Waarnemingen 1-7-2009 tot en met 31-12-2009 door Bert van Broekhoven.
Regio: Midden en Oost Zeeuws-Vlaanderen (vanaf grofweg het Paulinaschor tot en met Saeftinghe).
Nieuwe meldingen: Nieuwe meldingen kunt u sturen naar waarneming*AT*steltkluut.nl; of
bertusbvb@gmail.com De voorkeur gaat sterk uit naar registratie via www.waarneming.nl. Deze gegevens
zijn door mij eenvoudig te exporteren en te bewerken. 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
Telpost Margarethapolder TELM, Telpost ’t Hellegat TELH. Braakman-Noord BN, Braakman-Zuid BZ,
Autriche Polder AP, Verdronken Land van Saeftinghe VLVS
Opvallend van deze periode: Zeearend in BN, een groep van 30 overtrekkende Wespendieven bij Axel,
21 overtrekkende Visarenden, 2 Zwarte Ibissen, 1 Cirlgors in VLVS, 1 Waterrietzanger bij VRS, een
late Roodstuitzwaluw op 21-11 bij ‘t Paulinaschor.
Futen tot en met eenden: Een mooie waarneming bij Terneuzen was die van een Roodkeelduiker op
25-11 (1) (RM). Deze duiker zie je vooral langs de kust, zelden zo ver op de Westerschelde. Bijzonder
was de binnendijkse waarneming van een rustende jonge Jan van Gent op 24-9 in de Pieterspolder (CS).
Op 3-10 tijdens de Birdwatch werden op TELM nog 2 jonge Jan van Genten gezien boven de
Westerschelde. (div.wrns). Dit waarschijnlijk mede doordat het de dagen daarvoor erg hard had gewaaid.
Vier keer werd de Roerdomp gezien. Op 15-9 (1) op het vogelringstation (KM,JT), op 19-11 (1) bij de
spaarbekkens (HC), op 26-12 en 29-12 (2) bij het Groot Eiland (RdH,AW). De zeldzame Kwak werd op
14-10 bij Canisvliet gezien. (RL+DS). Grote Zilverreigers zijn veel waargenomen. In aantallen variërend
van 1 -6 stuks. (div.wrns). Het aantal verschillende individuen wordt geschat op 30-40. De Purperreiger
die het in Nederland steeds beter doet is tijdens de najaarstrek op enkele plaatsen gezien. Op 15-8 (1)
VLVS (HC en BD), 16-8 (1) tijdens de LWT in VLVS, 23-8 (7) op TELM (BVB, MC,BV,CE) en de laatste op
e
8-9 op TELM (BV,BVB). Slechts 2 waarnemingen kwamen binnen van de Ooievaar in de 2 helft van
e
e
2009. Een 1 vloog op 1-7 over BN (ML) een 2 was ter plaatse in Hulst op 23-12 (PdL). Van 12 tot 16-8
verbleef een Zwarte Ooievaar in VLVS (WVK,RS,LWT). Bijzonder waren de waarnemingen te noemen
e
e
van de Zwarte Ibis. Een 1 werd op 31-10 bij TELH gezien (CE,RvdS), de 2 werd op 21-11 gezien in
VLVS (TvD,MV,GB,PW,IG,KdV). Tijdens de LWT van 16-8 werd een record aantal van 463 Lepelaars
geteld door de Saeftinghe-tellers. Maar liefst 274 Kleine Zwanen werd in BN op 19-11 gezien (HC). In de
Mariapolder zag HC 4 Taigarietganzen. Deze zijn lastig te herkennen. Lukt eigenlijk alleen als ze aan de
grond zitten en dan nog is er onder de zgn kenners onenigheid of dat het echte Taigarietganzen betreft.
Ze zijn hier zeldzaam en nauw verwant aan de veel minder zeldzaam voorkomende Toendrarietgans. 1
e
Roodhalsgans werd gezien bij Ossenisse op 31-10 (CE) en een 2 werd gezien bij Kloosterzande op 2512 (HC). 7 Casarca’s waren op 29-7 aanwezig in BN (CS,JP,HvdV) verder nog 1 in de Plaskreek (PW).
