Waarnemingen 1-4-2010 tot en met 30-06-2010 door Bert van Broekhoven.
In onderstaand overzicht zijn alleen bijzonderheden vermeld. Meldingen die na 31-3-2010 werden
ontvangen zijn niet in onderstaand overzicht verwerkt. De geplaatste foto’s zijn allemaal gemaakt in onze
regio. Alle waarnemingen (ook die niet vermeld zijn) worden gearchiveerd en zijn een belangrijke
gegevensbron voor evt. toekomstig gebruik. Langs deze weg wil ik alle waarnemers bedanken voor de
aangeleverde gegevens. Marcel Capello wordt bedankt voor het beoordelen van de inhoud van dit artikel
en het geven van opmerkingen en aanvullingen.
Regio: Midden en Oost Zeeuws-Vlaanderen (vanaf grofweg het Paulinaschor tot en met Saeftinghe).
Nieuwe meldingen: Nieuwe meldingen kunt u sturen naar bertusbvb*AT*gmail.com. De voorkeur gaat uit
naar registratie via www.waarneming.nl. Bij de waarnemingen indien mogelijk vermelden: datum, aantal,
leeftijd, geslacht, ter plaatse of overtrekkend en dergelijke.
Gebruikte afkortingen:
Laagwatertelling Saeftinghe LWT, Hoogwatertelling Saeftinghe HWT, Diverse waarnemers = Div.wrns,
Braakman-Noord BN, Braakman-Zuid BZ, Telpost Margarethapolder TELM, Telpost ’t Hellegat TELH,
Autriche Polder AP, Verdronken Land van Saeftinghe VLVS, Groot Eiland GE.
Enkele bijzondere waarnemingen in deze periode:
26/30-05 Kuifaalscholver; 6-4 Alpengierzwaluw, 10-4 Roodsterblauwborst, 25-4 Roodpootvalk, 14-5
Steppekiekendief, 13-4 Grote Grijze Snip.
Futen tot en met eenden: Verrassend was de waarneming van een volwassen man Kuifduiker in
zomerkleed op 5-4 bij TELM. (JL,MC,BVB). Kuifduikers worden in ons gebied weinig gezien en zeker al
niet in zomerkleed. Van 26-30\5 was bij de buitenhaven van Terneuzen een Kuifaalscholver aanwezig.
(JK,PM,JH). De Kleine Zilverreigers hebben deze winter een klap gehad door de strenge winter. Ondanks
dat waren er in de Braakman nog een aantal broedgevallen (6). Op het Groot Eiland waren dit jaar ook 2
broedgevallen. Verder werden ze gezien op de gebruikelijke plaatsen bij oa. BN, BZ, TELM, TELH en GE.
e
Van de Grote Zilverreiger die in het 1 kwartaal veel werd gezien zijn slechts enkele meldingen ontvangen
Op 3-4 (1) op TELM (BVB, BV), 4-4 (1) bij GE (HC), 18-4 (1) bij Canisvliet (LB), 25-4 (1) op TELM. 6
meldingen kwamen binnen van Ooievaars. Een groepje van 6 op 12-4 bij Clinge (JK), 12-4 (1) over
Philippine (HC, MaC), 1-5 (1) over de Eendrachtpolder (CE), 2-5 (1) bij Vogelwaarde (RD),14-5 (1) over
Zaamslag (BvdM), 1-6 (1) over Axel (AW), 9-6 (1) bij Hoek (PM) en op 17-6 (1) bij Axel (LB). Op 9-6 vlogen
4 Flamingo’s over Terneuzen (LC en SD). Op 26-6 was 1 Flamingo aanwezig in de Braakmankreek (AW).
Purperreigers werden gezien op 7-4 (1) overvliegend bij TELM (BVB,BV), 19-5 overvliegend bij Koewacht
(LB), 24-4 (1) overvliegend bij TELM (BVB,MC), 25-4 (1) bij VLVS (HC,RS,GVDH,CB), 22-5 (1)
overvliegend bij Zaamslag (BV) en 13-6 (1) bij de Vlaamsche Kreek (HB).
