trektelposten werd deze soort maar één
keer genoteerd. [MK]
Koekoek – Cuculus canorus
De eerste vogels van 2012 werden gemeld op 14 apr in Oranjezon. Hoe groot
de broedvogelstand precies is, is niet
recent onderzocht. De meeste broedvogels bevinden zich in de duinen tussen
Domburg en Vrouwenpolder en in de
Rammekenshoek. Actieve voorjaarstrek
wordt op Walcheren niet opgemerkt en
in het najaar sporadisch. In totaal werden
er vijf trekkers gemeld. De laatste was erg
laat: op 24 sept over Middelburg. [MK]
Kerkuil – Tyto alba
De Kerkuil is op Walcheren een jaarvogel.
Voor zover bekend broeden alle vogels
in schuren, kerken, oude gebouwen en
– het grootste deel – in speciaal hiervoor
opgehangen nestkasten. Deze worden
ieder jaar door de vrijwilligers van de
Kerkuilenwerkgroep gecontroleerd en
leverde in 2012 17 broedgevallen op. In

Kerkuil, Vrouwenpolder, 1 mei 2012. Foto: Marcel Klootwijk
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totaal werden er 46 jongen geboren, waar
er 27 met zekerheid zijn uitgevlogen. In
totaal werden er 18 jongen geringd. [MK]

Ransuil, Westkapelle, 19 mrt 2012.
Foto: Corstiaan Beeke

Steenuil, Arnemuiden, 19 mrt 2012.
Foto: Marcel Klootwijk

Steenuil – Athene noctua
Vroeger was de Steenuil een talrijke
broedvogel op Walcheren met ca. 1000
individuen in 1936. Later is de Steenuilenstand drastisch geslonken, met half
jaren tachtig nog maar enkele paartjes
(Walhout & Twisk 1998). De laatste
jaren broedt er weer een paartje in de
buurt van Nieuw- en Sint Joosland. Voor
zover bekend zijn in 2012 de vogels – in
tegenstelling tot 2011 – niet tot broeden
gekomen. Verder kwamen er nog onbevestigde waarnemingen uit de buurt van
Biggekerke en Oostkapelle. [MK]

Ransuil – Asio otus
De Ransuil is een onopvallende soort.
Behalve de overwinteraars worden ook
broedvogels nogal eens over het hoofd
gezien. Zo is er maar één broedgeval
bekend uit 2012, namelijk bij Westhove te
Oostkapelle. In werkelijkheid zal het aantal broedgevallen hoger liggen, zeker gezien de waarneming van twee roepende
vogels in de omgeving van Boudewijnskerke op 20 juni. Gewoonlijk wordt er ook
met zekerheid in de Rammekenshoek en
in Oranjezon gebroed. Niet-broedvogels
werden in de het najaar of winter gemeld
vanuit Oranjezon (1 ex) en vanuit de
omgeving van Westkapelle (enkele ex)
met daarnaast nog 7 ex verspreid over
Walcheren. [MK]
Velduil – Asio flammeus
De Velduil is een doortrekker op Walcheren en een zeer zeldzame overwinteraar. De winter van 2011/2012 was voor
Zeeland erg goed voor Velduilen en ook
op Walcheren werden er meer gemeld
dan in andere jaren. De eerste van 2012
was een vogel die al enige tijd verbleef
op het schor van Rammekens. Verdere
winterwaarnemingen kwamen van de
omgeving van Meliskerke, Sint Laurens
en Middelburg. In het voorjaar werden er
ook meer dan normaal waargenomen. De
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Velduil, Sloehaven, 14 apr 2012. Foto: Pim Wolf

bijzonderste waarneming betrof die van
twee baltsende vogels op het schor van
Rammekens. Deze vogels verbleven daar
van 3 apr tot en met 16 mei. Half april
werden er zelfs drie vogels gezien. En
andere “longstayer” was een vogel van 3
apr tot en met 3 juni in de omgeving van
de Zandvoortweg. Ook werd een vogel in
de omgeving van Westkapelle een lange
periode (van eind april tot begin mei)
gezien.
De eerste trekkers van het najaar werden
gemeld op 23 sept langs Westkapelle. In
de maand oktober kwamen er nog elf
meldingen uit de omgeving van Westkapelle, met daarnaast langstrekkende
vogels langs De Nolle op 19 okt (2 ex) en
23 okt (4 ex). Verspreid over de rest van
het eiland werden nog zes vogels waargenomen in het najaar. [MK]
Nachtzwaluw –
Caprimulgus europaeus
De Nachtzwaluw is een erg zeldzame soort op Walcheren, met maar
enkele bevestigde waarnemingen.
Het was dan ook een grote verrassing toen Arjen van Gilst op 15 mei
een vogel opstootte in de duinen van
Valkenisse. De dag daarna overkwam
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hem hetzelfde en gericht zoeken met een
andere vogelaar die avond leverde twee
keer een waarneming op van dit exemplaar, beide keren opvliegend. [MK]
Gierzwaluw – Apus apus
Deze echte zomervogel werd in 2012
voor het eerst gezien op 24 apr boven
Middelburg. De trek verloopt meestal vrij
onopvallend omdat ze hoog buiten het
zicht overtrekken. Bij harde tegenwind
kan men soms wél trek waarnemen.
Blijkbaar hadden ze in 2012 veel last van
harde tegenwind, want er werden op
diverse dagen aardig wat overtrekkende
Gierzwaluwen geteld: op 7 mei 328 ex
in drie teluren, op 18 mei 233 ex in één
teluur en op 27 mei 1050 ex in twee
teluren, allemaal naar noord, allemaal op
NW-Walcheren. Soms blijven de vogels
enige uren rondhangen om te foerageren
boven open water, zoals op 17 mei (300
ex) en 20 mei (200 ex) in het Noordervroon het geval was. Eind juni komt
de trek naar het zuiden al weer op
gang. Op 21 juni vlogen in vijf uur
tijd 674 ex naar zuid over het duin
Gierzwaluw, Westkapelle, 17 mei 2012.
Foto: Thomas Luiten

bij Valkenisse. Daarna werd – behalve de
230 ex die op 12 aug op De Nolle werden
geteld – weinig meer van de najaarstrek
waargenomen. De laatste exemplaren
vlogen op 8 sept langs (2 Klein Valkenisse,
1 Westkapelle). [FA]
Alpengierzwaluw – Apus melba
De Alpengierzwaluw is een dwaalgast
in Nederland. De vijfde voor Walcheren
vloog op 29 mei kort in een groep Gierzwaluwen boven de wijk Bossenburgh in
Vlissingen en verdween daarna in noordoostelijke richting, alleen gezien door Pim
Wolf. Het laatste geval was al weer acht
jaar geleden. Eerdere waarnemingen waren op 13 juni 2004 (telpost Westkapelle),
op 12 aug 2000 (foeragerend exemplaar
boven het Nollebos), op 4 juli 1994 (telpost De Nolle) en op 17 sept 1993 (telpost
Westkapelle). Deze laatste was enige tijd
ter plaatse. Zoals je ziet is het de hele
zomer (mei-sept) opletten geblazen, want
de vijf waarnemingen komen allemaal uit
een andere maand. [FA]

IJsvogel, Oostkapelle, 4 feb 2012.
Foto: Corstiaan Beeke

IJsvogel – Alcedo atthis
De IJsvogel is op Walcheren een schaarse
doortrekker en wintergast. De soort
wordt vooral gezien langs watergangen
en mijdt daarbij de steden Middelburg en
Vlissingen niet. In strenge winters – wanneer alles dichtvriest – trekken de IJsvogels naar het open water, zoals het Veerse
Meer en de Westkapelsche Kreek. Tijdens
de midwintertelling werden slechts twee

Hop, Oranjezon, 15 apr 2012. Foto: Marcel Klootwijk
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IJsvogels gezien; ter vergelijking: in 2008
telde men 14 ex. De vorst in februari eiste
zijn tol: er werden twee dode IJsvogels
gevonden, één in een sloot bij Oostkapelle en één op het strand bij Vlissingen.
Op 17 juni werd een adulte vrouw gezien
in Rammekenshoek bij een steile oever,
een broedverdacht exemplaar. [FA]

ren gezien. Op 5 mei was bovendien aan
de noordrand van Westkapelle nog een
vogel kort ter plaatse. De enige Draaihals
van het najaar zat op 26 sept in een haag
langs de Noordweg ten noordoosten van
Westkapelle. Met slechts vier meldingen
was 2012 een matig jaar voor deze soort
op Walcheren. [CB]

Bijeneter – Merops apiaster
Zeldzame doortrekker op Walcheren,
die niet elk jaar wordt waargenomen.
De enige melding in 2012 was die van
een luid roepende, overvliegende vogel
boven het Noordervroon in de vroege
ochtend van 15 mei. [CB]

Groene Specht – Picus viridus
De Groene Specht is op Walcheren een
stand- en broedvogel. Voor 2012 zijn
geen gegevens bekend over het aantal
broedpaar en ook werden er verder geen
opvallende aantallen of trekbewegingen
geconstateerd. [MK]

Hop – Upupa epops
Schaarse gast op Walcheren, met sinds
2000 gemiddeld één melding per jaar.
Niet zelden zijn deze waarnemingen
slechts weggelegd voor enkelingen omdat het een langsvliegende vogel betreft.
Heel anders was dat in 2012, toen een
Hop zich van 14-19 apr prachtig liet zien
en fotograferen in het open duingebied
van Oranjezon. Voor veel waarnemers
was het een van de hoogtepunten van
het jaar. [CB]

Grote Bonte Specht –
Dendrocopos major
Dit is de meest algemene spechtensoort op Walcheren. Hij broedt in allerlei
verschillende biotopen verspreid over het
eiland; overal waar genoeg oude loofbomen bij elkaar staan broedt de soort. In het
najaar verschijnen Grote Bonte Spechten
uit noordelijker streken en worden dan
ook meer buiten de bekende broedgebieden gezien. In het najaar van 2012 werden
geen uitzonderlijke aantallen gemeld
langs de telposten. Het dagmaximum voor
De Nolle was 20 ex op 8 okt. [MK]

Draaihals, Westkapelle, 1 mei 2012.
Foto: Thomas Luiten

Draaihals – Jynx torquilla
Schaarse doortrekker op Walcheren.
Van 1-5 mei was een vogel aanwezig op
opslagterrein Erika te Westkapelle. Op 3
en 5 mei werden daar zelfs twee exempla58

Kleine Bonte Specht –
Dendrocopos minor
Wat betreft de Kleine Bonte Specht was
2012 een absoluut topjaar op Walcheren.
Het jaar begon met waarnemingen vanuit
Oranjezon, waar sinds november 2010
een paartje verblijft. Ook in 2012 werd
dit paartje tot 1 feb waargenomen. In
Berkenbosch bij Oostkapelle werd vanaf
11 mrt baltsgedrag waargenomen, met
als hoogtepunt een waarneming op 18
mrt van drie baltsende vogels. Op 21
mrt werd op deze locatie een paartje bij
een mogelijke nestholte waargenomen.
Verder werd er nog een mannetje gemeld
op 17 en 18 mrt bij Dishoek.

