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Voorwoord van de redactie
In het voorwoord van de vorig jaar voor het laatst verschenen papieren versie van de
Zêêlieven beloofden we te proberen jaarlijks een digitale versie van ons werkgroepblad
online te zetten. Het zal erom spannen of dat voor de jaarwisseling nog gaat lukken!
Terwijl dit geschreven wordt zijn alle ingeleverde bijdragen geredigeerd en wordt er
nog gewerkt aan de voorplaat. Hopelijk gaat het op het nippertje lukken om de eerste
digitale Zêêlieven voor 2022 online te krijgen. In dit nummer vinden jullie een aantal
verslagen van dit jaar uitgevoerd veldwerk en ook een overzicht van 30 jaar PTTtellingen Schouwse Inlagen in het verleden en heden. Ted Sluijter vertelt over de
natuur in Catalonië. Jos van Felius behandelt de problematiek rond de Oosterschelde
als onderdeel van Natura 2000. Vincent Krans zorgde weer voor een heel bijzondere
en fraaie voorplaat. Wij wensen iedereen veel leesplezier en het allerbeste voor 2022.

Fuut, Leo Tromper.
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Een seizoen bij de bruine kiekendief
Titia Kroon
De bruine kiekendief is misschien wel mijn favoriete roofvogel. De vlucht in
karakteristieke V-vorm dansend boven de akkers, zo mooi, trekt me als een magneet
een paperclip en ik móét er gewoon naar kijken. Ook de prachtige kleuren van het
mannetje en het blonde hoofd van het vrouwtje zijn schitterend om te zien. Niet gek
dus dat ik gedurende het strandbroederseizoen op heen- en terugweg naar Renesse
steevast een kijkje nam bij drie plaatsen waarvan ik weet dat de bruine kiek zich er
bevindt: Bommenede, het Kakkersweel en de Sasput. Ook fietsend naar Zierikzee nam
ik wekelijks een kleine omweg om naar ze te kijken. Bij het Dijkwater zijn ook
kiekendieven, maar door de ligging was het voor mij niet goed mogelijk om daar nesten
te volgen.
In april waren er véél exemplaren. Vaak vier mannen en twee vrouwen, vier vrouwen
en twee mannen, vier mannen en vier vrouwen tegelijkertijd in de lucht bij elk van de
drie spots. Blijkbaar wilden ze allemaal daar een nest beginnen. Dit kon maar een ding
betekenen: er was woningnood onder de bruine kieken. Veel andere mogelijkheden
zijn er immers niet in de buurt. Dat leverde veel mooie kijkmomenten op: acrobatische
prooioverdrachten in de lucht en het riet induiken op allerlei plekken en dan weer
opstijgen (alsof ze tegen elkaar wilden zeggen: wat vind je van deze plek? Of: zullen
we…?). Er werd ook veel gecommuniceerd, het geluid van een roepende kiek herken
ik inmiddels onmiddellijk. Het woonprobleem heeft zich vanzelf opgelost zonder dat
daar onderlinge gevechten voor nodig waren. Na verloop van tijd waren er twee paren
en twee nesten overgebleven bij de Sasput en bij het Kakkersweel. Van Bommenede
weet ik dat niet precies, het gebied is te groot en te ver van de weg af gelegen om dit
met zekerheid te kunnen zeggen. De overige kieken zullen hun heil elders hebben
gezocht en hopelijk gevonden.
Eenmaal was ik getuige van een paring. Dat was een drukke en luidruchtige
gebeurtenis: man en vrouw naderden elkaar al roepend in de lucht, steeds dichter om
elkaar heen cirkelend, steeds lager, waarna vrouw zich op man stortte (!) en beide
vogels zich in het riet lieten vallen. Daardoor werden ze aan het zicht onttrokken maar
de halmen wuifden woest en hun ‘gekekker’ was luid en duidelijk te horen. Na enige
tijd vloog vrouw als eerste weer weg. Dat alles vond plaats slechts enkele meters van
waar ik zat, het bankje bij het Kakkersweel. De vogels moeten me gezien hebben,
maar trokken zich niets van me aan.
De nestplekken werden niet altijd even handig gekozen. Bij de Sasput zat één nest
vlak bij de weg, bijna in de berm. Dit nest is zeer waarschijnlijk verloren gegaan toen
4
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die berm is gemaaid. Al het onnodige maaien is dus niet alleen slecht voor insecten.
Het ouderpaar is óf met jongen een stukje verderop gaan zitten óf opnieuw begonnen.
De jongen uit dit nest zijn in ieder geval later uitgevlogen dan de jongen uit het andere
nest, dat achterin zat. Voordeel was dat ik precies kon vaststellen dat er uit het
achterste nest drie jongen zijn groot geworden en uit het voorste nest twee jongen.
Ook bij het Kakkersweel was de plek van één van de nesten niet ideaal. Vlak erbij zat
een paar kraaien met een nest. Die zorgden het hele seizoen voor schermutselingen.
De kraaien wilden de kiekendief niet op die plek en voerden steeds aanvallen uit. Er
zijn bij mijn weten geen gewonden gevallen maar onrust heeft het voor beide
vogelparen zeker opgeleverd.