Roofvogels tot en met Sterns: De Visarend werd op 2 verschillende plaatsen gezien. Op 25-4 tijdens
e
een LWT in Saeftinghe. De 2 locatie was de Braakman. Van die locatie kwamen er 3 meldingen; op 25-4
(1) (MK), op 2-5 1 overvliegend (PD) en op 14-5 1 overvliegend (AW). Op 2-4 was bij Emmadorp een Rode
e
Wouw ter plaatse (JK). Op 25-4 werd een 2 exemplaar overvliegend waargenomen bij de Braakman (DB,
HC), bij Terneuzen (MK) en in VLVS (SDS,MJ). Waarschijnlijk betreft dit hetzelfde exemplaar. Vloog steeds
in Oostelijke richting. Bij het sluizencomplex Terneuzen zag BV op 8-4 een Zwarte Wouw overvliegen.
Overige meldingen 24-4 (1) MP (BVB), 25-4 (1) Prosperpolder (HB), 28-4 (1) VLVS (FS) en op 6-6 1
overvliegend bij BN (PD). Op TELM werd op 9-5 een Grauwe Kiekendief waargenomen. (BVB). In VRLS
was op 14-5 een zeldzame Steppekiekendief aanwezig. Deze werd daar opgemerkt door HB. De
Wespendief werd slechts 2 keer gezien. Op 19-4 (2) overvliegend bij Koewacht (PM) en op 8-6 (1)
overvliegend bij BN (MK). Tussen 3-4 en 5-5 werden 8 keer een Havik gespot. Op 3-4 (1) bij GE (HC), 5-4
(1) bij de Klein Kieldrechtpolder (HC), op 6-4 (1) bij Clinge (JK), op 10-4 (1) bij St Jansteen (AW), op 25-4
(2) bij de Prosperpolder (HB), op 5-5 (1) bij de Axelse kreek (GJ) en op 5-5 (1) bij BN (GJ). Een
spectaculaire waarneming was die van een Roodpootvalk op 25-4 in VLVS (HB, WL en JM). 2 zekere
broedgevallen waren er van de Slechtvalk. 1 bij Dow op de bekende plaats met als resultaat 4 jongen.

e

Een 2 paar heeft 3 jongen grootgebracht op de Watertoren van Axel. Een artikel hierover volgt in het
winternummer van de Steltkluut. Het Smelleken liet zich op de volgende plaatsen zien: 7-4 (1) bij MP
(BVB), 10-4 (1) bij Zandberg (HB), 13-4 (1) over de Westerschelde (PW), 18-4 (1) bij MP (BVB), 29-4 (1) bij
de Putting (PM en PdK), 4-5 (1) bij Biervliet (CB), 13-5 (1) VLVS (HB). Tussen 4 en 6 juni was er een
mogelijke Sakervalk aanwezig in de buurt van GE (HC, JK en MCa). Tussen 21 en 29-5 werd in BN een
Kwartel gehoord. (PM, AvR, MvR). Tussen 17-4 en 25-4 verbleef een groep van 7 Kraanvogels in de
omgeving van Hulst. (HB, AV, RJ, GJ, HJ vd Kolk, FvV, HC, HB) en op 12-6 vloog er 1 hoog over
Terneuzen (BvB). Tussen 28-4 en 24-5 werden max. 2 Steltkluten in BN gezien. (PM, GB,MD). Van de
Strandplevier zijn dit jaar weer enkele broedgevallen gemeld. Is tussen 18-4 en 7-6 (max 8) gezien op de
Zeedijk nabij Terneuzen (div.wrns), tussen 12-4 en 26-6 (max 11) in VRLS (div.wrns), op 27-4 (2) (JS) en
29-5 (4) (PM) bij het Hellegatschor en op 7-5 (1) bij Westdorpe (MC). 1 melding van 3