Kleine Bonte Specht, Berkenbosch, 21 mrt 2012.
Foto: Pim Wolf

In het najaar verbaasde de soort vanwege
regelmatige waarnemingen van trekkende vogels. Het begon op 8 sept met
een langsvliegende vogel op Opslagterrein Erika bij Westkapelle, gevolgd door
waarnemingen op 9 sept eveneens op
dit opslagterrein en langs Klein Valkenisse. Langs De Nolle trok op 11 okt en
21 nov een exemplaar. Verder werd er in
de omgeving van Westkapelle op 17, 20
en 28 okt nog een exemplaar gemeld.
Als laatste kwamen er twee meldingen
van de oostkant van Walcheren: op 8 nov
bij de Pietkreek en op 30 dec bij Veere.
De vogels van Oranjezon werden vanaf
september weer met enige regelmaat
gemeld. Aangenomen dat het bij de
waarnemingen buiten Oranjezon en
Berkenbosch telkens om verschillende
individuen gaat, zou het in totaal om 16
ex gaan over heel 2012! Dit uitzonderlijke
voorkomen op Walcheren stemt overeen
met de relatief vele waarnemingen elders
in de Zeeuwse Delta dit najaar, waar de
soort even zeldzaam is als op Walcheren.
Er werden bijvoorbeeld vogels gezien op
Neeltje Jans, bij Ouddorp, bij Hellevoetsluis en in Goes. [MK]

Wielewaal – Oriolus oriolus
De Wielewaal is een van de laatst arriverende zomervogels op Walcheren. In
2012 werd op 2 mei langs het Puinpad
van Westkapelle de eerste gezien. Daarna
werden de vaste territoria op Walcheren
weer bezet. Dit jaar werden er territoria
aangetroffen in het Veerse Bos, bij Dishoek, in Oranjezon, in het Oranjebosch
en langs de Pietkreek. Verder werd er in
de omgeving van Poppendamme nog
een vogel gehoord en gezien. Afgaand op
ingevoerde waarnemingen op internet
kwam het aantal in 2012 uit op minimaal
zes territoriumhoudende vogels. Of deze
vogels ook gebroed hebben of alleen
doortrokken is niet bekend. De waarnemingen bij Dishoek (ook waarneming van
een vrouwtje, laatst zingend op 10 juli)
duiden in ieder geval op een broedgeval.
[MK]
Klapekster – Lanius excubitor
Schaarse doortrekker. In schril contrast
tot 2011 (16 waarnemingen) werd de
soort in 2012 maar tweemaal op Walcheren gezien. Op 8 okt vloog een vogel
langs telpost De Nolle en op 4 nov trok er
een vogel over het huis van een vogelaar
in wijk De Veerse Poort aan de rand van
Middelburg. Vanaf het jaar 2000 zijn ruim
40 Klapeksters gezien op Walcheren, bijna
de helft (19 ex) in de nabije omgeving
van Westkapelle en 16 ex trekkend langs
De Nolle. Alle vogels in het najaar werden
gezien tussen 18 sept en 19 nov. Slechts
tweemaal werd een vogel in het voorjaar
gezien: op 22 apr 2010 bij Klein Valkenisse
en op 10 apr 2011 in het Noordervroon.
[CB]
Roodkopklauwier – Lanius senator
Dwaalgast op Walcheren. Op 4 en 5 mei
was een 2kj mannetje Roodkopklauwier
aanwezig in een veld met ruigte en omliggende hagen langs de Oude Zandweg
aan de noordrand van Westkapelle,
ontdekt door Han Reijnhoudt. Deze vogel
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het absolute hoogtepunt kwam op 23
sept met 243 ex langs De Nolle. Andere
goede trekdagen langs De Nolle waren
1 okt (111 ex) en 2 okt (155 ex). De beste
dag op Westkapelle was 6 okt met 107 ex.
[MK]

Roodkopklauwier, Westkapelle, 4 mei 2012.
Foto: Thomas Luiten

liet zich uitstekend bekijken en trok veel
belangstelling. Het betrof pas de vierde
waarneming van deze soort op Walcheren. Net als 2011 was 2012 een jaar mét
Roodkopklauwier en zónder Grauwe
Klauwier op Walcheren. [CB]
Ekster – Pica pica
De Ekster is op Walcheren een talrijke
broedvogel en standvogel. Tijdens een
integrale telling in 2011 werden 182 territoria gekarteerd (VWG Walcheren 2012).
Tijdens de midwintertelling van 2012
werden 260 Eksters gemeld, wat een gemiddeld aantal te noemen is. Er werden
geen bijzonder trekgedrag of extreme
aantallen waargenomen in 2012. [MK]
Gaai – Garrulus glandarius
De Gaai is op Walcheren het hele jaar te
vinden en is een talrijke broedvogel.
In najaar 2012 was er voor het eerst
sinds 2002 een invasie van deze
soort. Vanaf half september werden
er langs de telposten De Nolle en
Westkapelle op dagen dat geteld
werd steeds meer dan tien vogels gezien. Op 21 sept werden
er 58 trekkers gemeld
langs Klein Valkenisse,
maar
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Kauw – Corvus monedula
De Kauw is een talrijke broedvogel en
wintergast op Walcheren. In de winter
zijn soms indrukwekkende aantallen te
zien op de slaapplaatsen, tot meer dan
duizend vogels. Er werden vier meldingen gedaan van Noordse Kauw c. m.
monedula en wel op 20 feb in Grijpskerke,
op 29 okt bij Zoutelande, op 15 dec
groepjes van 7 ex bij Biggekerke en 5 ex
in het Dishoekse Bos. Tijdens de najaarstrek werden geen opvallende aantallen
gemeld. De beste dagen voor telpost De
Nolle waren 8 en 11 okt met resp. 1350 en
1380 ex. [MK]
Roek – Corvus frugilegus
De Roek is een schaarse doortrekker en
zeldzame wintergast op Walcheren. De
vogel die al sinds 2008 in de omgeving
van Westkapelle wordt gezien, was in
2012 aanwezig tot en met 27 apr. In Oranjezon werd op 13 apr een overvliegend
exemplaar gemeld. De aantallen tijdens
de najaarstrek waren bijzonder laag
(totaal 11 ex), terwijl in de jaren negentig
aantallen van 250 tot 450 normaal waren
(Walhout & Twisk 1998). [MK]
Zwarte Kraai – Corvus corone
In 2011 is van deze soort een gebiedsdekkende inventarisatie gedaan en
kwam het aantal geschatte broedparen uit op 150-300 (VWG Walcheren 2012). Dit is een enorme
toename ten opzichte van begin
jaren negentig (60-70 paar volgens
Gaai, Westkapelle, 30 sept 2012.
Foto: Thomas Luiten

Walhout & Twisk 1998). De Zwarte Kraai
is een standvogel, maar er zijn wel wat
trekbewegingen te zien langs De Nolle.
Op 26 mrt werden daar 29 ex geteld en
op 8 okt vlogen 10 ex langs. Het dagrecord van deze soort langs De Nolle ligt op
49, geteld in oktober 2003. [MK]
Bonte Kraai – Corvus cornix
Deze soort wordt steeds zeldzamer in
Nederland en ook op Walcheren. Eind
jaren zestig overwinterden er nog 100200 vogels op Walcheren en halverwege
de jaren negentig nog 25-35 (Walhout
& Twisk 1998). Tegenwoordig is het een
echte zeldzaamheid geworden, met
maar twee waarnemingen in 2012. Op
20 mrt was er één kortstondig aanwezig
op het dijkvuurtorentje van Westkapelle
en op 3 apr werd er een vogel gezien bij
Westkapelle, op een akker met vijf Zwarte
Kraaien. [MK]
Goudhaantje – Regulus regulus
Het Goudhaantje is een broedvogel van
naaldbossen. Bij gebrek aan naaldbos is
het een zeldzame broedvogel op Walcheren, waarbij alleen in Oranjezon af en toe
wordt gebroed. In 2012 werd zowel op 15
apr als op 25 mei een baltsend exemplaar
gehoord in Oranjezon, wat zou kunnen
duiden op een broedgeval. In de winter
is deze soort verspreid over Walcheren
te vinden, al is de belangrijkste plek nog
steeds Oranjezon (maximum van 50 ex op
14 jan). De eerste najaarsvogels werden
op 6 sept op de begraafplaats van Westkapelle gemeld. Het hoogtepunt van de
najaarstrek ligt in oktober, getuige de vele
waarnemingen van deze soort in de
omgeving van Westkapelle in oktober.
Vermeldenswaard zijn de 44 ex op 31
okt langs De Nolle. [MK]

Goudhaantje, Westkapelle, 22 okt 2012.
Foto: Corstiaan Beeke

Vuurgoudhaantje – Regulus ignicapilla
Het Vuurgoudhaantje komt in hetzelfde
biotoop voor als het Goudhaantje, maar is
wat minder kieskeurig en wordt wat vaker
in loofhout gezien. In tegenstelling tot
Goudhaantjes broeden Vuurgoudhaantjes met zekerheid niet op Walcheren en
wordt de soort vaker tijdens de trekperiode gezien dan in de winter. Tot en met
12 mrt werden er maximaal vier vogels
gemeld uit Oranjezon en werd tot 9 mei
nog vijf keer een exemplaar gezien in de
omgeving van Westkapelle. De eerste
vogel van het najaar was al op 24 aug
aanwezig op de begraafplaats van Westkapelle. Tot en met 28 okt werd de soort
regelmatig waargenomen, voornamelijk
in de omgeving van Westkapelle. De
begraafplaats van Westkapelle herbergde
het maximum: 8 ex op 14 okt. Na oktober
werden er alleen in Oranjezon en Vlissingen enkelingen gemeld. [MK]

Bonte Kraai, Westkapelle, 20 mrt 2012.
Foto: Thomas Luiten
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Buidelmees – Remiz pendulinus
Waarnemingen van Buidelmezen op
Walcheren zijn vrij zeldzaam. Het merendeel van de waarnemingen stamt uit het
najaar en heeft meestal betrekking op
overtrekkende vogels, die door de karakteristieke roep worden opgemerkt vanaf
de telposten Westkapelle en De Nolle. Op
19 okt trokken ten minste drie ex naar
zuid over de Nolledijk, waarvan ook duidelijke geluidsopnames werden gemaakt.
Op 21 okt vloog een roepend exemplaar
in noordelijke richting over het Opslagterrein Erika bij Westkapelle. [TL]
Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
Algemene broedvogel. In het najaar vindt
doortrek plaats van vogels uit noordelijk
Europa, maar de mate daarvan kan per
najaar sterk verschillen. Vanaf De Nolle
werden dit seizoen 2100 trekvogels geteld, waarvan meer dan de helft op 19 okt
(1110 ex). Andere goede dagen waren 7
okt (540 ex) en 8 okt (470 ex). [TL]
Koolmees – Parus major
Algemene broedvogel. Voedselgebrek in
het noorden van Europa leidt in sommige
najaren tot massale trek naar het zuiden,
vaak tegelijk met andere mezensoorten.
Dat was ook in 2012 het geval. Een dagtotaal van 680 ex vanaf De Nolle op 18
okt is al hoog te noemen, maar op 19 okt
werd Walcheren overspoeld met Koolmezen. Vanaf De Nolle werden die dag
4780 vogels genoteerd, een recordaantal.
De doortrek was sterk gepiekt; meer dan
80% (3900 ex) passeerde die dag tussen
10.00 en 12.30 uur. De vogels trokken
langs in groepen tot enkele tientallen
exemplaren, soms in gezelschap van
andere mezensoorten, en volgden allen
dezelfde route: langs de binnenduinrand
naar het zuidoosten. Ook elders langs de
zuidwestkust van Walcheren (Westkapelle, Klein Valkenisse) werd de massale
doortrek opgemerkt. Vanaf De Nolle
werden dit jaar 5660 trekkers geteld,
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waarmee 2012 gerust een ‘invasiejaar’
genoemd mag worden. [TL]
Kuifmees – Lophophanes cristatus
Nog steeds komen er waarnemingen uit
Oranjezon, al jaren de enige plek waar de
soort op Walcheren te vinden is. De soort
werd hier in 2012 drie keer in januari en
twee keer in februari gemeld. In tegenstelling tot 2011 – toen er vier vogels
tegelijk werden gezien – betroffen de
waarnemingen telkens slechts één exemplaar. Verrassend is de melding van een
roepende vogel op 2 mei in de duinen bij
Klein Valkenisse. [JL]
Zwarte Mees – Periparus ater
De soort overwintert geregeld in Oranjezon, maar in 2012 ontbraken waarnemingen uit de winter- en voorjaarsmaanden.
Waarnemingen in de eerste en tweede
week van september waren een voorbode van een bescheiden invasie. Van
eind september tot eind oktober was de
soort een algemene verschijning, vooral
langs de kust. De beste dagen op De
Nolle waren 2 okt (130 ex), 7 okt (112 ex),
8 okt (467 ex), 18 okt (131 ex) en 19 okt
(115). De doortrek werd ook elders opgemerkt, zoals bij Westkapelle (tientallen op
diverse data) en bij Klein Valkenisse (bijv.
256 ex op 7 okt). Hier en daar werd de
soort ook in het binnenland van Walcheren gezien, maar dat beperkte zich tot
enkelingen. [TL]
Matkop – Poecile montanus
Met ongeveer tien gevallen sinds 1980
heeft de Matkop op Walcheren de status
van dwaalgast. Op 21 sept werd een
exemplaar gezien en gehoord in de duinen bij Dishoek. [TL]
Baardmannetje – Panarus biarmicus
Deze soort werd slechts eenmaal gemeld:
op 23 okt verbleven twee vogels in het
riet van de Westkapelsche Kreek. [TL]