Bruine kiekendief, Prunje Noord, Maarten Sluijter.
Half mei tot en met juni werd het stil. Er werd gebroed. Ik moest geduld hebben wilde
ik een bruine kiek zien. Dat gebeurde als man zijn vrouw een prooi kwam brengen. Zij
begon al te roepen als hij in aantocht was. Wonderlijk, want vanaf haar plek in het riet
kon zij hem veelal niet in de verte hebben zien aankomen. Hoe wist zij dat hij in de
buurt was? Hij legde de prooi ergens in de omgeving neer waarna zij daarheen ging
om te eten. Zo wist ik dat er nog geen jongen waren. Toen dat wel het geval was, werd
de prooi veel vaker naar het nest gebracht. Eén keer zag ik in die periode een gevecht
tussen een man kiek en een buizerd. Vader vond dat de buizerd te dicht in de buurt
van het nest kwam en wilde hem verjagen. Het werd een spectaculair gevecht.
Uiteindelijk vertrok de buizerd en keerde de rust weer terug.
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Voor mij als toeschouwer werd het weer interessanter toen de jongen groot genoeg
waren om het nest te verlaten. Dat was echt een mooie tijd! In het begin vlogen zij
kleine stukjes op als een ouder voedsel kwam brengen. Zij keerden aanvankelijk terug
in het nest of vlak erbij. Van lieverlee konden zijn steeds beter vliegen: hoger, verder.
Dat alles altijd gepaard met veel geroep. Wat zijn die beesten vocaal! Meerdere keren
zag ik dat de jongen de prooi uit de lucht van de ouders moesten overnemen. Dat lukte
niet altijd en dan doken ze gezamenlijk de vallende prooi achterna, soms lukte het wel
en ging de handigste er met de prooi vandoor en moesten de anderen een nieuwe
kans afwachten. Zo oefenden ze al voor later! Opvallend vond ik dat de jongen lang
bij de nestplek bleven en ook bij elkaar. Vaak zaten broers en zussen met z’n tweeën
of drieën in één struik, soms zelfs op één tak, ook nog toen ze al heel goed konden
vliegen. Dan zaten ze prachtig te zijn met hun donkere lijven en in het zonlicht okergeel
tot bijna oranje gekleurde koppen. Het is daarom ook dat ik met zekerheid kan zeggen
hoeveel jongen er zijn uitgevlogen: vijf jongen uit twee nesten bij de Sasput en vier
jongen uit twee nesten bij het Kakkersweel.
In september waren ze ineens weg. De eerste keer dat ik ze niet aantrof, kon dat toeval
zijn. Mogelijk dat ze aan het jagen waren met hun ouders. Maar de keer daarna waren
ze er wéér niet, ook niet in de buurt. Na nog enkele keren een verlaten nestplek te
hebben aangetroffen, kon ik niet anders dan concluderen dat ze vertrokken waren naar
het zuiden. Tekenen van het naderende vertrek had ik niet gezien. Een enkele keer
zag ik nog wel een volwassen bruine kiekendief vliegen maar die leek geen enkele
binding te hebben met deze nestplekken. Dat zullen ook vogels op trek zijn geweest.
Met weemoed in mijn hart kon ik niet anders dan ‘mijn’ families in gedachten alsnog
uitzwaaien, goede reis wensen en vooral een behouden terugkomst volgend jaar.
Oktober

2021

Sneeuwgorzen, Voordelta Verklikkerstand, Maarten Sluijter.
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Midwintertelling 2021
Leo Tromper
Bij het inzien van de gegevens viel mij op dat we niet alle gebieden op het eiland tijdens
de afgelopen midwintertelling geteld hadden. Dit verbaasde mij, omdat we inmiddels
een behoorlijk groot aantal VWG-leden hebben. Dan is het misschien een mooie
uitdaging om voor de aankomende telling in 2022 dit dan wel eiland-dekkend te doen.
De gebieden waar een teller voor gezocht wordt zijn SD412 t/m 415. Die liggen tussen
Nieuwerkerk, Sirjansland en Bruinisse. Voor de andere gebieden zijn het SD941 t/m
943 waar nog een teller voor gezocht wordt. Deze gebieden liggen tussen Oosterland
en Bruinisse. Wie meldt zich aan? Je kan dit doen bij Jan-Willem Vergeer ( JanWillem.Vergeer@sovon.nl)
Dan nu over de telling van 2021. We beginnen maar ergens. Hoe ziet de lijst met de
top tien van de meest getelde soorten eruit? Er komen 4 ganzensoorten in voor.
Brandgans, grauwe gans, rotgans en kolgans worden door onze omgeving
aangetrokken. Waar komt dit door? Boeren die de juiste gewassen telen voor het
voedselaanbod en het nabije wateroppervlak dat voor veiligheid zorgt zullen de
voornaamste factoren zijn. Het blijkt dus als je het landschap op een bepaalde manier
inricht, dat je dan bepaalde, vogelsoorten kunt aantrekken. In de praktijk blijkt dit niet
voor alle soorten te gelden, zie de geschiedenis van de grutto.
Verder komt gelukkig de wilde eend nog hoog in de top tien voor. Dit zal voornamelijk
door het grote wateroppervlak in de telgebieden komen. Nog een andere soort die veel
van het wateroppervlak gebruikt maakt is de meerkoet. In de broedperiode dulden
paartjes elkaar niet in hun territorium, maar in de winter is de groepsveiligheid zeer
belangrijk. Ook verblijven er veel kokmeeuwen op de akkers. Naast voedsel, dat ze
daar vinden zal het ook veiligheid zijn. Ze kunnen zo predatoren van ver zien
aankomen. Ook weidevogels zoals kievit en wulp maken veel gebruik van ons
landschap in de winter. Kieviten maken ook wel gebruik van zilte gebieden maar in
mindere mate, wulpen echter kunnen met laag water wel massaal naar de
drooggevallen platen vliegen. Laag water speelt dus wel een rol bij deze telling als het
om wulpen gaat. Dan kunnen er binnendijks veel minder geteld worden wanneer ze
dan op de drooggevallen platen naar voedsel zoeken. Het blijft met dit soort tellingen
altijd een momentopname. Dan rest er nog één soort en dat is de kauw, die foerageert
vaak in grote groepen op akkers op zoek naar insectenlarven. Vaak zijn dit dan
compacte groepen. Andere soorten zitten vaker door elkaar.
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Kleine Zilverreiger, Leo Tromper.
Leuke waargenomen soorten zijn: lepelaars 13, ijsvogel 12, grote zilverreiger 7,
blauwe kiekendief 5, watersnip 4, nonnetje 2, Ross` Gans 1 en Waterral 1. Lepelaars
waarnemen in de winter is nog steeds voor mij raar, het blijft voor mij een zomervogel.
Wel siert deze vogel altijd mooi in het landschap. 12 ijsvogels is voor SchouwenDuiveland best wel een groot aantal, heel leuk. Ook 7 grote zilverreigers mogen
genoemd worden. Zou hun winterpresentie even groot worden als die van de Kleine
Zilverreiger of die zelfs overtreffen? Van deze laatstgenoemde soort werden er 31
geteld.
Dat we nog blauwe kiekendieven waarnemen, daar moeten we blij mee zijn. Het blijft
jammer genoeg voor ons een wintergast. De watersnip is een soort die een verscholen
leven leidt, dat we deze soort toch tijdens de midwintertelling waarnemen is een echte
toevalstreffer. Wat de Ross gans betreft dat is er ook één, leuk meegenomen bij een
midwintertelling! Als laatste nogmaals de waterral. De roep van deze vogel is vaker
waar te nemen dan de vogel zelf.
Op naar de telling van 2022, om weer mooie waarnemingen te mogen noteren.

