Waarnemingen 1-4-2011 tot en met 30-6-2011 door Bert van Broekhoven.
In onderstaand overzicht zijn alleen bijzondere waarnemingen van vogels vermeld. Meldingen die na 5-72011 werden ontvangen zijn niet in onderstaand overzicht verwerkt. 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@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, Paulinaschor PS.
Futen tot en met eenden: 1 melding van een Roerdomp van MB op 19-4 in VLVS. Enkele, meest
trekkende, Purperreigers zijn gezien dit voorjaar. Op 10-4 (1) op TELM (BVB,BV), 18-4 (1) bij Koewacht
(LB), 22-4 (2) op TELM (BVB), op 24-4 (1) in BN (CS), 2-5 (3) op TELM (BVB) en 5-5 (1) in BN (PM).
Ooievaars werden vanaf 1-4 gezien door div.wrns. De grootste groepen: op 19-4 (19) bij Hulst (AW) en op
24-4 (6) bij Axel (JB). Over de Grote Vogel vloog op 1-6 een Koereiger (MC). Grote Zilverreigers (max.13) werden op diverse plaatsen gezien door diverse waarnemers. Vooral in de Braakman en bij het
Canisvliet. De Kleine Zilverreiger is na 2 echte winters schaarser dan daarvoor. De grootste gemelde
aantallen: 2-4 (18) BN (JK) en 7-5 (8) naar oost overvliegend bij TELM (BVB,BV,HM). 3 meldingen van
Rotganzen: op 27-4 1 bij Ossenisse (PM), op 1-5 (1) bij TELM (BVB,BV,HM) en op 23-5 (6) in BZ (AH).
Op 4-4 verbleven 2 Krooneenden bij GE (LB). De Zomertaling was dit voorjaar te zien op 7-4 bij GE (3)
(LB), op 24-4 (1) bij Hengstdijk (HB) en (2) bij BN (LvB), op 1-5 (6) bij BN (HC,AW,MB,EL). Bij AP
verbleven er max. 2 van 1-5 tot 10-5 (EM,LB,YP,MC). Verder op 3-5 (2) bij TELM (HH) en op 9-5 (1) bij
Kloosterzande (BV). Een opmerkelijke binnenlandse waarneming van een Eider op 3-6 op het Kanaal van
Gent naar Terneuzen (KV).
Roofvogels tot en met Sterns: Een jonge Lammergier werd op 13-6 waargenomen bij BN nabij
Philippine (HC,MC,MaC,MH,PD,KVV). Het bleek een projectvogel te zijn uit Zwitserland die even een
uitstapje naar Nederland had gemaakt. Enkele dagen later zat hij al weer terug in Zwitserland. Toch heel
erg bijzonder voor Zeeuws Vlaanderen. HC bedankt voor de nadere info. De Visarend werd 3 keer
waargenomen. Op 22-4 (1) bij Terneuzen (BV), op 2-5 (1) bij Terneuzen (BV) en op 5-5 (1) bij AP (LB). De
Ruigpootbuizerd die deze winter veel gezien werd is in april nog 3 keer waargenomen. Op 5-4 (1) VLVS
(LC), op 16-4 (1) VLVS (MJ) en op 28-4 (1) bij de Riet en Wulfsdijkpolder (RD). Meldingen van de Havik
blijven schaars ondanks de verwachting dat ze zich in Zeeuws Vlaanderen zullen vestigen. Op 10-4 (1) in
BN (MC), op 1-5 (1) BN (HC), op 25-6 (1) bij Terneuzen (MC) en op 3-7 (1) bij BZ (HC). 2 Wespendieven
zijn gemeld, 1 op 10-5 bij Philippine (RR) en 1 bij Canisvliet (FT). Maar liefst 22 meldingen van de Rode
Wouw. Op 2-4 (1) bij VLVS (MJ), op 6-4 (1) bij de Riet en Wulfsdijkpolder (JK), op 7-4 (1) bij Zuiddorpe