Boomleeuwerik, Westkapelle, 12 feb 2012.
Foto: Thomas Luiten

Boomleeuwerik – Lullula arborea
Vanaf eind februari werden zingende
vogels gehoord in Oranjezon. Zoals in
eerdere jaren broedde de soort hier in
2012. Minimaal drie paartjes werden
vastgesteld, regelmatig met voer in de
snavel. Al op 21 apr werd door verschillende waarnemers een adulte vogel
met een niet-vliegvlug jong gezien. Het
jaartotaal op trek langs De Nolle kwam
uit op 277 vogels, wat een normaal aantal
te noemen is. Op 27 sept passeerde daar
de eerste. Het hoogste dagtotaal was 52
vogels op 19 okt. In december en januari
werden geen Boomleeuweriken waargenomen. [JL]

Veldleeuwerik – Alauda arvensis
De soort is broedvogel, maar recente
broedgegevens ontbreken. Leeftink &
Walhout (2007) schatten de populatie
broedvogels in 2006 op 110-130 paar. De
gesignaleerde landelijke achteruitgang
van de soort zal ongetwijfeld ook voor
Walcheren gelden. In 2012 werden de
meeste waarnemingen van zingende
vogels gedaan in het Zandvoortweggebied en in de driehoek Meliskerke-Westkapelle-Domburg, terwijl de soort onder
Middelburg niet zingend werd aangetroffen. Van een BMP-plot tussen Westkapelle
en Domburg is het aantal territoria stabiel
te noemen (zie figuur). Wat betreft de najaarstrek, er werden ca. 4500 vogels vanaf
De Nolle geteld en dat aantal is schamel
te noemen. Het dagmaximum was 1590
ex op 26 okt. Rondtrekkende foeragerende wintergroepjes varieerden in grootte
van enkelingen tot enkele tientallen. [JL]
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Aantal territoria Veldleeuwerik in BMP-plot tussen
Westkapelle en Domburg (bron: Floor Arts)

Veldleeuwerik, Westkapelle, 5 feb 2012. Foto: Thomas Luiten
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Strandleeuwerik – Eremophila alpestris
De soort bleek in 2012 met twee waarnemingen erg schaars. Op 4 feb werden drie
vogels overvliegend gezien te Westkapelle. Op 22 okt was een vogel ter plaatse
in het Noordervroon. [JL]
Oeverzwaluw – Riparia riparia
De Oeverzwaluw is een doortrekker in
voorjaar en najaar. De soort is vaak de
eerste zwaluw in het voorjaar; ook in 2012
was hij mooi op tijd met de eerste op 22
mrt langs de Veerse Dam. In tegenstelling tot 2011 werden er in het voorjaar
geen extreme aantallen gezien. Wel leuk
was een groep van 90 vogels op 4 mei
op een slaapplaats in het Noordervroon,
samen met Boerenzwaluwen. De eerste
najaarstrekkers werden al op 21 juni langs
de Nolle gemeld. Verder in het najaar werden langs de telposten geen opvallende
aantallen genoteerd. De laatste waarneming van 2012 werd op 14 okt gedaan in
het Noordervroon. [MK]
Boerenzwaluw – Hirundo rustica
Van deze vroeg terugkerende zwaluw
werden de eerste exemplaren gemeld op
22 en 23 mrt. Enigszins gestuwde trek is
op Walcheren vaak alleen langs de Veerse
Dam en de Westkapelse Zeedijk te zien.

Dit voorjaar werd er op Westkapelle op
29 apr een dagrecord neergezet: 2132
ex. Dit is bijna 600 meer dan het eerdere
dagrecord van 1545 ex op 28 apr 2003.
Verder waren er grote aantallen aanwezig in het Noordervroon van eind apr tot
eind mei. De vogels gebruiken dit gebied
voornamelijk om bij te tanken en te
slapen. De grootste concentratie bestond
uit 700 vogels. Recente informatie over
het aantal broedgevallen is er niet. Vanaf
eind juli werden de eerste najaarstrekkers
gemeld met de eerste dag met 100+ ex
op 12 aug: 161 ex langs Klein Valkenisse.
De tweede dag met goede trek was op 12
sept met 190 ex. Uit november kwamen
nog elf waarnemingen, met de laatste op
11 nov toen een exemplaar over Middelburg vloog. [MK]
Huiszwaluw – Delichon urbica
De eerste terugkerende ‘Huisjes’ werden
gemeld op 11 apr van drie verschillende
locaties. Vanaf 22 apr werden de eerste
broedplaatsen weer bezet. De voorjaarstrek was dit jaar weinig opvallend;
alleen het vermelden waard zijn de 193
vogels langs De Nolle op 29 apr. Dit jaar
kwamen er 293 paartjes tot broeden op
Walcheren. Dit is iets minder dan in 2011.
Vooral in Westkapelle werden beduidend

Boerenzwaluw, Westkapelle, 4 mei 2012. Foto: Marcel Klootwijk
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minder bezette
nesten gevonden
(69 in 2011 en
41 in 2012). Ook
werden er in Veere
veel
minder geteld (26 in
2011 en 14 in 2012). Tijdens
de najaarstrek werden geen
grote aantallen Huiszwaluwen
gemeld. Wel waren er twee grote
verzamelgroepen op Walcheren:
een groep van 200 vogels in de
buurt van Schellach op 16 sept en
een groep van 150 in het Noordervroon
op 9 sept. De laatste Huiszwaluw vloog
langs Klein Valkenisse op 21 okt. [MK]
Huiszwaluw, Westkapelle, 9 sept 2012.
Foto: Thomas Luiten

Roodstuitzwaluw – Cecropis daurica
De Roodstuitzwaluw is een echte zeldzaamheid op Walcheren. In 2012 werden
zelfs meerdere exemplaren gezien. Het
begon op 29 apr toen Arjen van Gilst
maar liefst drie langsvliegende exemplaren zag bij Klein Valkenisse. Twee dagen
later ontdekte Sander Lilipaly in het bijzijn
van Johannes Luiten en Gerard Troost een
vogel langs de zeedijk van Westkapelle.
Deze bleef een half uur ter plaatse, net
niet lang genoeg om nog door andere
toegesnelde vogelaars te worden gezien.
[MK]
Cetti’s Zanger – Cettia cetti
In de avond van 8 mei werd voor een
vogelaar de intro van een film bij de bioscoop van Vlissingen gezongen door een
Cetti’s Zanger. Deze zat in de begroeiing
van de voormalige spuikom tegenover de
bioscoop en was hier, naar later bekend
werd, ook op 29 apr al door een andere
waarnemer gehoord. De vogel werd tot
15 juli regelmatig gemeld, maar bleek
op 24 okt nog altijd aanwezig te zijn. De
rest van het jaar is de vogel niet meer
gemeld, maar in voorjaar 2013 bleek hij

toch aanwezig. Een andere vogel werd
op 4 aug gehoord bij de kanovijver in het
Nollebos, ten westen van Vlissingen. Tot
en met 2009 was er op Walcheren slechts
één waarneming bekend van Cetti’s
Zanger (1994). Met vijf waarnemingen
in de laatste drie jaar lijkt het er op dat
we de soort ook de komende jaren vaker
kunnen verwachten. [CB]
Staartmees – Aegithalos caudatus
Een vrij algemene broedvogel, die het
gehele jaar aanwezig is. Buiten het broedseizoen vormt de soort rondtrekkende
groepen van enkele tientallen vogels. Een
dergelijke groep werd op 21 jan gezien
in Oranjezon (46 ex). Najaarstrek vindt
eveneens plaats, maar dagtotalen van
telpost De Nolle bedragen meestal enkele
tientallen (dagmaximum 88 ex). Het vermelden waard zijn 37 ex op 8 okt en 45 ex
op 18 okt. [TL]
Pallas’ Boszanger – Phylloscopus proregulus
Verrassend was de ontdekking van een
Pallas’ Boszanger in Oranjezon van 14 jan
door Pieter Beeke, Corstiaan Beeke en
Thomas Luiten. De vogel foerageerde met
Goudhaantjes en mezen in loofbomen.
Omdat het beestje tamelijk zwijgzaam
bleek, was hij vaak lastig terug te vinden. Op 17 jan werd de vogel hier voor
het laatst gezien. Dit was ongeveer de
vijftiende Pallas’ Boszanger voor Walcheren. Alle andere waarnemingen werden
gedaan in oktober en november. Het
betekende bovendien de eerste winterwaarneming van deze soort in Zeeland.
Opmerkelijk genoeg werd er deze winter
op nog drie andere plaatsen in Nederland
een Pallas’ Boszanger gezien. [CB]
Bladkoning – Phylloscopus inornatus
De eerste drie Bladkoningen werden op
23 sept gemeld (1 ex begraafplaats Domburg, 2 ex Opslagterrein Erika). Daarna
volgden op drie plaatsen bij Westkapelle
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broedvogel op Walcheren, maar er zijn
geen precieze aantallen bekend. Het
najaar verliep voor deze soort onopvallend, zonder hoge aantallen. In december
werden nog acht Tjiftjaffen gemeld. [CB]

Bladkoning, Westkapelle, 19 okt 2012.
Foto: Corstiaan Beeke

nog 10 ex, waarvan drie doortrekkers in
de bosjes langs het Puinpad op 20 okt. De
laatste zat op 23 okt langs het ruiterpad
door het Vroonbos. De enige Bladkoning
die buiten Westkapelle werd opgemerkt,
zat op 14 okt in Oost-Souburg. Met veertien meldingen was 2012 een gemiddeld
jaar. [CB]

Fitis – Phylloscopus trochilus
Op 24 mrt werd de eerste zingende
Fitis weer gehoord in het Vroonbos bij
Westkapelle. Begin april doken ze overal
op, maar – zoals typisch voor deze soort
– vooral in de kuststrook. Ook is de Fitis
een algemene broedvogel op Walcheren.
In het najaar werden geen hoge concentraties gezien. Het maximumaantal was
10 ex op 28 aug op de begraafplaats van
Westkapelle. De laatste van 2012 werd
op 20 okt gezien aan de westrand van
Westkapelle. [CB]

Fluiter – Phylloscopus sibilatrix
Met slechts twee meldingen in 2012
met recht een schaarse doortrekker op
Walcheren. De enige voorjaarswaarneming was die van een zingende vogel op
29 apr in het zuidelijke deel van Oranjezon. Daarnaast werd er een Fluiter in het
najaar gemeld. Deze trok op 2 sept mee
in een groep mezen bij Dishoek. [CB]

Sperwergrasmus, Westkapelle, 13 sept 2012.
Foto: Jaap Kolijn

Tjitjaf – Phylloscopus collybita
Voordat de winter echt goed losbarstte,
werden in januari op verschillende plaatsen Tjiftjaffen gezien. Op 14 jan waren minimaal vier vogels aanwezig in een groep
met mezen en een Pallas’ Boszanger in
Oranjezon. Na een periode met strenge
vorst waren er ook in februari nog twee
meldingen. De eerste zingende vogel was
op 11 mrt aanwezig bij Fort Rammekens,
waar drie dagen later al zeven vogels
‘terug’ waren. Daarna namen de aantallen
overal snel toe. Tjiftjaf is een algemene