Tapuit, Schelphoek, Leo Tromper.
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Patrijs, Westenschouwen, Maarten Sluijter.

BMP Levensstrijd 2021.
Hugo van der Wal
Het zuidelijke puntje van de stad Zierikzee: de reguliere landbouw is er al 6 jaar
verdwenen. Er lopen nog wel koeien, maar ook heel, heel veel vogels! Overigens
werden de koeien pas eind juli ingeschaard, zodat er geen legsels vertrapt zouden
worden. Het vee houdt samen met de talloze ganzen de vegetatie kort. Er staan geen
bomen in het gebied meer, ook niet bij het bunkertje, zodat de zwarte kraai een
alternatief moest zoeken net buiten het gebied, om daar een nest te kunnen maken.
Als territorium wordt hun aanwezigheid wel mee geteld. De nieuwkomer in dit gebied
is de steltkluut. Niet eerder is deze soort als broedvogel vastgesteld. Tenminste 2
jongen zijn vliegvlug aangetroffen (evenals in het gebied Gasthuis Bevang, waar 3
paren succesvol diverse jongen hebben groot gebracht).
Ook dit jaar zijn de broedvogels weer volop aanwezig geweest, zowel in soorten als in
aantallen. Zie hieronder het aantal territoria per soort:
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1. Knobbelzwaan

1

2. Grauwe gans

18

3. Canadese gans

4

4. Brandgans

4

5. Nijlgans

2

6. Bergeend

16

7. Krakeend

2

8. Wilde eend

10

9. Slobeend

19

10. Kuifeend

6

11. Fazant

1

12. Waterhoen

3

13. Meerkoet

17

14. Scholekster

15

15. Steltkluut
16. Kluut

1
121

17. Kleine plevier

1

18. Bontbekplevier

2

19. Strandplevier

2

20. Kievit

39

21. Grutto

10

22. Tureluur

13

23. Zwartkopmeeuw
24. Kokmeeuw

Blauwe Reiger polder Dreischor, Leo Tromper.

1
187
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25. Zilvermeeuw

6

26. Kleine mantelmeeuw

1

27. Visdief

4

28. Noordse stern

1

29. Dwergstern

4

30. Veldleeuwerik

11

31. Graspieper

16

32. Gele kwikstaart

1

33. Witte kwikstaart

4

34. Rietzanger

6

35. Bosrietzanger

1

36. Kleine karekiet

8

37. Zwarte kraai

1

38. Kneu

4

39. Rietgors

4
Witte Kwikstaart, Noordgouwe, Leo Tromper
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Tureluur, Zuidhoek, Leo Tromper.
Na de vogeltellingen ben ik doorgegaan met het tellen van de dagvlinders in dit gebied.
Een groot voordeel voor de aantallen vlinders die zijn aangetroffen, was, dat de dijken
rondom het gebied Levensstrijd niet zijn beweid en ook de distels zijn niet bestreden
met chemische middelen. Pas eind september zijn de dijken grotendeels gemaaid, wat
voor de vegetatie en dus voor de vlinders zeer positief was. Een klein stukje bij de
parkeerplaats onder aan de Zeedijk is wel 6 keer geklepeld. Helaas werd daardoor de
enige bekende Zeeuwse populatie van de Engelse alant (na 18 jaar weer herontdekt)
tijdens de bloei in de kiem gesmoord. Een gesprek met ons bestuur en het Waterschap
zou dit soort ongelukjes kunnen voorkomen.
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Groot dikkopje, Zanddijk, akkerranden project, Leo Tromper.

Dagvlinders Levensstrijd 2021:
1. Groot dikkopje

13

2. Zwartsprietdikkopje

86

3. Klein koolwitje

155

4. Groot koolwitje

3

5. Klein geaderd witje

2

6. Oranje luzernevlinder

4

13

Zêêlieven jaargang 36 2021
7. Dagpauwoog

129

8. Atalanta

58

9. Distelvlinder

29

10. Kleine vos

15

11. Hooibeestje

526

12. Bruin zandoogje

235

13. Oranje zandoogje

42

14. Icarusblauwtje

465

15. Bruin blauwtje

281

16. Kleine vuurvlinder
Totaal

1
2044

Atalanta, Leo Tromper.

De distelvlinders waren dit jaar opvallend schaars. Aan het eind van het seizoen
kwamen de dagpauwogen ineens met redelijke aantal binnen. Ook de luzernevlinders
waren erg laat te zien. Het aantal bruin blauwtjes is, wellicht als gevolg van het beheer
van de dijken, behoorlijk hoog. De verspreiding was ook opvallend: ze waren op veel
plaatsen aan te treffen.