Tussen 15-7 en 6-9 werden 8 Zomertalingen gemeld (div.wrns). Een Krooneend is op 20-8 gezien in BN
(DN). De Topper die in de jaren ‘80 nog regelmatig voorkwam op en rond de Westerschelde is hier nu
zeldzaam. Er werd er nu 1 vrouw gezien in BN op 6-9 (BG). De enige Nonnetjes werden gezien op 19-11
gezien bij de BN (8) (HC). Grote Zaagbekken zijn slecht op 4 plaatsen gezien nl: 19-11 (3) Spaarbekkens
(HC), 5-12 en 8-12 (1) op de Otheense Kreek (RM,BvB), 1 op 11-12 bij TELM (BvB) en de laatste op 1212 (1) bij Axel (LB).
Roofvogels tot en met Sterns Van 2 tot 29-11 verbleef een onvolwassen Zeearend in de Braakman.
Deze uit de kluiten gewassen vogel was blijkbaar toch niet altijd even gemakkelijk te vinden. Maar liefst 21
trekkende Visarenden zijn gemeld tussen 8-8 en 14-9 (div.wrns) 1 Visarend is enkele dagen aanwezig
geweest in BN. 3 Visarenden hebben na zwaar weer van 4 op 5-9 overnacht in de Margarethapolder. Op
5-9 was BvB vanaf TELM getuige van het vertrek van deze 3 visarenden. De prachtige Rode Wouw werd
tussen 2-8 en 26-12 maar liefst 8 keer waargenomen (Div wrns). De Zwarte Wouw werd 2 keer gezien nl.
op 27-7 bij Hulst (1) (GS) en op 30-7 bij het Paulinaschor (1) (CSo). Op 23-8 werd op TELM de schaarse
Grauwe Kiekendief gezien (MC,CE,BV,BvB). Spectaculair moet op 20-8 de waarneming zijn geweest

van 30 overtrekkende Wespendieven nabij Axel. (MdJ) Verder waren er nog 4 andere waarnemingen van
Wespendieven, 24-7 Westdorpe (1) (FT), 30-8 Axel (1) (LB), 6-9 Vogelwaarde (2) (LB), en 12-9 TELM (1)
(MC). Maarliefst 9 Meldingen waren er van de Havik tussen 12-9 en 27-12 van 5 verschillende locaties
(HC, CS, RJ, LB, RM, MJ, SdS). Smellekens werden tussen 20-9 en 30-12 op 7 verschillende data
gezien op TELM en in VLVS 3 keer. Op 5 plaatsen werd steeds 1 Kwartel gehoord. Tussen 9-7 en 17-8
bij Axel (LB), 3-7 bij Hulst (AW), 26-7 bij ’t Paulinaschor (LB) en op 28-7 bij Canisvliet (FT). In BN werd
op 15-8 een Porseleinhoen gezien (BD). Strandplevieren lijken steeds schaarser te worden.. In VLVS
zijn er tussen 1-7 en 10-7 1-4 paar (AW), op 18-7 (1) VLVS (HC), op 20-7 op TELM (9) (BV), op 25-7 (8)
tijdens de HWT, op 20-8 (2) op de Zeedijk bij Terneuzen (PM) en op 18-9 (3) bij Walsoorden.
Morinelplevieren werden op 2 plaatsen waargenomen. Op TELM een solitaire op 13-9 (BVB, MC). Bij
Emmadorp op 29-8 (3) (en op 6-9 (4) (TA,WF). Bij Ossenisse werden op 20-10 maar liefst 4650
Drienteenstrandlopers waargenomen. (WW). 2 Paarse Strandlopers werden op 25-12 gezien op de
zeedijk bij Terneuzen (JH). In Oost Zeeuws Vlaanderen zien we die zelden. Slechts 1 waarneming van de
Temminck Strandloper op 22-8 bij AP (LB). Op TELM werden op 24-7 18 overtrekkende
Groenpootruiters gezien (BVB). Bokjes werden gezien op 10-10 bij Overslag (1) (KL), 11-10 TELM (1)
(BvB, RdS, BV), 20-12 bij Philippine (1) (RM) en op 29-12 BN (1) (MK). De dag na de Birdwatch 2009 op
4-10 zijn 2 Grote Jagers gezien. Bij Terneuzen werden op 25-12 3 Drieteenmeeuwen gezien. (JH).