Sperwergrasmus – Sylvia nisoria
Van 3-6 sept was een lastige Sperwergrasmus aanwezig op Opslagterrein Erika bij
Westkapelle. Daarna werd de soort op 9
sept gezien in de duinen bij Klein Valkenisse. De mooiste waarneming van het
najaar betrof een vogel van 12-15 sept in
een haag bij de voormalige camping langs
de K. de Vosweg bij Westkapelle. Deze 1kj
vogel had al een licht oog, wat in deze tijd
van het jaar tamelijk ongebruikelijk is bij
jonge vogels. Met drie vogels was 2012
een gemiddeld jaar voor deze soort. [CB]
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Braamsluiper – Sylvia curruca
De eerste Braamsluipers van het jaar
werden gehoord op 12 apr op verschillende plaatsen rond Westkapelle en in
Oranjezon. Van aantallen broedpaartjes
zijn geen recente gegevens voorhanden;
in 2005 werd de populatie op Walcheren geschat op 125-135 paar (Leeftink &
Walhout 2006). Zingende, territoriumhoudende vogels werden gehoord tot
7 juli. Daarna werden er vrijwel geen
waarnemingen meer gedaan – tot 24
aug, toen er 15 ex langs het Puinpad van
Westkapelle zaten, waarmee de najaarstrek van de soort weer duidelijk zichtbaar
werd. De laatste Braamsluipers van 2012
werden half september in de omgeving
Westkapelle gezien. [JL]
Grasmus – Sylvia communis
Op 12 apr werd op de Vierhoogten bij
Oostkapelle de eerste Grasmus van
het jaar gehoord. Als broedvogel is de
soort talrijk aanwezig op Walcheren.
De najaarstrek bereikt een piek in eind
augustus-begin september. Na half september werden in 2012 nog slechts vijf
waarnemingen doorgegeven, waarvan
de laatste op 13 okt langs het Puinpad bij
Westkapelle verbleef. [JL]
Tuinfluiter – Sylvia borin
De eerste Tuinfluiter werd pas op 27 apr
gezien, langs het Puinpad te Westkapelle. Recente gegevens over het aantal
broedpaartjes zijn er niet, maar Leeftink
& Walhout (2006) schatten het aantal
territoria in 2005 op 250-275 paar. Zoals
gebruikelijk verliep de najaarstrek zonder
opvallende aantallen. De laatste meldingen van de soort kwamen van Westkapelle op 13 okt. [JL]
Zwartkop – Sylvia atricapilla
De Zwartkop is een wijdverspreide, talrijke broedvogel op Walcheren. Er werden
drie winterwaarnemingen gedaan: op
3 feb in de tuin van een vogelaar in de

wijk Dauwendaele, Middelburg, op 7 feb
in een tuin langs de Koudekerkseweg te
Vlissingen en op 12 feb op Opslagterrein
Erika te Westkapelle. De eerste zingende
werd op 18 mrt gehoord in park Toorenvliedt, waarna geleidelijk geheel Walcheren weer werd bezet. In het najaar kent de
soort een lange doortrekperiode. Vanaf
half augustus tot half oktober werden her
en der in de duinstrook tussen Dishoek
en Westkapelle regelmatig aantallen van
10-15 vogels gemeld, bijv. 17 ex op 20
okt langs het Puinpad te Westkapelle. De
laatste Zwartkoppen werden op 11 nov
gezien. [JL]
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
De eerste uit Afrika teruggekeerde
Sprinkhaanzanger liet zich op 12 apr
horen in de duinen bij Dishoek. Hoe groot
de broedpopulatie op Walcheren is, is
onbekend. Alle meldingen van zingende
vogels in juni en juli van dit jaar kwamen
zoals gewoonlijk uit de duinstrook. De
laatste zang werd gehoord op 6 aug. Op
5 sept was er een zichtwaarneming in de
duinen bij Klein Valkenisse. [JL]
Spotvogel – Hippolais icterina
De eerste Spotvogel voor 2012 zong op
29 apr langs de Duinweg bij Oostkapelle.
Het aantal broedparen op Walcheren
werd in 2009 geschat op 110-120 (Leeftink 2010). De soort broedt verspreid over
heel Walcheren. Een opvallend aantal
kwam van de Haringvreter waar in juni
max. vijf zingende vogels tegelijk werden
gemeld. De laatste doortrekker van het
najaar werd op 9 sept gemeld langs de
Gapingsedreef bij Serooskerke. [JL]
Bosrietzanger – Acrocephalus palustris
De eerste drie uit Afrika teruggekeerde
exemplaren zongen op 12 mei in de
polder tussen Arnemuiden en Nieuw– en
Sint Joosland. Volgens Leeftink (2010) bestond in 2009 de Bosrietzangerpopulatie
op Walcheren op 110-125 paar. De soort
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Pestvogel, Vissingen, 8 nov 2012. Foto: Marcel Klootwijk

broedde toen nauwelijks op het Platte
van Walcheren en het jaar 2012 week
hierin niet af. Er werden geen najaarswaarnemingen gedaan. [JL]
Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
De eerste zingende werd op 22 apr
gemeld uit de Veerse Kreken. Het is een
talrijke zomervogel en broedvogel, overal
op Walcheren. Tijdens de najaarstrek is
de soort onopvallend, maar in gebiedjes
met riet maar ook gewoon in struikjes
langs de kust is de soort na enig zoekwerk en geduld goed te vinden, vooral in
augustus en september. Zo werden op 4
sept in de bosjes langs de K. de Vosweg
bij Westkapelle zeven vogels bij elkaar
gezien. Een late zat op 22 okt op Opslagterrein Erika. [JL]
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Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
Op 6 apr werd de eerste zingende vogel
voor 2012 gemeld bij Fort Rammekens. Er
werden in juni-juli ca. 25 zangposten gemeld. Locaties waren het Noordervroon
(min. 5), langs de gehele zuidwestrand
van Walcheren, de Beekhoekspolder, de
Haringvreter, maar ook her en der op het
centrale deel van Walcheren. [JL]
Pestvogel – Bombycilla garrulus
Een intrigerende en fotogenieke vogel.
De Pestvogel is een invasiegast. In het
najaar van 2012 vond een grote invasie
plaats. Normaal overwintert de Pestvogel
in Scandinavië en Noord-Rusland, maar
in jaren met weinig bessen trekt de soort
verder naar het zuiden en kan dan Neder-

land bereiken. Opvallend vaak worden de
Pestvogels dan eerst aan de kust gezien.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de
nachtelijke trek: als de vogels bij het ochtendgloren ontdekken dat ze boven zee
vliegen, zoeken ze het dichtstbijzijnde
land op om bij te tanken. De Pestvogel is
een bes-eter en wordt daarom opvallend
vaak aangetroffen in steden en dorpen
met veel bes-dragende heesters. Op
Walcheren zijn Gelderse roos en Liguster
favoriet. De bessen worden in z’n geheel
doorgeslikt en in een krop verzameld om
ze later rustig op een veilige plaats zoals
een boomtop te verteren. Dit verklaart
het gedrag van groepen die massaal aanvallen op bes-dragende struiken, daar enkele minuten zoveel mogelijk bessen naar
binnen werken en vervolgens verdwijnen
om een poos later (als de bessen verteerd
zijn) weer terug te keren naar dezelfde
struik. Het menu van bessen wordt op
mooie zonnige dagen aangevuld met
insecten die vanuit een boomtop al
vliegend uit de lucht worden geplukt, net
zoals vliegenvangers dat doen.
Het is elk najaar weer spannend of ze zullen verschijnen op Walcheren. Groepen
Pestvogels worden gewoonlijk maar kort
op één plaats gezien. Ze hebben een bepaalde
‘onrust’

over zich. In de meeste gevallen beginnen de invasies eind oktober en pieken
ze in november. Vanaf december tot in
maart worden dan nog af en toe kleinere
groepjes waargenomen. In de helft van
de laatste tien winters was sprake van een
invasie op Walcheren. Dat is best vaak; in
de jaren negentig en rond de eeuwwisseling was de soort veel schaarser. Invasies
deze eeuw vonden plaats in de winters
van 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2010/11
en 2012/13.
In 2012 begon de invasie op Walcheren
op 1 nov (Middelburg, 1 ex). Vanaf 5 nov
werden dagelijks – veelal voorbijvliegende – Pestvogels gezien. De aantallen namen snel toe en op 8 nov was de
invasie een feit. De invasie verliep in
twee golven, waarin dagelijks Pestvogels
werden gezien op Walcheren. De eerste
golf was van 5-21 nov en de tweede van
30 nov-10 dec. In Vlissingen verbleef in
de wijk Papegaaienburg een groep van
ruim 100 ex, een record voor Walcheren!
Honderden vogelaars, vogelfotografen
en geïnteresseerden kwamen een kijkje
nemen. Deze groep bleef tot 12 nov (20
ex) en werd ook in de omliggende wijken
Bossenburgh en Rosenburg gezien.
Pestvogels, Vissingen, 8 nov 2012.
Foto: Thomas Luiten
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Daarna doken elders in Vlissingen nog
regelmatig groepjes Pestvogels op. Bij
Park Watertoren / Edisonweg verschenen
in de periode 14 nov-9 dec regelmatig
groepjes Pestvogels, met maximaal 52 ex
op 5 dec. Vermoedelijk dezelfde vogels
werden gezien in Westerzicht (max. 26). Er
werd gefoerageerd op Gelderse roos en
Liguster.
In Middelburg verscheen op 6 nov een
groep in het park bij de Erasmuswijk.
Hier werden max. 60 ex geteld (13 nov)
en de laatste waarneming dateert van 21
nov (3 ex). Buiten de twee grote steden
waren waarnemingen schaars tijdens de
eerste golf; Aagtekerke (7 ex), Nieuw- en
Sint Joosland (8 ex), Westkapelle (18 ex).
Tijdens de tweede golf werden ook elders
op Walcheren her en der kortstondig
groepjes gezien, zoals bij Biggekerke (12
ex), Koudekeke (12 ex), Westkapelle (15
ex), Middelburg (Ter Hooge, 4 ex). Langs
de kust van Walcheren (Vlissingen, Valkenisse, Zoutelande, Westkapelle, Domburg,
Oostkapelle) werden gedurende de hele
invasie periode regelmatig groepjes van
één tot maximaal 20 langstrekkende
exemplaren gezien. [FA]
Boomklever – Sitta europaea
De soort blijft zeldzaam op Walcheren.
De laatste jaren is er wel een toenemend
aantal waarnemingen. Op 18 mrt werd
een ex gezien bij Westhove te Domburg.
Tussen 27 mrt en 23 mei verbleef een ex
langs de Duinbeekseweg te Oostkapelle
(vijf waarnemingen). In 2010 broedde hier
een paartje Boomklever, maar de jongen
vlogen niet uit. Voor het derde jaar op rij
dus terugkerend op deze plaats. Op 27 en
29 aug werd een ex gehoord in de duinen
van Klein Valkenisse. Op 7 okt werd een
vogel opgemerkt vliegend richting noordwest over het Puinpad van Westkapelle.
Op 13 okt werd een exemplaar waargenomen op de begraafplaats van Westkapelle,
meevliegend met een groep Vinken. [PB]
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Boomkruiper – Certhia brachydactyla
De Boomkruiper is een broedvogel in
vrijwel alle steden en dorpen, verspreid
over Walcheren. Ook buiten het broedseizoen wordt de soort in alle maanden op
diverse plaatsen waargenomen. Opvallende waarneming in 2012 is een geschat
aantal van vijftig stuks op 14 jan in Oranjezon, verspreid over het gehele gebied
(diverse waarnemers). Vermeldenswaard
is de waarneming van een gefotografeerde geringde vogel op 20 sept op de
begraafplaats van Westkapelle. Op 6 okt
werd een groepje van zes vogels waargenomen in Oranjezon. Op 23 okt kwam bij
Westkapelle een vogel uit zee om te gaan
zitten op Opslagterrein Erika. [PB]
Winterkoning – Troglodytes troglodytes
Jaarvogel. Over geheel Walcheren een
algemene en wijd verspreide broedvogel.
De strenge vorstperiodes in de winterperioden van 2012 zullen de soort geen
goed hebben gedaan. Er werd geen opmerkelijke doortrek waargenomen. [PB]
Spreeuw – Sturnus vulgaris
Jaarvogel. In 2008 werd de populatie nog
geschat op 700-750 paar, wat een afname
betekende van 75-85% ten opzichte van
de schatting eind jaren tachtig (Leeftink
& Walhout 2010). Op 11 mrt was een leucistische vogel aanwezig rond Camping
Oranjezon; vrijwel zeker werd dezelfde
vogel hier twee jaar geleden ook waargenomen. Op 9 mei werd eveneens een
leucistisch exemplaar gezien te OostSouburg. Onderdeel van de vroege zuidwaarts gerichte zomertrek waren de 889
overvliegende ex op 19 juni ter hoogte
van Klein Valkenisse. In dezelfde maand
werden op dit telpunt nog duizenden
vogels genoteerd. Najaarstotalen op de
telposten Westkapelle en De Nolle waren
niet spectaculair. Dit komt mede doordat
in november (een uitstekende trekmaand
voor de Spreeuw) de telposten weinig
bemand waren. [PB]