30 jaar SOVON PTT- Route 781 Schouwse Inlagen.
Gijs van den Ende
Op 28 december 2020 werd door Ted en Maarten Sluijter samen met Gijs en Douwe
van den Ende PTT-route 781 Schouwse Inlagen voor de 30ste keer geteld. PTT staat
voor Punt Transect Telling. Het is het allereerste telproject dat Sovon ooit opzette en
dateert uit 1978. Na een proefperiode van 2 jaar werd dit project op ruimere schaal
ingevoerd. Het doel is het monitoren van winterpopulaties van terrestrische (= aan land
gebonden) vogelsoorten. Watervogels worden middels een apart project gemonitord.
Gemiddeld worden jaarlijks ruim 1,2 miljoen vogels geteld op ongeveer 650 routes.
Het PTT is één van de langstlopende natuurmeetnetten in ons land. De procedure
van deze telling is simpel: op een van tevoren bepaalde route worden jaarlijks tussen
14
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15 december en 1 januari op 20 ruim (minimaal 500m) uit elkaar liggende telpunten, 5
minuten lang alle daar hoor- en zichtbare vogels geteld. De huidige SOVON-directeur
Theo Verstrael is in 1990 met deze route begonnen en heeft die tot en met 1999
jaarlijks geteld. In 2000 is er niet geteld maar in 2001 nam auteur de route over en
telde die toen twee jaar solo. Daarna werd de route in tweeën gedeeld en de 20
telpunten werden voortaan samen met Ted Sluijter geteld. De laatste jaren worden ze
daarbij allebei geassisteerd door een zoon. Ruwweg loopt de route vanaf de
Ouwerkerkse Inlagen, daar is punt 1, langs de Oosterschelde door Zierikzee langs
Schuddebeurs en door Kerkwerve terug naar de Zuidkust langs de inlagen, Prunje en
Schelphoek door Serooskerke dwars door de Polder Schouwen naar de
Grevelingendijk bij Scharendijke waar het eindpunt (20) is. Team Sluijter begint bij
Scharendijke en tegelijkertijd gaat team Van den Ende bij Ouwerkerk (telpunt 1) van
start. Uiteindelijk komen de teams elkaar na ongeveer 2½ uur tellen bij de Heerenkeet
(telpunt 10) tegen. Daar worden de resultaten van de tellingen besproken. Dit jaar
gebeurde dat wegens Covid 19 niet, zoals gebruikelijk, in het restaurant op de dijk,
maar buiten op het parkeerterrein. Daarbij werd ook de
zelf meegebrachte
chocolademelk met slagroom genuttigd. Tijdens de tellingen tussen 10:00 en 12:30
was het bewolkt, er stond een noordnoordwesten windkracht 1-2 Bft. en de
temperatuur was 4°C. In de Oosterschelde was het opkomend water (hoogwater om
14:00). In totaal werden 11794 vogels geteld, verdeeld over 77 soorten. In de 30 jaar
dat de route wordt geteld werden in totaal 127 vogelsoorten waargenomen. De laatste
jaren worden ook zoogdieren geteld. Dit jaar waren het er 7: 3 hazen en 4 gewone
zeehonden. De talrijkste soort was de kievit waarvan er 1932 ex. werden geteld.
Smienten kwamen met 1830 ex. op de tweede plaats, derde werden scholeksters met
857 ex.
Zo maar wat statistieken
Totaal werden er op de route in 30 jaar 252423 (Mooi getal !) vogels geteld: per jaar
zijn dat er gemiddeld 8414. 2020 kwam daar met 11794 ruim boven. Een echt topjaar
was 1993 toen werden er 18198 vogels gezien. 2019 staat met 14105 vogels te boek
als tweede vogelrijkste jaar. Er zijn 11 soorten waarvan op de route in 30 jaar maar
één keer één exemplaar werd gezien. Dat zijn: ijsduiker 2006, roodkeelduiker 2013,
havik 2018, drieteenstrandloper 2004, paarse strandloper 1996, zeekoet 2017, kleine
mantelmeeuw 2003, waterpieper 2018, witte kwikstaart 2018, zwarte roodstaart 2001
en roodborsttapuit 2013.
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De top - 10 van soorten die de afgelopen 30 jaar het meest geteld werden is als volgt:
1.Smient