(EM), op 10-4 (1) bij Koewacht (EM), op 18-4 (1) bij Hoek (JT), op 19-4 (1) bij Vogelwaarde (AvdW), op 204 (1) bij Hulst (AvdW), op 21-4 (1) bij BN (PM), op 22-4 (1) bij Hulst (AW), op 22-4 (1) bij BZ (BdM), op 22-4
(1) bij Clinge (HB), op 22-4 (1) bij Axel (LB), op 22-4 (1) bij VLVS (TV), op 5-5 (1) bij BN (PM), op 7-5 (1) bij
Axel (LPU,SG), op 8-5 (1) bij TELM (BVB), op 16-5 (1) bij TELM (BV), op 23-5 (1) bij Axel (PM), op 25-5 (1)
bij Vogelwaarde (AvdW), op 29-5 (1) bij Hulst (AvdW) en op 29-5 (1) bij Zuiddorpe (EM,HC). Ook van de
Zwarte Wouw waren er meer meldingen (12) dan vorig jaar ontvangen. Ik denk dat dit een gevolg is van
het meer gaan registreren van de waarnemingen op waarneming.nl. De meldingen: op 9-4 (1) bij BN (JK),
op 15-4 (1) bij BN (HC), op 19-4 (1) bij BN (HC), op 22-4 (1) bij Canisvliet (FT), op 23-4 (1) bij Heikant (GJ),
op 23-4 (1) bij Hulst (LB), op 28-4 (1) bij Clinge (AW), op 8-5 (1) bij TELM (BVB,BV), op 12-5 (1) bij
Vogelwaarde (LB), op 16-5 (1) bij GE (LB,AvdW), op 21-5 (1) bij GE (AvdW) en op 5-6 (1) bij Vogelwaarde
(AvdW)
Duiven tot en met gorzen: Opvallend veel meldingen dit jaar van Kwartels, ze werden op maar liefst 18
verschillende locaties gehoord (div wrns). De Kraanvogel is gezien op 21-4 (1) VLVS (LC,SvdV), op 23-4
(2) bij Terneuzen (WD), op 3-5 (1) bij VLVS (SB), op 23-5 (4) bij Hoek (ED) en op 24-6 (6) bij Terneuzen
(ED). 2 Steltkluten zijn gezien bij Heikant (AW). De steeds schaarser wordende Strandplevier werd
slechts op 3 locaties waargenomen. Op 16-4 (2) in VLVS (MJ), in de periode 16-4 tot 29-6 tot max. 8 nabij

Terneuzen (HM,BV,BVB) en op 23-4 (1) bij Kloosterzande (HB). Op 12-5 en 13-5 verbleef bij AP een
Krombekstrandloper (LB). De meldingen van Kleine Strandlopers zijn: op 1-5 (1) in BN (HC), in de
periode van 5-5 tot 19-5 tot max 6 bij AP (LB,MC). 3 meldingen van de Temmincks Strandloper: op 1-5
(1) bij BN (EL,Mbo), op 14-5 (2) bij AP (WdS) en op 15-5 (1) bij de Vlaamse Kreek (HB). Tussen 10-4 en
27-6 zijn Bosruiters in leuke aantallen gezien dit voorjaar. De top locaties AP (max. 70), BN (max. 10) en
TELM (max. 26). 1-5 bleek de dag dat ze massaal in heel Nederland doortrokken. Vermeldenswaard is het
hoge aantal overtrekkende Regenwulpen (73) op 19-4 bij TELM (BVB,HM,BV). Slechts 1 melding van het
Bokje op 29-4 door LB bij de Vlaamse Kreek. 2 meldingen van de Noordse Stern: op 2-6 (1) bij
Kloosterzande (HB) en op 17-6 (1) bij Paal (GL). De zeldzame Witwangstern (1) was op 1-5 aanwezig bij
AP (LB). De Velduil werd gezien op 1-5 (1) bij BN (HC) en op 8-6 (1) bij Kloosterzande (RR). Slechts 3
meldingen van de IJsvogel, op 29-5 (1) bij Nieuwemolen (EM), op 27-6 (1) bij Clinge (AW) en op 30-6 (1)
bij Canisvliet (LB). Landelijk uniek is de melding van een Siberische Gierzwaluw door MC bij Terneuzen.