Duiven tot en met gorzen: De sierlijke Velduil werd 3 keer gezien, op 5-11 (1) bij Zaamslagveer (LB),
op 9-11(1) bij Ossenisse (WW) en de laatste op 6-12 (1) BN (PD). Op 6-7 was er goede trek van
Gierzwaluw. Die dag werden er op TELM 380 geteld (BVB). De Zwarte Specht (2) werd ook deze
periode weer aangetroffen in het Clingse Bos (AW,PB). In het Clingse Bos zag AW op 22-7 een Kleine
Bonte Specht. Op 25-10 was er duidelijke trek van Veldleeuwerik. Op TELM zijn er die dag 564 geteld
(BvB, BV). Door het maken en bekijken van foto’s kon op 20-11 een Roodstuitzwaluw worden
gedetermineerd. Hij werd gezien bij het Paulinaschor (FVD). In VLVS is op 21-11 een overvliegende
Grote Pieper gehoord. (TF, CB, PL). 2 Roodkeelpiepers werden gemeld. 1 op 18-9 TELM (MC,JK) en
e
een 2 op 2-11 bij Canisvliet (FT). Op 5-11 werd nabij Koewacht 1 late Beflijster waargenomen (HP). Op
het vogelringstation werd op 22-8 een opmerkelijke vangst gedaan. Namelijk een zeldzame
Waterrietzanger (WVK). Cetti’s zangers zijn tussen 29-8 en 14-12 waargenomen op minimaal 12
verschillende plaatsen (div.wrns). Meldingen van Spotvogels worden steeds schaarser. 2 zijn er gemeld.
e
1 op 4-7 in BN (PM, BdK, ES), de 2 werd gemeld op 27-7 ook in BN (MC)..In BN verbleef tussen 7 en 911 een Bladkoning (LB, MK). Zeldzaam zijn de meldingen van Klapekster. 1 werd er gezien op 28-10 in
BN (PW). Tussen 15-10 en 26-12 is in VLVS 1 Bonte Kraai gezien (div.wrns). door diverse waarnemers.
Van de prachtige Wielewaal werd een broedgeval gemeld nabij Fort Moerschans (RdH). Ook
vermeldenswaard is de melding van de doortrek van een groep van 115 Kneu’s over TELM op 5-10
(BVB). Bijzonder was de melding van een adulte man Cirlgors die op 20-11 in VLVS werd gezien (WVK).
Exoten: 1 Halsbandparkiet vloog over TELM op 6-9 (MC,BvB,HB). Een hybride Kleine Zilverreiger x
Koereiger is door diverse waarnemers gezien in BN. Op 1-12 werd 1 Bahamapjlstaart gezien bij
Westdorpe (LB). Een Roodstaartbuizerd werd door AW gezien bij Axel op 18-11.
Hieronder volgen de namen van de mensen, van wie ik in deze periode gegevens heb binnengekregen, of
via andere bronnen heb verzameld. Diegene die een afkorting achter zijn/haar naam heeft, wordt in de
tekst met betreffende afkorting aangeduid. Nogmaals dank aan betreffende personen.
T Audenaert (TA), G Bakker (GB), L Bekaert (LB), A d Bliek (AdB), P Boelee (PB), G. Boelens (GB), C Brinkman (CB), B v
Broekhoven (BvB), D Camerlinck (DC), M Capello (MC),H Castelijns (HC), F v Damme (FvD), B Dijkstra (BD), T v Doornik(TvD), C
Emeleer (CE), W Faveyts (WF), T Fijen (TF), B Gauquie (BG), I Geelbloed (IG), J Hamelink (JH), R dHondt (RdH), G Jager (GJ), M
Jeurissen (MJ), M d Jonge (MdJ), R Joos (RJ), K d Keersmaker (KdK), W v Kerkhoven (WvK), B de Knegt (BdK), M Knipping (MK),
J Kolijn (JK),K Leeftink (KL), P d Leeuw (PdL), R Lie (RL), P Logtmeijer (PL), P Meininger (PM), K Minnaar (KM), R Moerland (RM),
E Paree (EP), L Persijn (LP), H Polderman (HP), R Remijnse (RM), E Snaders (ES), R Schepers (RS), Dhr Schoof (DS), R vd Sijpt
(RvdS), S d Smet (SdS), C Sol (CSo), G Sponselee (GS), C Stam (CS), F Tombeur (FT), J Tramper (JT), M Veldt (MV), H vd Voorde
(HvdV), K d Vries (KdV), B Vroegindeweij (BV), A Wieland (AW), W Wisse (WW), P Wolf (PW),