45259

2.Fuut

28671

3.Brandgans

25143

4.Wilde Eend

21018

5.Scholekster

16953

6.Zilvermeeuw

10420

7.Meerkoet

9894

9.Rosse Grutto

8879

8.Kievit
10.Goudplevier

9387
8316

Vergeleken met de top -10 van vijf jaar gelden zijn de eerste 6 plaatsen niet veranderd,
maar rotgans die toen op de 8ste stond, is nu uit het lijstje verdwenen en heeft plaats
moeten maken voor kievit die toen de 10deplaats had. Nieuwkomer in de lijst is de
meerkoet op de 7de plaats. Daarop stond vijf jaar eerder de rosse grutto. Hieronder
worden per soortgroep de meest opvallende resultaten van de afgelopen telling en die
van voorgaande jaren besproken.
Duikers en reigers
Gemiddeld werden jaarlijks 955 futen geteld dit jaar waren het er slechts 258. Bij
telpunt 20: Grevelingen bij Scharendijke werden in de jaren ’90 van de vorige eeuw
vaak duizenden exemplaren genoteerd. Dit jaar werden er daar maar 3 ex. gezien! In
1993 werd een jaarrecord met 4303 futen gevestigd. Kennelijk overwintert de soort nu
in veel kleiner aantal op de Grevelingen. De meeste futen werden gezien bij de
telpunten 16 en14 die beide uitzicht bieden op de Schelphoek. Bij deze telpunten
werden tevens 15 kuifduikers genoteerd. De enige geoorde fuut die deze telling
opleverde werd gezien in de Schelphoekkreek. Gemiddeld worden er jaarlijks ±3
blauwe reigers gezien. Dit jaar waren het er maar 2, dat is evenveel als het aantal grote
zilverreigers dat nu werd geteld. Kleine zilverreigers (jaargemiddelde 4) waren met 16
ex. dit jaar de meest getelde reigerachtige. Deze soort die in 2002 zijn intrede deed op
de route, werd nu vooral in de inlagen langs de Zuidkust gezien.
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Roodkeelduiker, Voordelta Neeltje Jans, Maarten Sluijter.
Eenden en ganzen
Dit jaar zijn in deze groep smient en grauwe gans met respectievelijk 1830 en 658
exemplaren de talrijkste soorten. De grootste groepen smienten >400 ex werden
geteld in de inlagen langs de Zuidkust. De soort waarvan er in één telling het grootste
aantal vogels werd gezien was de smient: in 2018 werden er 4325 ex. geteld! Een
groep van 425 grauwe ganzen bevond zich midden in Polder Schouwen bij telpunt 19.
Brandganzen (jaargemiddelde 838) werden dit jaar relatief weinig gezien slecht 335
ex. De grootste groepen > 30 zaten bij de Ouwerkerkse Inlagen, het Stelletje, het
Kakkersweel en het Rykelsbevang in de Prunje. Gemiddeld worden er jaarlijks 124
kolganzen op de route geteld, dit jaar waren het er 315 waarvan er 25 bij het
Kakkersweel verbleven en 290 in één groep in de polder Schouwen bij telpunt 19. Van
wilde eenden worden er jaarlijks gemiddeld 700 ex. geteld. Van het feit dat deze
eendensoort in Nederland sterk in aantal afneemt is bij deze PTT-telling niet veel te
zien. Sterker nog na 2000 zijn er 10 tellingen geweest waarbij het aantal ver boven het
gemiddelde lag met als uitschieters 2001: 1307 ex., 2008: 1483 ex. en 2012: 1369 ex.
In 2020 werden er maar 651 geteld. De grootste groepen bevonden zich in de
Ouwerkerkse Inlagen 75 ex., Kakkersweel 125., Rykels Bevang 65 ex., Prunje Zuid,
Hoosjesweg 125 ex., en Schelphoek 162 ex. De krakeend werd in 1993 voor het eerst
op de route gezien toen waren het 7 exemplaren. In de jaren daarna tot 2011 werden
er maar 6 keer krakeenden op de route geteld. Vanaf 2012 tot op heden wordt de soort
jaarlijks in toenemende mate gezien. Het jaargemiddelde van de soort is ruim 7,8. In
totaal werden dit jaar 34 krakeenden geteld. Een groep van 32 ex. bevond zich in
17
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Prunje Zuid bij de Hoosjesweg. Van wintertalingen worden jaarlijks gemiddeld 101 ex.
gezien. Het is opvallend dat bij 21 van de 30 tellingen er flink minder dan 101
wintertalingen werden gezien. In 1996 en 1998 was de soort zelfs helemaal afwezig!
Vanaf 2014 worden er beduidend meer dan 101 per telling gezien, uitschieter was
2017 met 765 ex. Dit jaar werden 246 wintertalingen geteld: de grootste groepen bij
het Rykelsbevang 75 ex. en in Prunje Zuid, Hoosjesweg 125 ex. Middelste zaagbekken
werden tot nu toe jaarlijks op de route met gemiddeld 30 ex. geteld. Dit jaar waren het
er 62, waarvan er 31 ex. in de Grevelingen, 25 in de Schelphoek en 6 in de
Schelphoekkreek werden gezien. Nieuwkomer in deze soortgroep was een hybride
brandgans / Canadese gans waarvan één exemplaar in de Prunje Zuidoost werd
gezien.

Brandgans, Suzanna en Kistersinlaag, Leo Tromper
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Roofvogels
In totaal werden er dit jaar 12 rovers verdeeld over 4 soorten waargenomen op de
route. Het waren 6 buizerd: 1 Ouwerkerkse inlagen, 1 Rykelsbevang, 3 in de Polder
Schouwen en 1 op de Grevelingendijk bij Scharendijke. Eén blauwe kiekendief bij
punt 19 in de Polder Schouwen. Vier torenvalken: 1 bij het Kakkersweel, 1 bij
Schelphoek / Prunjehil en 2 ex. bij de Hoosjesweg. De enige slechtvalk bij deze telling
werd gezien bij de Schelphoek /Prunjehil.
Meeuwen en sterns
De zilvermeeuw is tot het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw altijd de
talrijkste meeuwensoort op de route geweest. In die tijd werden er soms meer dan
2500 per telling gezien. Na de sluiting (eind jaren ’90) van de eilandelijke vuilstort aan
de Hoosjesweg bij de Schelphoek daalden de aantallen drastisch het jaargemiddelde
is daardoor nog steeds erg hoog: 347. Dit jaar werden er verspreid over de hele route
102 zilvermeeuwen genoteerd, maar meer dan de helft daarvan werd gezien op telpunt
20 boven de Grevelingen bij Scharendijke. Van kokmeeuwen worden er jaarlijks
gemiddeld 129 ex. op de route geteld. Dit jaar waren het er 213 waarvan de grootste
groepen weren geteld bij het Stelletje 75 ex., Prunje bij Boogerdweg 70 ex. en 36ex.
op de Grevelingen bij Scharendijke. De rest werd redelijk verspreid langs de hele route
gezien. Behalve in 1994 werd de stormmeeuw ieder jaar op de route geteld wat een
jaargemiddelde opleverde van 37. Dit jaar werden er 45 ex. geteld waarvan 23 in de
Schelphoek en 7 in de Polder Schouwen. In 2014 werden voor het eerst grote sterns
op de route waargenomen. Het waren 12 vogels die als groep op de Grevelingen
overwinterden. In 2015 werden er weer 2 geteld. In 2017 waren er 17 ex. In 2018 en
2019 werd de soort niet gezien, maar dit jaar waren er 45 ex. allemaal bij telpunt 20
Grevelingendijk Scharendijke. Dat is dus een jaarrecord voor deze soort!