Roze Spreeuw – Pastor roseus
Op 27 april werd door Sven Wisse een onvolwassen Roze Spreeuw ontdekt in zijn
eigen tuin in een woonwijk in Aagtekerke.
Deze prachtvogel trok veel bekijks, zeker
ook van de lokale bewoners. De vogel zat
veelal op daken van huizen en trok met
een aantal Spreeuwen op. De vogel was
de volgende dag al weer gevlogen. Een
twitchbare Roze Spreeuw is erg zeldzaam
op Walcheren. Bijna alle overige waarnemingen betreffen overtrekkende vogels
in het najaar. [PB]

Beflijster, Vierhoogten, 13 apr 2012.
Foto: Marcel Klootwijk

Beflijster – Turdus torquatus
Beflijsters waren ook dit jaar schaars op
Walcheren. Het merendeel van de waarnemingen betrof vogels in het voorjaar.
De eerste waarneming was op 3 apr in de
Beekshoekpolder bij Vrouwenpolder (3
ex). Tot 2 mei werden op diverse plaatsen één tot drie vogels waargenomen.
Opmerkelijk is het aantal van 14 ex aan
de grond in het Oude Veerseweggebied
op 11 apr. Op 12 en 13 apr werden 13 ex
waargenomen in Oranjezon. In het najaar
werd – mooi op tijd – een langstrekkende vogel waargenomen
op 22 sept te Klein
Valkenisse.

Vervolgens werden ca. 25 waarnemingen
gedaan, zowel van vogels ter plaatse als
langstrekkend. De laatste was een adulte
op 6 nov te Dishoek, overvliegend richting zuid. [PB]
Merel – Turdus merula
Een algemene broedvogel, doortrekker
en wintergast. Er zijn geen recente gegevens bekend van de broedpopulatie. In
de periode van half oktober tot soms ver
in november vindt de meeste doortrek
van deze soort plaats. Telpost De Nolle
blijft een toplocatie om deze trek waar te
nemen. Het Nederlands dagrecord staat
dan ook op naam van De Nolle (4689 ex
op 1 nov 2002). Daarnaast staat de soort
op deze tellocatie drie maal in de Nederlandse top-5 van hoogste dagtotalen.
In 2012 was 29 okt de beste dag op De
Nolle: 335 langsvliegende vogels. [PB]
Kramsvogel – Turdus pilaris
Een algemene doortrekker en wintergast.
In de winterperiode is de soort overal wel
te vinden, foeragerend op akkers en weilanden en in boomgaarden. De grootste
groep ter plaatse die werd waargenomen
betrof 250 ex op 7 feb op het Opslagterrein Erika te Westkapelle. De laatste voorjaarswaarneming was op 6 mei bij Aagtekerke. De eerste najaarswaarneming was
op 17 aug te Westkapelle. De bulk van het
Roze Spreeuw, Aagtekerke, 27 apr 2012.
Foto: Corstiaan Beeke
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najaar passeerde in de tweede helft van
oktober: op 26 okt vlogen maar liefst 12
510 ex langs De Nolle. Het najaarstotaal
eindigde op een kleine 17 000 ex. [PB]
Zanglijster – Turdus philomelos
Algemene broedvogel. Hoge aantallen
zuidwaarts trekkende Zanglijsters worden
in Nederland relatief vaak op De Nolle te
Vlissingen waargenomen. Net als bij Merel heeft De Nolle het dagrecord Zanglijster: 31 416 ex op 30 sept 2003. Daarnaast
staat de soort driemaal in de landelijke
top-6 van beste dagen. In 2012 zijn – ongetwijfeld door ongunstige winden rond
de doortrekpiek – geen noemenswaardige aantallen op trek waargenomen. [PB]
Koperwiek – Turdus iliacus
Algemene doortrekker en wintergast. Afhankelijk van het weertype kan de soort
in grote groepen in de winter blijven
“hangen”. Regelmatig waren er kleine
groepjes ter plaatse te vinden op het
Platte van Walcheren. Op 21 sept werd de
eerste voor het najaar gezien in Middelburg. Doortrek werd dit jaar vooral vastgesteld in de tweede helft van oktober.
Totaal werden dit najaar op de telpost De
Nolle ruim 35 000 ex geteld, met als beste
dag 26 okt met ruim 17 000 ex. [PB]

Grauwe Vliegenvanger, Westkapelle, 15 juli 2012.
Foto: Pim Wolf
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Grote Lijster – Turdus viscivorus
Schaarse broedvogel op Walcheren. In
2012 werden op ruim tien verschillende
locaties zingende vogels waargenomen.
Er zijn geen recente gegevens bekend
over de broedpopulatie. De kuststrook
tussen Vrouwenpolder en Westkapelle
blijft een goed gebied voor de soort.
Langs De Nolle werden 146 ex opgemerkt, met als beste dag 44 ex op 11 okt.
[PB]
Grauwe Vliegenvanger –
Muscicapa striata
De Grauwe Vliegenvanger is een vrij
algemene doortrekker. De eerste waarnemingen voor het voorjaar waren op 9 mei:
2 ex bij Iepenoord te Oostkapelle en 2 ex
bij het Molenwater te Middelburg. Sinds
2005 lijkt een negatieve trend zichtbaar in
de aantallen broedvogels op Walcheren.
Destijds werden 78 territoria op Walcheren vastgesteld, bij een niet-volledig
dekkende inventarisatie. De laatste
waarneming werd verricht op 20 okt in de
duinen bij Vrouwenpolder. [PB]
Roodborst – Erithacus rubecula
Algemene broedvogel, doortrekker en
wintergast. Omdat de Roodborst een
nachttrekker is, ontbreekt de soort in
trektellingen. [PB]
Nachtegaal – Luscinia megarhynchos
De eerste waarneming van deze soort
werd verricht op 11 apr op diverse plaatsen: bij Vrouwenpolder 1 ex, bij Oostkapelle 2 ex en bij Dishoek 1 ex. Waarnemingen van buiten het duingebied zijn
schaars op Walcheren: zingende vogels
zaten op 20 apr langs de Golsteinseweg
te Middelburg, op 29 apr bij het Kanaal
door Walcheren bij Middelburg, op 30 apr
bij jachthaven Oostwatering te Veere, op
16 mei bij de Pietkreek en op 19 mei in
het Oude Veerseweggebied. Er zijn geen
recente gegevens van het aantal broedparen. De laatste waarneming was op 19 aug
langs het Puinpad te Westkapelle. [PB]

mingen: een vogel op 25 jan langs de K.
de Vosweg te Westkapelle en een vogel
op 4 dec langs de Van ’t Hofweg te Sint
Laurens. De soort is broedvogel; er zijn
geen recente gegevens over de huidige
broedpopulatie. Het is ook een doortrekker in vrij groot aantal. Vermeldenswaard
zijn de 6 ex op 21 en 22 okt ter plaatse op
het opslagterrein van Westkapelle. [PB]

Blauwborst, Schellach, 2 apr 2012.
Foto: Corstiaan Beeke

Blauwborst – Luscinia svecica
De eerste waarneming in 2012 was op 23
mrt langs de J. Moensweg te Westkapelle.
Na deze datum werden op ongeveer tien
andere plaatsen op Walcheren Blauwborsten waargenomen. De soort is een
schaarse broedvogel. In 2012 werden gedurende mei-juli slechts op twee plaatsen
waarnemingen gedaan van zingende en
alarmerende Blauwborsten, beide in het
Zandvoortweggebied: langs de Schotelweg en langs de Stenen Kruisweg. In het
najaar zijn er altijd weinig waarnemingen van de soort. Op
5 en 6 sept werd een adulte
vogel waargenomen langs
de K. de Vosweg te Westkapelle.
[PB]

Gekraagde Roodstaart –
Phoenicurus phoenicurus
De eerste waarneming in 2012 van deze
Afrikaganger was een vogel op 4 apr
in Oranjezon-west. De soort komt tot
broeden in de noordelijke duinrand van
Walcheren (vooral Oranjezon), in 2012
vermoedelijk ongeveer tien paar. Buiten
dit gebied zijn geen gegevens bekend
van zekere broedgevallen. Wel werd op
5 juni een zingend exemplaar gezien
bij Klein Valkenisse en was op 7 juni een
adult vrouwtje aanwezig in een tuin langs
het bolwerk in het centrum van Middelburg. Ook verdacht in deze context is de
waarneming van een juveniele vogel op
21 juli in het centrum van Westkapelle en
de waarneming van een juveniel op 26
juli bij Klein Valkenisse. Als doortrekker
had de soort een piek in begin september, met bijv. op 4 sept 6 ex ter plaatse
op het opslagterrein van Westkapelle.
De laatste waarneming betrof een vogel
op 23 okt langs de Houtenburgseweg te
Zoutelande. [PB]
Gekraagde Roodstaart, Westkapelle, 22 aug 2012.
Foto: Thomas Luiten

Zwarte Roodstaart –
Phoenicurus ochruros
De soort werd in 2012 in
iedere maand waargenomen op Walcheren. Zoals elk jaar
waren er enkele
winterwaarne73

Paapje – Saxicola rubetra
De soort werd in 2012 voor het eerst
gezien op 29 apr. Op deze dag werden
vijf ex in het Zandvoortweggebied
waargenomen, één ex bij Domburg en
één ex in het Oude Veerseweggebied.
Na deze datum werden in mei verspreid
over Walcheren diverse waarnemingen
verricht. Laatste waarneming van het
voorjaar betrof een vogel bij Westkapelle
op 23 mei. De eerste najaarswaarneming
was op 9 aug: 3 ex langs de Hogeweg te
Westkapelle. Na deze datum volgden nog
vele waarnemingen, vooral in en rond
Westkapelle. Vooral begin september
piekte de doortrek, met hogere aantallen dan gewoonlijk. Zo werden op 2 sept
vanaf één plek in het Noordervroon 24
Paapjes gezien, die vanaf de toppen van
uitgebloeide distels en andere vegetatie
op insecten jaagden. De laatste waarneming betrof een exemplaar op 10 nov
langs K. de Vosweg te Westkapelle, een
erg late waarneming. [PB]
Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
Schaarse broedvogel, algemene doortrekker en soms als wintergast aanwezig. De
soort werd in 2012 in alle maanden waargenomen op Walcheren. Op 17 jan werd
een vogel gemeld bij de wijk Mortiere
Paapje, Westkapelle, 9 sept 2012. Foto: Thomas Luiten
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te Middelburg en op 28 feb werd een
exemplaar gezien in het Noordervroon te
Westkapelle. Na oktober werden slechts
twee waarnemingen verricht: in november een vogel in het Noordervroon en in
december een exemplaar in het Oude
Veerseweggebied. Het exacte aantal
broedparen is niet bekend. In 2009 werd
het aantal territoria vastgesteld op 32-35
(Arts 2009). De meeste paartjes zaten
toen in de kuststrook tussen Westkapelle
en Vrouwenpolder. In 2012 lag het aantal
broedparen waarschijnlijk lager, omdat
geen enkel territorium werd vastgesteld
buiten de kuststrook Westkapelle-Vrouwenpolder. [PB]
Tapuit – Oenanthe oenanthe
Algemene doortrekker. Op 17 maart zat
de eerste op de zeedijk van Westkapelle.
Na deze vroege voorjaarsvogel werden tot in juni waarnemingen verricht,
verspreid over Walcheren. Op 29 april
was er flinke aankomst. Zo werden 70 ex
gemeld in Noordervroon te Westkapelle
en eveneens 44 ex in het Zandvoortweggebied. Op 5 mei waren hier nog steeds
veel vogels aanwezig (27 ex). De laatste
vogels waren een 1e-zk ex op 4 juni bij
Domburg en een adult op 20 juni in het
Noordervroon. Op 8 aug werd de eerste

in de kustgebieden. Langs telpost De
Nolle te Vlissingen werden in totaal ca.
250 langsvliegende vogels gedetermineerd. De doortrekpiek valt altijd in
september. [PB]
Huismus – Passer domesticus
Talrijke broedvogel. Recente broedgegevens over de broedpopulatieontwikkeling
ontbreken. Naast veel kleine groepjes
verblijven op Walcheren buiten de broedtijd her en der grote groepen van 50-100
stuks, vooral in dorpen. [PB]