Krombekstrandlopers op 7-5 bij AP (MC). Temmincks Strandlopers zijn op 2 plaatsen gezien. Op 2-5 (1)
(PD) en 5-5 (2) (GJ) in BN en 1 op 21-5 bij Kloosterzande (HB). De Bosruiter die meestal alleen tijdens de
trek gezien wordt is gezien op 14-4 (1) in BN (HC), op 5-5 (2) bij TELM (MC BVB) en op 22-5 (4) in BN
(HC). Bokjes zijn gezien op 5-4 (1) bij Koewacht (LP), op 8-4 (2) in VRLS (EN) en 24-4 (2) bij Axel (GJ,
HvdK, AV, RJ).Op 13-4 en 14-4 werd de zeer zeldzame Grote Grijze Snip bij BN waargenomen. Vele
vogelaars zijn daar op af gekomen (div. wrnrs.) Van de Dwergmeeuw kwam de volgende meldingen
binnen. Op 14-4 (1) BN (HC), 24-4 (37 in 1 groep samen met een Purperreiger) overvliegend bij TELM (MC
en BVB), op 5-5 (4) overvliegend bij Terneuzen (BV) en op 9-5 (1) bij Terneuzen (BV). Op 30-5 zag (JH) 1
Dwergstern. Verder zijn hier geen meldingen van ontvangen. De Grote Stern, die meestal langs de
kustlijn wordt gezien heeft zich 2 keer laten zien en horen bij TELM op 26-6 (2) en op 23-6 (3). De
kenmerkende roep is onmiskenbaar. Zwarte Sterns zijn tussen 24-4 en 20-6 gezien op 24-4 (2) bij Axel
(dv.wrns)., 25-4 (2) AP (MC), 30-4 (2) AP (YP), 1-5 (1) TELM (BVB), 13-5 (6) TELH (HB), 19-5 (2) TELM
(BVB), 20-5 (1) bij Terneuzen (BV), 22-5 (21) overvliegend bij TELH (MC) en 20-6 (1) AP (MC).
Duiven tot en met gorzen:
Tussen 5-4 en 27-6 is 1 Velduil waargenomen in de buurt van BN. (div. wrns.). Op 6-4 deed JK een
uitzonderlijke waarneming. In de buurt van Clinge zag hij, kijkend naar een belletje roofvogels, een
e
Alpengierzwaluw. Op TELM (BVB) werd dit jaar op 17-4 de 1 Gierzwaluw gezien van 2010. Van de
IJsvogel is slechts 1 melding doorgekomen. Gezien tijdens een BMP-ronde in de Margarethapolder op 155 (BV,BVB, CS). Door de strenge winter is het aantal sterk teruggevallen. Het zal weer enkele jaren duren
voordat het aantal op peil is. De Zwarte Specht in het Clingse Bos is op 6-4 weer gezien. (JK). Een Kleine
Bonte Specht zag BvdM op 14-4 bij Hulst. Op 2-5 van in BN een Draaihals ter plaatse. (PD).
Rouwkwikstaarten werden gezien op 3-4 (2) in BN (WB) en op 22-5 (1) in VLVS (HB). Bij de Vlaamse
Kreek zag en fotografeerde HB op 10-4 een Roodsterblauwborst. De onopvallende maar prachtige
zanger de Nachtegaal werd op 9-5 (1) en op 14-5 (1) gehoord. (RdV, RR). Tussen 5-4 en 6-5 zijn er weer
volop langstrekkende Beflijsters gezien. In aantal variërend van 1 tot 11. (div wrns). De Graszanger heeft
last gehad van de koude winter. Hij werd slechts op 2 plaatsen gehoord. Van 1-5 tot 30-6 in BN maximaal 2
(div.wrns), en op 27-6 (1) in VLVS (MH). De Cetti’s Zanger wordt steeds vaker gezien en vooral gehoord.