Steltlopers en Rallen
De drie talrijkste soorten in deze groep waren kievit: 1932 ex., scholekster: 857 ex. en
meerkoet: 727 ex. Kieviten worden niet jaarlijks op de route geteld: bij vorst trekt de
soort naar het zuiden en is dan afwezig. Dat was het geval in 1995,1996, 1997 en in
2009. Het jaargemiddelde van deze soort is 313 en het hoge aantal van dit jaar (1932
ex.) werd een jaarrecord! De meeste kieviten werden geteld in het Prunje gebied. De
grootste groep: 865 ex. bevond zich in het Rykelsbevang. Dat scholeksters in
Nederland in aantal achteruitgaan is ook te zien aan de telresultaten van deze soort
op de route. Het jaargemiddelde bedraagt 565, maar de voorgaande zes jaar werd dat
aantal bij lange na niet meer gehaald. Nu (2020) werden er 857 zêêlievens geteld. De
grootste groepen zaten bij het Stelletje 60 ex., bij Spuikom Flaauwers 625 ex. en bij
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de Schelphoek 123 ex. Opvallend is het kleine aantal Rosse Grutto’s dat werd geteld:
8 ex., 7 vogels bij het Stelletje en 1 bij de Schelphoek Prunjehil. Gemiddeld worden
op de route jaarlijks 296 Rosse Grutto’s gezien. Ook deze soort is lang niet alle jaren
aanwezig. Zo werden in de vorige eeuw in de jaren ’93,’94,’96 en ’97 geen Rosse
Grutto’s gezien. Dat was ook in 2016 t/m 2019 het geval. In 2004 werd een jaarrecord
voor de soort met 4109 ex. gevestigd. Goudplevieren werden bovengemiddeld veel
gezien 645 ex. (jaargemiddelde 277). Ook deze soort wordt lang niet ieder jaar gezien.
Bij de telling van 2019 werd een jaarrecord van 1750 ex. voor deze soort gevestigd.
De meeste goudplevieren (545 ex.) werden gezien bij telpunt 8 in het Prunjegebied bij
de Boogerdweg. Wulpen werden tot op heden alle jaren gezien. Het jaargemiddelde
van deze soort is 225. Dit jaar waren er 655 ex. De grootste groepen werden geteld bij
Stelletje: 52, Prunje Zuid: 260 ex., Schelphoek: 264 ex. en Serooskerke Ridderweg:
38 ex. Zwarte ruiters werden in 2002 voor de eerste keer geteld: 3 ex. Daarna werd de
soort vrijwel ieder jaar gezien. Hun jaargemiddelde is 3,4 en dit jaar vestigde de soort
een jaarrecord met 16 ex., die allemaal in het Prunjegebied geteld werden. De
meerkoet en het waterhoen zijn de enige ralachtigen die bij deze telling werden gezien.
In totaal werden 727 meerkoeten genoteerd (jaargemiddelde 330) De grootste
groepen bevonden zich bij en in de Kreken en Inlagen van Ouwerkerk 84 ex., Prunje
Zuid 480 ex. en Grevelingen bij Scharendijke 156 ex. Waterhoentjes (jaargemiddelde
6,5) waren er slechts twee op de route: één bij het Kaaskenswater en de andere bij
het Kakkersweel.

Strandplevieren, Voordelta Verklikkerstand, Maarten Sluijter.
Duiven en zangers
Houtduif is de talrijkste duivensoort op de route: gemiddeld worden er jaarlijks 53 ex.
gezien. Dit jaar werden 56 ex. geteld waarvan 8 in Kerkwerve dorp (telpunt 7) en 45
bij telpunt 20: Grevelingendijk Scharendijke. In 1999 werden er 591 ex. geteld waarvan
er 500 zich bevonden in de Gouweveerpolder ter hoogte van het Stelletje (telpunt 3).
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Holenduiven werden in de 30 tellingen maar 18 keer in kleine aantallen genoteerd
(jaargemiddelde 9,9) in 1998 werden er 141ex. geteld waarvan er zich 140 ook weer
in de Gouweveerpolder bij het Stelletje bevonden. Dit jaar werden er 66 holenduiven
geteld waarvan 58 bij Serooskerke / Ridderweg en 8 in de Polder Schouwen. Turkse
Tortels werden in - op twee na - alle jaren op de route gezien. Jaargemiddelde van de
soort is 6,2. Dit jaar werden er 4 gezien: 3 in Kerkwerve dorp en 1 in Scharendijke.
Talrijkste ‘zangvogel’ in deze soortgroep is dit jaar de Kauw met 376 ex., waarvan er
330 in de Polder Schouwen Schelpweg / Hogeweg en 22 bij telpunt 20 Grevelingendijk
Scharendijke werden gezien. Het jaargemiddelde van de kauw is 103. De tweede
talrijkste zangvogel op de route was de Spreeuw (jaargemiddelde 68) Er werden 323
ex. geteld die redelijk verdeeld over de hele route werden gezien. De grootste groep
100 ex. zat bij het Kakkersweel en een groep van 55 ex. werd verbleef Prunje Zuid.
Roodborsten werden dit jaar met 10 ex. bovengemiddeld veel gezien (jaargemiddelde
2,9) Op 9 van de 20 telpunten werd de soort genoteerd, bij de Schelphoekkreek zelfs
2 ex.

Tenslotte
Inmiddels is het een traditie geworden om deze telling te doen in de week tussen Kerst
en Nieuwjaar. Samen bij de Heerenkeet chocolademelk met slagroom drinken hoort
daar inmiddels ook steevast bij. Als alle deelnemers het ook nog steeds leuk blijven
vinden deze telling te doen dan hoop ik dat we er nog jaren mee door kunnen blijven
gaan. Zelf vind ik het ook leuk om in de enorme dataset die van onze tellingen is
ontstaan rond te snuffelen. Zo kan je bij sommige vogelsoorten op kleine schaal toch
bepaalde trends ontdekken. Ik hoop dat het mij gelukt is om jullie daar in dit artikel iets
van te laten zien.
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Vogeltrek foto ‘s

Boomleeuwerik, Maarten Sluijter.

Pallas’ Boszanger, Maarten Sluijter.
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Koperwiek, Leo Tromper.
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Akkerrandentellingen 2021
Leo Tromper
Bij boer Cees Padmos heb ik dit jaar 4 akkerrandenplots geteld voor de
voorjaarstellingen van dit project. Zijn boerderij staat in Elkerzee, erachter liggen een
aantal plots en ook nog een paar in de directe omgeving. In totaal heeft hij 7 plots,
volgend jaar tellen we de andere 3 in zijn geheel.
Op al die rondes zijn 26 soorten waargenomen waarvan er 16 broedvogels zijn, zowel
in en ook indirecte omgeving van de plots. Een bijzonderste soort was voor mij de
tapuit met 3 waarnemingen. Die had ik daar niet verwacht. Hoewel het in de trektijd
geen bijzonderheid is, was deze voor mij toch opmerkelijk. Op 14 juni vloog er boven
de akkers een bruine kiekendief. Waar deze mogelijk zou kunnen broeden blijft voor
mij een raardel. In de directe omgeving is geen groot rietveld. Het zou ook kunnen dat
deze vogel ergens op een landbouwperceel tussen het gewas heeft gebroed.
Van de 16 broedvogels zijn 4 daarvan doelsoorten voor het akkerranden project:
veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper en kneu. Met de aanwezigheid van de
veldleeuwerik in één van zijn percelen was Cees Padmos echt blij! Zelf was ik er ook
blij mee omdat het zeer slecht gaat met deze soort. Als we dan toch 3 broedterritoria
vaststellen is dat mooi meegenomen. In vergelijking met de aantallen die er in het
verleden geweest zijn, zijn dit er natuurlijk maar weinig. Wat de andere soorten betreft
geldt eigenlijk hetzelfde. Laten we niet te negatief zijn, met dit akkerrandenproject
wordt tenminste geprobeerd soorten nog kansen te bieden.
Tussen de inventarisaties door dronken we even een bak koffie. Dit was best gezellig
om zo elkaar te spreken over allerlei onderwerpen. Nu komen de wintertellingen er nog
aan. Ik ben benieuwd wat voor soorten we daarbij mogen noteren.
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Gele Kwikstaart, Zanddijk, Sirjansland, Leo Tromper.