Tapuit, Westkapelle, 17 mei 2012.
Foto: Thomas Luiten

van het najaar gezien in het Zandvoortweggebied. De laatste waarneming van
het najaar was op 28 okt in het Oude
Veerseweggebied. [PB]
Bonte Vliegenvanger –
Ficedula hypoleuca
In het voorjaar is de soort als doortrekker
zeldzaam op Walcheren. Met zes vogels
werd de soort bovengemiddeld gezien in
voorjaar 2012. De eerste voorjaarswaarneming betrof een mannetje op 30 apr in
de duinen bij Klein Valkenisse. Op 1 mei
werden drie exemplaren gezien op drie
verschillende locaties bij Westkapelle: een
mannetje langs de Baaiweg, een mannetje op Opslagterrein Erika en een vrouwtje op de Manege. Vanaf 10 aug volgden
regelmatig waarnemingen van Bonte
Vliegenvangers op doortrek. In het najaar
is Westkapelle de geschiktste plaats om
de soort waar te nemen. Illustrerend zijn
de 6 ex op 24 aug op de begraafplaats
van Westkapelle. [PB]
Heggenmus – Prunella modularis
Een zeer algemene broedvogel, zowel
in dorpen als in steden. In het najaar als
doortrekker zeer talrijk aanwezig, vooral

Ringmus – Passer montanus
Met een populatie van 275-300 paar in
2006 werd Walcheren door Walhout &
Leeftink (2007) bestempeld als een van
de beste Ringmusgebieden van Nederland. Recente broedgegevens ontbreken.
Najaarstrek werd voornamelijk waargenomen langs De Nolle. In totaal werden
daar 922 ex geteld, met als beste dag 8
okt met 293 ex. Van groepjes verblijvende
Ringmussen werden geen opvallend
hoge aantallen gemeld. De grootste
groep die gezien werd was een groep van
36 ex langs de Singelweg te Sint Laurens
op 22 sept. [PB]
Engelse Kwikstaart – Motacilla flavissima
Het Noordervroon was ook dit voorjaar
weer dé plek om deze soort te zien. De
eerste vogel werd hier gezien op 12 apr.
De aantallen liepen tot de eerste dagen
van mei geleidelijk op tot max. 20 ex.
Vanaf 4 mei (85 ex) waren de aantallen
ineens veel hoger en bereikten op 5 mei
het spectaculaire maximum van 138 ex.
Tot 12 mei (80 ex) bleven de aantallen
zeer hoog, maar daarna namen ze snel af
tot 1-3 vogels in de derde en vierde week
van mei. Elders op Walcheren werden ook
groepjes Engelse Kwikstaarten gezien,
ter grootte van hooguit 10 ex. De laatste
twee zaten op 6 juni in het Zandvoortweggebied. [JL]
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Gele Kwikstaart – Motacilla flava
De eerste Gele Kwikstaart verscheen op
3 apr in de Beekshoekpolder. Een voorjaarsfenomeen van de laatste jaren zijn de
aantallen gele kwikstaarten die zich in het
Noordervroon bij Westkapelle ‘ophopen’,
vooral vanaf half april, met een piek rond
begin mei. Dit voorjaar was het maximum
80 ex op 28 apr, maar gesommeerd met
de aantallen Engelse Kwikstaarten bedroeg dit aantal maar liefst 170 op 5 mei.
Langs De Nolle was de soort erg schaars:
slechts 62 ex over een heel najaar. De
laatste voor 2012 was een vogel op 6 okt
langs de Zandvoortseweg. In 2006 werden de aantallen broedvogels geschat op
125-150 paar (Leeftink & Walhout 2007),
maar getuige de weinige waarnemingen
in geschikt broedhabitat in het broedseizoen werden deze aantallen in 2012 lang
niet gehaald. De soort lijkt zich alleen te
handhaven in de akkergebieden tussen
Domburg, Westkapelle en Meliskerke. [JL]
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Aantal territoria Gele Kwikstaart in BMP-plot tussen
Westkapelle en Domburg (bron: Floor Arts)

Noordse Kwikstaart –
Motacilla thunbergi
De eerste Noordse Kwikstaart werd op
28 apr opgemerkt in het Noordervroon.
In tegenstelling tot Engelse Kwikstaart
was de soort mondjesmaat aanwezig:
vanaf 28 apr slechts op elf dagen waarnemingen, die hooguit drie exemplaren
bij elkaar betroffen, de meeste in het
Noordervroon. De laatste werd gezien op
28 mei. Van actieve voorjaarstrek werd
zoals gewoonlijk weinig tot niets waar76

genomen, wat in schril contrast staat met
telpost Bresens aan de andere zijde van
de Westerschelde. Najaarswaarnemingen zijn zeldzaam; op 29 aug werd een
langsvliegende vogel herkend vanaf De
Nolle. [JL]
Grote Gele Kwikstaart –
Motacilla cinerea
’s Winters zijn enkelingen vooral aan te
treffen in stedelijke gebieden, zoals Middelburg, Oost-Souburg en Vlissingen, zij
het dat de soort schaars blijft. Andere
plaatsen waar in 2012 overwinteraars
werden gezien zijn de rioolwaterzuivering
bij Ritthem, langs de Hoogelandseweg bij
Grijpskerke en bij Sint Laurens. Slaapplaatstellingen werden niet georganiseerd. Er was één zomerwaarneming: een
vogel langs De Nolle op 4 juli. Een illustratie van het najaarsvoorkomen geven
de totalen die langs De Nolle vlogen: in
totaal 56 ex, waarvan 52 in oktober, met
een maximum van 16 ex op 8 okt. [JL]
Witte Kwikstaart – Motacilla alba
De soort overwintert op Walcheren, maar
in een klein aantal. Het aantal van 11 ex
op 6 jan langs de Polredijk bij Vrouwenpolder is dus hoog te noemen. Vanaf
half februari lopen de aantallen snel op.
Een piekaantal betrof de 39 vogels in het
Noordervroon op 27 apr. Op De Nolle
werden in aug-okt 80 vogels geturfd. [JL]
Rouwkwikstaart – Motacilla yarrelli
Er waren dit jaar geen winterwaarnemingen. Op 5 mrt werd langs de Hoogelandseweg het eerste exemplaar van
het jaar opgemerkt. Groepsgroottes van
10-15 stuks werden alleen gezien tussen
30 mrt en half april, vooral in het Noordervroon. Tot 23 juni kwamen vanuit het
Noordervroon nog geregeld meldingen
van een solitair exemplaar. In juli werd
de soort twee keer gezien, beide in het
Zandvoortweggebied, maar er zijn geen
directe aanwijzingen voor een broed-

geval, al dan niet gemengd met Witte
Kwikstaart. Op 2 sept en op 25 okt (1kj,
zeedijk) scharrelde een Rouwkwikstaart
rond bij Westkapelle. [JL]
Grote Pieper – Anthus richardii
Tussen 16 sept (Westkapelle) en 17 nov
(Zandvoortweggebied) werden negen
Grote Piepers opgemerkt, wat een gemiddeld aantal te noemen is. Het ging in alle
gevallen om solitaire vogels. Het merendeel werd waargenomen op Westkapelle,
twee vogels passeerden De Nolle. [JL]

Duinpieper, Westkapelle, 30 aug 2012.
Foto: Corstiaan Beeke

Duinpieper – Anthus campestris
Voorjaarswaarnemingen blijven zeldzaam: een roepende vogel op 30 apr over
de zeedijk van Westkapelle. In het najaar
werden 14 ex gezien (12 waarnemingen).
De waarnemingen kwamen alle van Westkapelle of de zuidwestelijke duinstrook.
De drie vogels die op 29 aug telpost De
Nolle passeerden, maakten alle een korte
tussenstop op een naastgelegen akker.
Een buitenkansje was de juveniele vogel
die zich op 30 aug vrijwel de hele dag
mooi liet bekijken op Opslagterrein Erika
te Westkapelle. [JL]

Siberische Boompieper – Anthus
hodgsoni
De landelijke influx van deze soort ging
ook Walcheren niet voorbij. De soort
werd vier keer geclaimd, alle keren gold
het een overvliegende vogel. Van twee
ervan werd het geluid opgenomen en die
opnames wijzen duidelijk op deze soort.
Het betrof een waarneming op 8 okt en
op 10 nov, beide vanaf telpost De Nolle.
Als deze waarnemingen als zodanig door
het CDNA worden aanvaard, betreft het
een nieuw kruisje op de Walcherenlijst
van waargenomen soorten. [JL]
Boompieper – Anthus trivialis
De eerste waarneming van deze uitgesproken trekvogel was al op 21 mrt,
een zangpost in Oranjezon. Het aantal
waarmee de soort in Oranjezon broedt
is onbekend, maar er werden zeker tien
zangposten vastgesteld. Buiten Oranjezon werden in het voorjaar slechts vijf
waarnemingen gedaan. Het najaar kende
zoals gewoonlijk veel meer waarnemingen, waarvan de meeste overtrekkend
(bijv. 15 ex op 15 sept langs Westkapelle)
maar ook regelmatig vogels aan de
grond. Telpost De Nolle telde slechts 18
passerende vogels, waarvan 5 ex op 18
aug. De eerste verscheen al op 5 juli, de
laatste vogels passeerden op 19 okt en 20
nov. [JL]
Graspieper – Anthus pratensis
Wintergroepjes – variërend in grootte
van enkele tot enkele tientallen vogels
– konden overal op Walcheren worden
aangetroffen. De soort is een talrijke
broedvogel. Hoe de broedpopulatie zich
ontwikkelt, is niet bekend. Het najaarstotaal van telpost De Nolle was ca. 4700 ex,
waarvan 906 op 1 okt. Het hoogste aantal
dat vanaf de zeedijk van Westkapelle
werd geteld is 855 ex op 23 sept. [JL]
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Westkapelle en Domburg (bron: Floor Arts)