Indien geaccepteerd, zou het een nieuwe soort voor Nederland betekenen. De Kleine Bonte Specht werd
slechts 1 keer gehoord bij St Jansteen (LB). 3 meldingen van de Rouwkwikstaart, op 11-4 (1) bij Nieuw
Namen (HB), op 25-4 (1) bij TELM (BVB,HB). De prachtig zingende Nachtegaal is 3 keer gehoord of
gezien. Op 29-4 (1) bij Nieuwemolen (LB), op 1-5 (1) bij Clinge (EL) en op 2-5 (1) bij BN (KK). Dit voorjaar
zijn Beflijsters gezien in de periode 9-4 tot 1-5 bij BN (AW,ER), Canisvliet (LB), BZ (HC), Hoek (IdH), GE
(LB), Kloosterzande (HB) en Hengstdijk(HB). De Braamsluiper die nog niet zo lang geleden nog vrij
algemeen was wordt steeds minder gehoord. In deze periode op 23-4 (1) bij de Otheense Kreek (BVB), op
7-5 (1) bij Zaamslag (LC), op 8-5 (1) BN (BVB) en op 25-5 (1) bij Paulinapolder (EN). Slechts 3 locaties
voor de Graszanger dit voorjaar. Op 20-4 (1) bij VLVS (MB), van 4-5 tot 13-5 (1) bij Eiland van Meijer
(Div.wrns) en op 6-6 (1) bij GE (AW). De Sprinkhaanzanger een semi-rietvogel heeft het dit jaar opvallend
goed gedaan in onze regio. Het geschatte aantal gemelde territoria is 30-40. De Snor is schaarser. De
waarnemingen; van 9-4 tot 12-6 bij Zandberg 1-2 (HB,AvdW,LB), 19-4 (2) VLVS (MB), op 21-4 (1) in VLVS
(SvdV), 21-4 bij Nieuw-Namen (1) (HB), 23-4 bij de Otheense Kreek (1) (BVB,GJ), 29-4 (1) VLVS (LB), 8-5
(1) in BN (BVB), 10-6 (1) bij Axel (JK), 27-6 (5) in VLVS (HB). De Cetti’s Zanger is op slechts 1 plaats
waargenomen. In de periode 9-4 tot 13-6 (1) bij Zwartenhoek (MC,LB,GJ,TZ,PM). Een tegenwoordig
zeldzame Grote Karekiet (1) is bij GE tussen 19-5 en 6-6 diverse keren gehoord (AvdW,LB,RB). 1 melding
van de Bonte Vliegenvanger (1) bij Terneuzen (MC). Baardmannen zijn weinig gemeld. Op 2-4 (1) bij
TELM (BV), tussen 10-4 en 17-6 (1-4) in VLVS (PS, SvdV,AvdW,LB,LP,GL). In Terneuzen zag MC een
Kleine Barmsijs op 9-6. 2 meldingen van de schaarse Europese Kanarie. Op 19-4 (1) bij Terneuzen
(MC) en op 25-5 (1) bij Kloosterzande (HB). Ook 2 meldingen voor de Kruisbek. Op 7-5 (1) bij
Vogelwaarde (LC) en op 28-6 (2) bij Philippine (MC). Bijzonder was de waarneming van de Roodmus door
KH bij de Hertogin Hedwigepolder op 22-6. 1 melding van de IJsgors op 2-4 in VLVS (HB).
Exoten: Bij Westdorpe was tussen 9-4 en 23-4 1 Bahamapijlstaart aanwezig (WdS,LB). Bij Overslag is op
26-4 (1) Kleine Canadese Gans waargenomen (LB). 2 meldingen van de Mandarijneend. Op 1-4 (2) bij
Zuiddorpe (RE) en op 22-4 (2) in Hulst (HB). Op 13-4 zag HC in BN een Zwartbuikzandhoen. 1 Zwarte
Zwaan is waargenomen bij Koewacht op 4-4 (LB).
Hieronder volgen de namen van de mensen, van wie ik gegevens heb verwerkt in bovenstaande. De
afkortingen zijn in de tekst verwerkt.
S Baeten (SB), L Bekaert (LB), J Bokkelaar (JB), M Bolck (Mbo), B v Broekhoven (BvB), R Brouwer (RB), M Buise (MB), H Bun (HB),
L Calle (LC), M Capello (MC), H Castelijns (HC), M Castelijns (MaC), E Dieleman (ED), P Dhaluin (PD), W Ducheine (WD), R Erker
(RE), S Gobin (SG), I de Hartog (IdH), K Hessel (KH), H Hiel (HH), M Hoekstein (H), A Hol (AH), R d’Hondt (RD), Jager (GJ), M
Jeurissen (MJ), M Knipping (MK), J Kolijn (JK), K Kuiper (KK), J Labeij (JL), E Lam (EL), G Leys (GL), M Lieman (ML), P Maas (PM),
B d Maat (BdM), E Matthijs (EM), H Molenaar (HM), E Neve (EN), H Nijskens (HN), Y Pieters (YP), L Platteau (LP), L Punt (LPU), R
Remijnse (RR), Roels (ER), P Schuurmans (PM), Simons (JS), W d Smet (WdS), F Tombeur (FT), J Tramper (JT), S vd Veeken
(SvdV), K Vledder (KV), K Vliet Vlietland (KVV), T Vochten (TV), B Vroegindeweij (BV), A vd Wiel (AvdW), A Wieland (AW)., T
Zeegers (TZ),

Kleine Strandlopers, 17-5-2011, Lesbos, Bert van Broekhoven

Krombekstrandlopers, 22-5-2011, Lesbos, Bert van Broekhoven

Steltkluut, 5-5-2011, de Blikken, Bert van Broekhoven