De Oosterschelde als Natura 2000 gebied.
Jos van Felius
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden binnen
de EU. Dit netwerk is ingesteld om de natuur en zijn soortenrijkdom te beschermen
tegen achteruitgang. De Oosterschelde is onderdeel van dit netwerk en als zodanig
hiervoor aangewezen om zijn specifieke natuurwaarde in stand te houden. Sinds 2002
heeft de Oosterschelde de status van nationaal park.
De Oosterschelde is een uniek getijdengebied met zoute invloed vanuit de Noordzee.
Door de deltawerken is de dynamiek in het gebied sterk afgenomen. Aan de oostzijde
is de Oosterschelde afgedamd en aan de westzijde is er een halfopen verbinding met
de Noordzee: de stormvloedkering (SVK). Feit is wel dat de Oosterschelde nu van
grote (internationale) betekenis is voor vogels. Zowel als leefgebied voor de
kustbroeders als voor trekvogels. Onmisbaar om te rusten, foerageren en te ruien. Het
open gebied is een veilig toevluchtsoord en er is veel voedsel beschikbaar. Naast de
rijke natuur heeft de Oosterschelde ook nog een groot aantal gebruiksfuncties zoals
recreatie, visserij, watersport, duiksport e.d.
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Hoe gaan we hier mee om?
Natura 2000 gebieden hebben belangrijke natuurwaarden die beschermd moeten
worden, zodat de biodiversiteit behouden blijft. Voor dit soort gebieden zijn doelen
geformuleerd die moeten bijdragen aan het behoud van de natuurwaarden. Een
beheerplan geeft hier richting aan voor gebruik van het gebied. Met verschillende
beschermde soorten in de Oosterschelde gaat het goed. De buitendijkse biotopen zijn
nu nog wel in orde maar voor de langere termijn zijn er (grote) zorgen over
verslechtering van de leefgebieden, veroorzaakt door zandhonger.
In het beheerplan staan knelpunten waar de komende jaren rekening mee gehouden
moet worden. Met name de kwaliteit van de binnendijkse leef- en broedgebieden van
de kustvogels en de kwaliteit van de leefgebieden van de zeehond en de noordse
woelmuis. De belangrijkste factor die deze kwaliteit bepaalt is de dynamiek van het
(zoute) water.
Een maatregel om deze knelpunten tegen te gaan kan zijn het aanpakken en/of
voorkomen van de verslechtering door zandhonger. Door de aanleg van de
stormvloedkering is de invloed van het getij sterk afgenomen en daardoor ook een
sterk verminderde aanvoer van zand uit de Noordzee. Door deze verminderde
stroming is het gevolg dat de stroomgeulen van de Oosterschelde nu vol lopen met
zand van de slikken en platen. Door het kleiner worden van deze slikken en platen
verdwijnt er veel oppervlakte aan rust- en foerageergebied voor de vele vogels in de
Oosterschelde. Een oplossing kan zijn om de zandplaten in de Oosterschelde op te
spuiten met zand uit de Noordzee. Dit vergt veel voorbereiding in het
vergunningentraject en is een dure (tijdelijke) oplossing.
Een andere maatregel kan zijn, het uitbreiden van binnendijkse broed- en
leefgebieden. Door dammen en dijken is er geen dynamiek meer binnendijks, daardoor
zullen deze gebieden verder verlanden en zich ontwikkelen tot opgaande vegetatie.
Met specifiek beheer en een slimme inrichting kunnen de natuurlijke processen worden
nagebootst. Zoals langs de Zuidkust Schouwen met de inrichting van Plan Tureluur.
De verminderde dynamiek is ook ongunstig voor die kustbroedvogels die hun heil
zoeken in het overgangsgebied tussen land en water. Deze broedvogels nestelen
vooral in de pioniersvegetatie die ontstaat door overstromingen en peilwisselingen met
zout water. Om de huidige broedlocaties te behouden en te verbeteren worden er
passende beheermaatregelen getroffen. Die variëren van het aanbrengen van
schelpen op de broedeilanden, jaarlijks plaggen grasland, afvoeren van maaisel tot het
inlaten van zout water in tijden van droogte.
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Borrendamme / Levensstrijd, Leo Tromper.

Hoe is het nu?
De buitendijkse gebieden hebben en blijven te maken krijgen met zandhonger. De
kwaliteit van deze leefomgeving zal zeker niet toenemen, maar wel veranderen
vanwege het ontstaan van een nieuw evenwicht tussen de aan- en afvoer van
sediment.
De binnendijkse gebieden zijn grotendeels opnieuw ingericht en daar zijn geen grote
ontwikkeling te verwachten. De kwaliteit van deze leefgebieden kan enigszins
verbeterd worden door een gericht beheer. De dynamiek van de zee blijft vooralsnog
buitendijks.