Roodkeelpieper – Anthus cervinus
In 2012 werd deze soort twee keer waargenomen: op 23 sept over De Nolle en op
22 okt over het duin bij Klein Valkenisse.
[JL]
Oeverpieper – Anthus petrosus
De Oeverpieper is op Walcheren ’s
winters toch schaarser dan meestal
wordt aangenomen. In jan-feb werden
slechts enkelingen gezien in de Sloehaven, langs de Oranjedijk en langs de
zeedijk van Westkapelle, terwijl er nog
geen tien waarnemingen kwamen van
de maanden maart en april. Natuurlijk is
het najaar altijd beter, maar de aantallen
doortrekkers eind september dit jaar bij
Westkapelle zijn toch opvallend hoog te
noemen: na de eerste op 23 sept werden
op de zeedijk op 27 sept maar liefst 45
Oeverpiepers ter plaatse en 15 overvliegende gezien. Het najaarstotaal van De
Nolle was 23 ex, waarvan 8 op 23 okt. De
rest van de waarnemingen betrof vooral
eenlingen, met alleen rond half oktober
aantallen van meer dan vijf ter plaatse op
de Westkapelsche Zeedijk. [JL]
Waterpieper – Anthus spinoletta
Een schaarse bezoeker in de trektijd. Er
werden in jan-mrt zes waarnemingen gedaan van vooral vogels in zit. In het najaar
werd de soort slechts vier keer gedetermineerd. Waterpiepers in zit zijn relatief
eenvoudig te herkennen, maar overvliegend is het onderscheid met Oeverpieper
een stuk lastiger. [JL]
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Vink – Fringilla coelebs
Broedvogel (met 75-100 paren in 2007
volgens Walhout & Leeftink 2008) en een
algemene doortrekker en wintergast.
De meeste territoria bevinden zich in
De Manteling. De soort domineert de
najaarstrek en was met een jaartotaal van
67 000 ex de op een na talrijkste trekvogel langs De Nolle. De beste dagen waren
19 okt (19 050 ex) en 18 okt (13 880 ex).
In de doortrektijd kan men grote foeragerende groepen tegenkomen, zoals dit
jaar bij de Mortiere, Middelburg, op 2 mrt
(120 ex) en op een geoogste akker bij
Westkapelle op 5 nov (300 ex). [TL]
Keep – Fringilla montifringilla
Een soort die algemeen is tijdens de najaarstrek (eind sept-eind nov), maar verder tamelijk schaars is en in de zomer ontbreekt. Gedurende mrt-mei werden ca.
20 waarnemingen gedaan, voornamelijk
langs de kust. De laatste voorjaarswaarneming was op 6 mei bij de begraafplaats
van Westkapelle. Wat betreft de najaarstrek, werd bij Klein Valkenisse op 22 sept
een vroeg doortrekgolfje opgemerkt (159
ex). Vanaf de laatste week van september
was de soort een algemene verschijning,
maar uitsluitend aan de kust. Vanaf De
Nolle werden dit najaar relatief weinig
vogels geteld (2500 ex). Ter vergelijking:
het dagrecord (uit 1995) is meer dan het
viervoudige van dit jaartotaal. De hoogste aantallen werden geteld op 26 okt
(476 ex) en 31 okt (415 ex). Na afloop van
de najaarstrek nam ook het aantal waarnemingen sterk af. Vermeldenswaardig is
de waarneming van 28 ex bij Der Boede,
Koudekerke, op 18 dec. [TL]
Europese Kanarie – Serinus serinus
Er waren twee voorjaarswaarnemingen,
beide van overvliegende vogels: op 24
mei over het centrum van Vlissingen en
op 2 juni bij Joossesweg. In oktober en
november trokken in totaal 16 individuen
langs trektelpost De Nolle, waarvan 9 ex

vogels werden het gehele jaar door en op
heel Walcheren aangetroffen. Grote groepen werden gezien op 25 mrt in Oranjezon (75 ex), op 22 aug bij Fort den Haak
te Vrouwenpolder (45 ex), op 1 sept langs
de K. de Vosweg te Westkapelle (47 ex) en
op 27 sept bij Zoutelande (50 ex). Doortrek vond eveneens plaats, maar beperkte
zich bij De Nolle tot enkele tientallen per
dag, met een maximum van 61 ex op 18
okt. [TL]

Europese Kanarie, Westkapelle, 9 okt 2012.
Foto: Corstiaan Beeke

op 19 okt. In deze periode werd de soort
ook bij Westkapelle regelmatig gezien.
Uitzonderlijk was het groepje van zes
vogels dat op 8 en 9 okt langs het Puinpad verbleef. Niet eerder werd zo’n grote
groep op Walcheren gezien. Een deel van
de groep (3-4 ex) bleef tot en met 21 okt
aanwezig rondom Westkapelle. De laatste
waarneming was op 14 nov; na deze
datum leken de vogels Walcheren te hebben verlaten. [TL]
Groenling – Carduelis chloris
Een vrij algemene broedvogel. Buiten het
broedseizoen vormt de soort groepen,
soms samen met andere vinkensoorten.
Dergelijke groepen werden vooral in de
kuststrook aangetroffen, zoals bij Opslagterrein Erika te Westkapelle op 10 okt (110
ex) en 13 okt (120 ex). Hoewel de soort de
laatste jaren in steeds grotere aantallen
lijkt door te trekken (de top-5 van beste
dagen op De Nolle vallen alle in de laatste
vier jaar), werden daar in 2012 relatief
weinig doortrekkers geteld, max. 156 ex
op 8 okt en 153 ex op 18 okt. [TL]
Putter – Carduelis carduelis
Broedvogel op Walcheren, maar recente
cijfers over het aantal broedgevallen zijn
er niet. Groepjes tot enkele tientallen

Sijs – Carduelis spinus
In de wintermaanden en het voorjaar
waren langs de kust her en der kleine
groepjes aanwezig, vooral in De Manteling. Hoewel er ook waarnemingen zijn
in de zomermaanden, zijn er verder geen
aanwijzingen dat de soort op Walcheren heeft gebroed. De najaarstrek vond
vooral plaats van begin oktober tot half
november. Vanaf De Nolle werden dit
seizoen ca. 3400 trekkers geteld, met dagmaxima op 8 okt (578 ex), 18 okt (540 ex),
19 okt (553 ex) en 4 nov (419 ex). [TL]
Kneu – Linaria cannabina
Qua grootte sprong de groep van 150
stuks op 29 jan op een braakliggend
terrein in de Middelburgse wijk Mortiere
eruit; meestal gaat het ’s winters om
hooguit enkele tientallen. Verder werden
groepjes Kneuen in de wintermaanden
op weinig plekken gezien. Vanaf half
maart tot en met oktober is de soort
talrijk aanwezig, ook als broedvogel.
Opvallende groepen in het voorjaar –
de voorjaarstrek piekt van eind mrt tot
medio april – waren de 145 ex op 13 apr
langs de Hogelandseweg en de 95 ex op
17 apr bij Aagtekerke. Geconcentreerde
voorjaarstrek werd niet opgemerkt. In
oktober passeerde 75% van het najaarstotaal De Nolle, met als dagmaximum 124
ex op 11 okt. Een opvallende concentratie
van 170 ex was op 28 aug ter plaatse
langs de Hogeweg bij Westkapelle. [JL]
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Kleine Barmsijs – Acanthis cabaret
Er werden twee winterwaarnemingen
gedaan, beide in Oranjezon: 1 jan (1 ex)
en 21 jan (3 ex). In april en mei werden
regelmatig eenlingen of kleine groepjes
van hooguit 6 ex gemeld, vooral in de
duinstrook. De weinige juniwaarnemingen van zingende vogels of een paartje
werden alle in Oranjezon gedaan; dit
maakt een broedgeval op die plaats
aannemelijk. Van 22 sept (1 ex Westkapelle) tot en met november werd de
soort regelmatig gemeld, alle vanuit de
kuststrook. Hierbij zijn meldingen van
barmsijs spec meegenomen. [JL]
Grote Barmsijs – Acanthis flammea
Naast de waarnemingen van barmsijs
spec – die dus zowel Kleine als Grote
Barmsijs kunnen betreffen – waren er vijf
meldingen van zekere Grote Barmsijzen.
Drie ervan betroffen vogels ter plaatse,
wat de betrouwbaarheid van de determinatie ten goede komt: 2 ex op 7 okt op
Opslagterrein Erika, 5 ex langs de Oude
Zandweg, Westkapelle op 7 okt en 2 ex
op laatstgenoemde stek op 18 okt. [JL]
Kruisbek – Loxia curvirostra
Op 6 mei verschenen de eerste Kruisbekken in Oranjezon (6 ex). Gedurende
de zomermaanden pleisterden diverse
vogels in Oranjezon (max. 11 ex) en bij
Dishoek (15 ex op 20 mei). In juni trokken
geregeld kleine groepjes langs de zuidwestkust van Walcheren, zoals bij Klein
Valkenisse op 19 juni (20 ex). Tot een invasie kwam het echter niet. Tot in november
werd de soort geregeld gezien, maar
vrijwel uitsluitend langs de kust. [TL]
Roodmus – Carpodacus erythrinus
Zingende mannetjes doken dit jaar op bij
de Hoge Hil in Domburg op 5 juni, bij de
Kaalkopplas in Oranjezon op 16 juni, bij
Boudewijnskerke op 20 juni en langs de
Babelweg bij Domburg op 21 juni. Met
vier waarnemingen kunnen we spreken
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van een bovengemiddeld jaar voor deze
soort. [TL]

Goudvink, Vierhoogten, 13 apr 2012.
Foto: Marcel Klootwijk

Goudvink – Pyrrhula pyrrhula
Behalve van de traditionele plekken
(duintjes Vrouwenpolder, duinstrook
Oranjezon-Veerse Dam, duinen Dishoek)
kwamen winterwaarnemingen van het
Veerse Bos, de duintjes bij jachthaven
Oostwatering, het Puinpad te Westkapelle en het Edisonpark te Vlissingen. Een
mannetje zat op 14 apr in bungalowpark
Parkweg, Westkapelle en op 18 apr werd
een mannetje dood opgeraapt onder een
raam in Zoutelande. In mei-aug kwamen
alle waarnemingen uit de kuststrook
tussen de Vierhoogten en Breezand en
tussen Zoutelande en Dishoek. Precieze
gegevens over het aantal broedparen zijn
er niet. Waarnemingen van actieve trek
vielen tussen 18 okt en 21 nov en kwamen van telpost De Nolle (vier keer, op 4
nov 3 ex) en van Westkapelle (twee keer,
op 11 nov 3 ex). In Koudekerke werd op
25 dec een mannetje Noordse Goudvink
p.p. pyrrhula gezien, waarbij de ‘trompet
roep’ werd gehoord. [JL]

Appelvink –
Coccothraustes coccothraustes
Appelvinken hebben een invasieachtig
voorkomen op Walcheren. Dat is goed
te zien aan het uurgemiddeldepatroon
dat uit de Nolle-tellingen 2001-2012
blijkt (zie figuur): óf de soort ontbreekt
nagenoeg óf hij komt in flinke aantallen
langs. De najaarstotalen van De Nolle in
de invasiejaren zijn 124 ex in 2001, 488 ex
in 2005, 109 ex in 2008 en 66 ex in 2012;
in de niet-invasiejaren waren er maximaal twaalf waarnemingen, met 2007 als
blanco jaar. De invasies beginnen altijd in
oktober en eindigen ook vrijwel geheel in
oktober, met de topdagen steevast in de
tweede helft van de maand. Van najaar
2012 was 19 okt de beste dag op De
Nolle, toen 51 ex werden geteld. Waarnemingen in de trektijd buiten De Nolle,
Westkapelle en elders langs de duinstrook betroffen 3 ex op 20 okt ter plaatse
in wijk ’t Zand te Middelburg en 1 ex op
18-20 nov langs de Oude Vlissingseweg
te Middelburg.
Er lijkt een relatie te zijn tussen een invasienajaar en het voorkomen in de daaropvolgende winter en vroege voorjaar.
Na de grote invasiejaren 2005 en 2008
kwamen relatief veel ‘vervolgwaarnemingen’, vooral van plaatsen als de Middelburgse binnenstad, park Toorenvliedt en
Buiten de Veste, Veere. Ook in de winter