Enkele locaties: GE, Zwartenhoek Axel, Koewacht, BN, Smitsschorre Axel, Canisvliet, Terneuzen, BN bij
de gluurmuur (div wrns). De Grote Karekiet, een vogel van grote rietvelden, is waargenomen op 12-6 (1)
bij de Margarethapolder (BV,CE) en op 13-6 (1) in VLVS (HB). De Spotvogel heeft het moeilijk. Door een
oproep om vooral meldingen van de Spotvogel te registreren hebben toch redelijk wat waarnemingen
opgeleverd. Op 14-5 (1) in Terneuzen (KL), 18-5 (1) Philippine (RM), 21-5 (1) Terneuzen (PM), 23-5 (1)
Kloosterzande (EN, HB), 23-5 (1) Griete (EN), 29-5 (1) BN (AvR, MvR), 29-5 (1) Philippine (GM), 1-6 (1)
Westdorpe (AW), 5-6 (2) BN (MC), 6-6 (2) BN (HC), 9-6 (1) Ter Hole (AW), 10-6 (1) BN (PM), 13-6 (1)
Ossenisse (EN) en 13-6 (1) BN (PD). Op 23-5 is een zingende Fluiter gehoord bij de Willemskerkepolder
in een grote tuin (HC). Een witkoppige Staartmees, de naam zegt het al een staartmees met een geheel
witte kop, werd op 5-4 gezien nabij Terneuzen (GB). Van de Bonte Vliegenvanger slechts 1 melding,
gezien in BN op 25-4 (MK). Van de Grauwe Vliegenvanger een aantal meer: Op 4-4 (1) bij Hoek (ED), 235 (1) Hoek (ED), 1-6 (1) Westdorpe (AW), 3-6 (1) Hulst (HB), 7-6 (1) bij Emmadorp (KM), 22-6 (1)
Terneuzen (BV), 25-6 (1) BN (MK), 29-6 (1) Sas van Gent (PM). Op 10-4 werden in het Clingse bos 2
Barmsijzen (gezien (AW). De Europese Kanarie werd gezien op 27-4 (1) bij Emmadorp (AW) en op 1-6
(1) bij Hulst (AW). Meldingen van de Kruisbek: 1-5 (1) TELM (BVB), 19-5 (2) Clingse Bos (AW), 27-7 (17)
BN (WP), 30-6 (15) Clingse Bos (AW). De zeldzame Ortolaan (1) werd door AW op 29-5 gezien in VLVS.

Exoten: Op 24-5 was bij AP een Indische Gans aanwezig BVB); een groepje van 6 was op diezelfde dag
aanwezig in de Axelse Kreek (BvdM). De Kleine Canadese Gans, die het formaat heeft van een
Brandgans, is enkele keren gezien: op 3-4 (1) GE (HC), op 1-5 (1) bij TELM (CE,BVB), op 29-5 (1) VLVS
(Wvk,SdS) en op 6-6 (1) bij TELM (BVB). 2 keer werd de Sneeuwgans gezien nl: op 23-4 (1) bij Canisvliet
en op 3-5 (2) bij AP (AW).
Hieronder volgen de namen van de mensen, van wie ik gegevens heb verwerkt in bovenstaande. De
afkortingen zijn in de tekst verwerkt.
L Bekaert (LB), C Beeke (CB), D Benders (DB), G Boelens (GB), W Bosgra (WB), B v Broekhoven (BvB), H Bun (HB), W vd Bussche
(WvdB), L Calle (LC), D Camerlinck (DC), M Capello (MC), H Castelijns (HC), M Dermout (MD), P Dhaluin (PD), E Dieleman(ED S
Dobbelaar (SD), W Ducheine (WD), C Emeleer (CE), J Hamelink (JH), Ron d‘Hondt (RD), G Jager (GJ), M Jeurissen (MJ), R Jousma
(AJ), P de Keuning (PdK),), M Knipping (MK), J Kolijn (JK), HJ vd Kolk (HvdK), J Labeij (JL), K Leeftink (KL), T Luiten (TL), P Maas
(PM), B vd Maas (BvdM), J Maebe (JMa).G Maljaars (GM), P Meininger (PM), I Meulmeester (IM), E Neve (EN), J Pauwels (JP), W
Pauwels (WP), L Persijn (LP), Y Pieters (YP), A v Reenen (AvR), M v Reenen (MvR), R Remijnse (RR), F Schoeters (FS), J Schwiebe
(JS), S de Smet (SDS), C Sol (CS), A Vink (AV), R d Vries(RdR), B Vroegindeweij (BV), A Wieland (AW), P Wolf (PW),
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