Alk, Oosterschelde Roggenplaat, Maarten Sluijter.
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Costa Brava nov. 2021
Niet vogelen, toch veel zien
Ted Sluijter
Verblijf
Enige jaren geleden hebben wij een kleine toercaravan vervoerd naar een
buitenstalling aan de Catalaanse kust. Een paar maal per jaar gebruiken wij deze als
verblijf voor een aantal weken. We rijden de caravan dan zelf naar een camping of wij
laten hem door de stalling daarheen brengen. Bij ons verblijf vermijden wij de
zomerdrukte in juli-augustus. Het is dan niet alleen vol met Nederlanders en Duitsers,
het kan dan ook erg warm zijn. Daarom onze voorkeur voor maanden als september,
mei, maart en oktober-november. Naast het feit dat de prijzen dan halveren (ons bin
zuunig ee!) is het weer over het algemeen zeer aangenaam, zelfs in november! Het
is er dan langer licht dan hier, vaker een open lucht, minder wind en temperaturen rond
15 graden. Ingrediënten om dagenlang buiten te zijn!
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Costa Brava
Letterlijke betekenis is ‘wilde kust’. En
dat klopt in verschillende opzichten.
Kleine strandjes wisselen af met ruige
rotsen al dan niet begroeid met dennen,
kurkeiken en struweel. Maar er zijn ook
typische badplaatsen met lange
stranden en hun hoge hotels zoals
Platja D’Aro. Maar ook kleine
havenplaatsen
met
kleine
vissersschepen
die
verse
vis
aanvoeren. Het binnenland is een
afwisseling van akkers, bossen en
kleinere beken en riviertjes.

November 2021
Van 13 t/m 28 november dit jaar verbleven wij op een camping in het dorp Calonge,
zo’n 80 km. ten Noorden van Barcelona. Ik ben er niet speciaal op uit geweest om
vogels te kijken. Wel vaak de verrekijker mee tijdens het wandelen langs de kust of
een paar uur verblijf op een klein strandje. En dan valt het op dat je best nog wel wat
kunt waarnemen! Uiteraard zijn de meeste waarnemingen ingevoerd op
observation.org.
Klein spul
Aan zangvogels geen gebrek. Overal, ook op de camping, roepen/zingen nog
kuifmees, zwarte mees en kleine zwartkop. Datzelfde geldt voor roodborst, zwarte
spreeuw en enkele zwartkoppen. Witte kwikstaart, boomkruiper, zwarte roodstaart en
kruisbekken zaten er elke dag. Opvallend veel houtduiven overal en slechts enkele
Turkse tortels. Op wandelingen langs de kust groenling, vink, staartmees, pimpel- en
koolmees. Vele 10-tallen rotszwaluwen waren regelmatig voedsel zoekend waar te
nemen. Verrassend was een vrouw blauwe rotslijster aan de kust bij Rosamar. In
watertjes met rietvegetatie roept de Cetti en vliegen groepen huismussen rond.
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Groter spul
In de wat grotere afvoergeulen vanuit de bergen (de riera’s) zwemmen wilde eend,
waterhoen en foerageren blauwe reigers en kleine zilverreigers. Bijzonder is de
geringe schuwheid die koereigers
aan de dag leggen. Zelfs in
toeristische dorpen foerageren ze
gewoon in parkjes! Tijdens een
partijtje tennis op de camping vloog
zowaar
een
dwergarend
over. Buizerd en sperwer zijn
schaars, maar ik heb er enkele
waargenomen. En net als hier op ons
eiland viel op dat gaaien er best talrijk
zijn dit jaar. Een bezoek aan de
mooie oude stad Girona leverde in de
rivier de Ter oa. aalscholvers op.
De kust
Als het weer het toelaat is een paar uur op een strandje best uit te
houden. Stokbroodje erbij, af en toe glaasje vino tinto (crianza) mwah….je kunt het
slechter hebben! Maar wel nuchter blijven want er vliegt elke dag wel wat langs! Zoals
groepen koereigers (tot 80 ex. bij elkaar). En uiteraard altijd volop geelpootmeeuwen
in flink aantal. Kokmeeuw en grote sterns zagen we vrijwel elke dag. Kuifaalscholvers
zitten er ook volop en zijn in het heldere zeewater prima te volgen tijdens het
foerageren onderduiken. Ze ontwikkelen een behoorlijke snelheid onder water, goed
te zien! Met de verrekijker de horizon afspeurend zie je elke dag wel langsvliegende
vale pijlstormvogels. Mooi keilend tussen de golven. Een paar keer ook een groep
volwassen Jan-van-Genten. Highlight in een groep kokmeeuwen (en daardoor
herkenbaar) was zowaar een dunbekmeeuw in winterkleed.
Ander spul
Het milde klimaat in november biedt dagvlinders blijkbaar nog volop mogelijkheden.
Elke dag volop witjes, blauwtjes en atalanta. Een vlinder welke ik niet verwachtte was
de argusvlinder. Hiervan zagen we er toch nog een tiental. Eenmaal vloog er een
oranje luzernevlinder voorbij bij Rosamar. Daar troffen we ook nog verschillende
bloeiende exemplaren zeevenkel. Op bloeiende en heerlijk geurende!) hedera op de
oude stadsmuur van Girona vlogen gewone wespen maar ook tientallen veel grotere
hoornaars.
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Slot
Het mooie van onze gezamenlijke hobby is dat er altijd
wel iets te zien/horen is. Waar je ook bent, wat je ook
doet. Zelfs zonder er speciaal voor op uit te gaan en
zonder verrekijker is er elke minuut wel iets waar te
nemen en ervan te genieten! Tijdens eerdere bezoeken
aan deze camping (capaciteit 700 plaatsen, waarvan nu
8 bezet…) vlogen kraanvogels over, hoorden en zagen
we een oehoe langs de caravan, net als een vos… en
het schijnt dat elke winter ook een groepje wilde zwijnen
over de camping raast. Wilde zwijnen zijn er blijkbaar in
groten getale; een campingmedewerker-jager vertelde
ons dat er alleen al in Catalunya jaarlijks zo’n 15.000
worden geschoten. Gezien het milde klimaat,
interessante natuur, heerlijk eten…..het zal niet ons
laatste reisje Catalunya zijn!
Foto ’s Ted Sluijter

Buizerd, Schelphoek, Leo Tromper.
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