2012-13 kwamen meer dan gemiddeld
waarnemingen binnen van genoemde
plaatsen (bijv. 1-4 ex park Toorenvliedt).
Maar niet altijd blijkt de relatie andersom
te gelden. Na sommige ‘lege’ najaren
blijken er toch Appelvinken te overwinteren. De wijk Buiten de Veste te Veere lijkt
inmiddels een vaste overwinteringsplek
te zijn. Vanaf half december kwamen hier
weer meldingen vandaan, tot wel 7 ex in
januari 2013.
Is het gewaagd om broeden te vermoeden in de bossen van en rond Oranjezon
naar aanleiding van de waarneming van
een zingend ex bij Berkenbosch op 21
mei en waarnemingen op 17 aug (1 ex)
en 26 aug (2 adult)? [JL]
Sneeuwgors – Plectrophenax nivalis
Zoals gewoonlijk zijn waarnemingen van
Sneeuwgors in de eerste helft van het jaar
spaarzaam op Walcheren, vergelijkbaar
met het voorkomen van IJsgors. In 2012
waren er drie waarnemingen: op 1 jan 2
ex foeragerend op het strand ter hoogte
van Oranjezon, op 2 jan een groepje van
15 over het strand bij Domburg en op 11
feb twee overtrekkende vogels over de
Veerse Dam. De soort duikt in het najaar
echter frequent op, maar werd dit najaar
relatief weinig gezien. De eerste najaarsvogels zaten op 21 sept en 13 okt op de
zeedijk van Westkapelle. Slechts enkele
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Geelgors – Emberiza citrinella
De Geelgors is op Walcheren een schaarse
doortrekker, die vaak alleen in het najaar
wordt waargenomen. Ook in 2012 ontbraken voorjaarswaarnemingen. Tussen
19 okt en 11 nov werden negen stuks
waargenomen. Twee vogels zaten op 5-6
nov tussen Vinken en Kepen op een pas
geoogste maisakker langs de Schoneweg
bij Westkapelle. [JL]

Sneeuwgors, Westkapelle, 14 okt 2012.
Foto: Thomas Luiten

keren pleisterde een solitair exemplaar
op de zeedijk of trok over. Drie vogels
zaten op 22 en 27 nov op het strand van
Westkapelle. De enige Sneeuwgors van
De Nolle kwam op 16 nov langs. Op 23
okt zat een vogel langs de Visodeweg
bij Ritthem en op 14 nov scharrelde een
exemplaar op de oostelijke Sloehavendam. [JL]
IJsgors – Calcarius lapponicus
IJsgorzen in het voorjaar hebben we
niet jaarlijks. In 2012 werden echter drie
voorjaarswaarnemingen gedaan, vast een
nasleep van het IJsgorzenrijke najaar van
2011. Het betrof een overvliegende vogel
bij de sluizen van Veere op 4 feb, een
vogel ter plaatse tussen Veldleeuweriken
langs de Baaiweg bij Domburg op 10-11
feb en twee vogels ter plaatse langs de
Zandvoortseweg van 15-16 apr. In het
najaar was de soort weer een stuk schaarser dan in 2011. Op en rond Westkapelle
werden tussen 16 sept en 14 nov ca. 25
waarnemingen gedaan, waaronder een
groepje van vijf ter plaatse op de zeedijk. Op De Nolle werd de soort slechts
vier keer genoteerd, met daarnaast nog
enkele waarnemingen op trek tussen
Westkapelle en deze telpost. [JL]

82

Ortolaan – Emberiza hortulana
Op 29 apr werd een adult mannetje kort
in zit gezien op de zeedijk van Westkapelle. Een waarneming in het voorjaar is voor
Walcheren nog bijzonderder dan in het
najaar. De Nolle noteerde de soort slechts
in één telling: twee samen op 18 aug. Bij
Westkapelle werden overvliegende vogels opgemerkt op 1 sept en 9 sept (twee
bij elkaar). Op 9 sept liet een 1kj in zit zich
fotograferen op Opslagterrein Erika. Op
11 sept werd op die plek nog een vogel
opgestoten. [JL]
Dwerggors – Emberiza pusilla
Op 10 nov trok een vogel langs telpost
De Nolle. Het geluid werd opgenomen.
Sinds begin jaren negentig zijn ca. dertig
Dwerggorzen op telpost De Nolle opgeschreven, waarbij vanaf 1995 vaak ‘het
bandje’ meedraaide. Daarnaast is de soort
ongeveer tien keer gezien bij Westkapelle. [JL]
Rietgors – Emberiza schoeniclus
In de winter is de soort schaars, met hier
en daar een solitaire vogel. Hoe de soort
het doet als broedvogel is niet bekend;
de broedpopulatie werd door Leeftink
& Walhout (2007) nog geschat op 55-65
paar. Op telpost De Nolle werden tussen
21 sept en 21 nov 1270 Rietgorzen geteld.
Beste dag was 26 okt met 323 ex. Bij
Westkapelle werd de soort niet systematisch geteld. Vermeldenswaard zijn
de 64 ex die daar op 7 okt langsvliegend
werden gezien, evenals 7 ex op 8 dec. [JL]

Exoten en escapes

Literatuur

De volgende soorten kwamen als exoot
of als ontsnapt op Walcheren voor: Fazant, Blauwe Pauw, Grote Canadese Gans,
Chinese Knobbelgans, Indische Gans,
Kleine Canadese Gans, Zwarte Zwaan,
Nijlgans, Muskuseend, Carolinaeend,
Mandarijneend, Chileense Smient (vermoedelijke kruising met Smient, in Zandvoortweggebied), Afrikaanse Lepelaar
(met blauwe ring, in okt-jan 2013 langs de
Hollandseweg en in de Pietkreek), Kwak
(zie onder), Roodstaartbuizerd (30 apr,
overvliegend Noordervroon), Valkparkiet
en Halsbandparkiet.

Arts F. 2012. Broedbiologie van de Kluut in het
Noordervroon. Zwelmpje 27 (2).

Wat betreft de Kwak Nycticorax nycticorax:
er waren dit jaar veel waarnemingen van
Kwakken, waarvan een groot deel betrekking heeft op de vrijvliegende vogels
van een volièrehouder uit Gapinge. Al
deze vogels dragen ringen. Een andere
mogelijke bron is de populatie van Het
Zwin. Vorig jaar broedde een paartje in
een Blauwe Reigerkolonie in Ter Hooge,
waar minimaal twee (ongeringde) vogels
uitvlogen. Ook nu werden daar Kwakken aangetroffen, maar of het weer tot
broeden kwam is niet vastgesteld. De
meeste waarnemingen deden zich voor
in de nabije omgeving van Gapinge, met
een maximum van vijf vogels op 19 nov.
Daarnaast was er een aantal waarnemingen van solitaire vogels, soms ‘ver’ uit de
buurt van Gapinge. [JL]

Arts F. 2009. Broedvogelinventarisatie van
de Roodborsttapuit op Walcheren in 2009.
Zwelmpje 24 (3).
Berg, A.B. van den, 2013. Lijst van Nederlandse
vogelsoorten. http://www.dutchbirding.nl/
content/page/files/webprog20130301-85.pdf
Castelijns H. 2013. Jaarverslag Werkgroep
Roofvogels Zeeland 2012.
Heg D. & Treuren R. van, 1998. Female-female
cooperation in polygynous Oystercatchers.
Nature 391: 687-691.
Leeftink K. 2010. Broedvogelonderzoek van
Spotvogel en Bosrietzanger op Walcheren in
2009. Zwelmpje 25 (2), bijlage.
Leeftink K. & Walhout J.M. 2010. Broedvogelonderzoek van Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper en Spreeuw op Walcheren
in 2008. Zwelmpje 25 (2), bijlage.
Leeftink K. & Walhout J.M. 2008. Broedvogelonderzoek van Kuifeend, Tjiftjaf, Fitis en Vink
op Walcheren in 2007. Zwelmpje 23 (1).
Leeftink K. & Walhout J.M. 2007. Broedvogelonderzoek van een aantal weide- en akkervogels op Walcheren in 2006. Zwelmpje 22 (1).
Leeftink K. & Walhout J.M. 2006. Broedvogelonderzoek van grasmusachtigen, spechten en
enkele andere soorten op Walcheren in 2005.
Zwelmpje 21 (1).
Sovon 2013. Broedvogels in Nederland 2011.
Sovon-rapport 2013/01
Strucker R.C.W., Hoekstein M. en Wolf P.A. in
prep. Kustbroedvogels in het Deltagebied in
2012. Rapport RWS Waterdienst. Rijkswaterstaat Waterdienst, Lelystad.
VWG Walcheren 2012, Vogels op Walcheren
2011, jaarverslag Vogelwerkgroep Walcheren
Walhout, J.M. & Twisk F. 1998. Vogels van
Walcheren, Stichting Avifauna van Walcheren,
Meulenberg, Middelburg.

83

Bijlage 1. Genoemde locaties met gemeente en
Amersfoort-coördinaat
Gebied – nabij dorp/stad (gemeente)
Aardbeieneiland – Veerse Meer (Veere)
Beekshoekpolder – Vrouwenpolder (Veere)
Begraafplaats Westkapelle – Westkapelle (Veere)
Berkenbosch – Oostkapelle (Veere)
Breezand – Vrouwenpolder (Veere)
De Caisson – Veere (Veere)
Fort den Haak – Vrouwenpolder (Veere)
Fort Rammekens – Ritthem (Vlissingen)
Het Kustlicht – Zoutelande (Veere)
Joossesweg – Westkapelle (Veere)
Kleverskerkse Weihoek – Arnemuiden (Middelburg)
De Manteling – Oostkapelle (Veere)
Mosselplaat – Veerse Meer (Veere)
Nollebos – Vlissingen (Vlissingen)
Noordervroon – Westkapelle (Veere)
Opslagterrein Erika – Westkapelle (Veere)
Oranjebosch – Oostkapelle (Veere)
Oranjezon – Oostkapelle (Veere)
Oude Veerseweg(gebied) – Middelburg (Veere)
Paauwenburg – Vlissingen (Vlissingen)
Perduinsweg – Middelburg (Middelburg)
Polredijk – Veere (Veere)
Puinpad Westkapelle – Westkapelle (Veere)
(Schor) Sloehaven – Vlissingen (Vlissingen)
Sint Laurense Weihoek – zie Zandvoortweg(gebied)
Sloegebied – Vlissingen (Vlissingen)
Soelekerkeplaat – Veerse Meer (Veere)
Spuikom Ritthem – Ritthem (Vlissingen)
Telpost De Nolle (Veere)
Telpost Westkapelle – Westkapelle (Veere)
Ter Hooge – Middelburg (Middelburg)
Toorenvliedt – Middelburg (Middelburg)
Vebenabos – Vlissingen (Veere)
Veerse Kreken – Veere (Veere)
Vliegveldkreek – Veere (Veere)
Welzinge – Vlissingen (Vlissingen)
Westhove – Domburg (Veere)
Westkapelsche Kreek – Westkapelle (Veere)
Zandvoortweg(gebied) – Middelburg (Middelburg)
Zeedijk Westkapelle – Westkapelle (Veere)
Zilveren Schor – Veere (Veere)
Zuiderhoofd – Westkapelle (Veere)
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x
37284.20
30641.24
20422.80
26258.47
32220.50
33808.55
32793.92
34517.19
22369.21
20825.77
35074.37
26089.62
36208.21
26781.19
20521.70
19962.55
29024.29
29150.66
34156.29
27302.14
29159.00
33254.81
20120.46
35220.09

y
394697.13
401009.26
395150.57
400089.18
401101.17
398587.13
401066.48
386267.55
392629.15
393775.71
392965.95
400120.20
397841.23
386881.55
396684.03
394595.23
400782.24
401494.33
393207.75
387779.03
391664.83
399140.80
394343.60
386526.18

38707.99
37272.80
32246.88
25945.04
19990.68
30038.87
30580.45
25892.53
34728.53
38341.52
33153.50
25714.74
20495.17
30039.62
19730.70
36911.92
19862.02

388724.09
396509.57
385245.98
387471.96
396652.14
390596.30
390309.35
387957.60
397216.97
392491.23
387944.33
399776.52
394343.27
393040.27
396509.07
394063.97
394401.77

Dit is het ornithologisch verslag van de vogelwerkgroep Walcheren.
Van elke soort is een beschrijving van het voorkomen in 2012 op Walcheren
weergegeven. De teksten zijn geschreven door diverse auteurs. De meeste
gegevens komen van de website www.waarneming.nl. Daarnaast werden
gegevens gebruikt uit de database van www.trektellen.nl, van Sovon Vogelonderzoek Nederland en uit eerdere broedvogelinventarisaties.

