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Breedbekstrandlopers in Hondsbroekse Pleij,
Westervoort, 13 mei  2012
In de laatste dagen van de tweede week in 
mei gaat het ineens lekker met strandlopers 
in ons werkgebied. Drieteen-, Krombek- , 
Temmincks- en Bonte strandloper en 
Zilverplevier, het trippelt ineens over diverse 
slikplaten in de regio. En er zat mogelijk meer 
aan te komen. Bij Ochten en Weurt werden 
ook al Steenlopers gemeld, die mochten 
wat mij betreft ook wel even aanwaaien. 
In de vroege avond van 12 mei wordt er 
dan ook ineens één op Waarneming.nl  
gepresenteerd, mooi gefotografeerd in de 
Hondsbroekse Pleij bij Westervoort. Daar is 
tie dan! Ik heb van alles te doen, maar maak 
een snelle afweging, het is vijftien minuten 
fietsen, pinuts. Gaan dus! 

Rond kwart voor acht kom ik aan in de 
Pleij. Dick van Dorp en Frank Wagenaar 

staan er al, Frank met boek in de hand. 
‘Kom eens snel kijken’ zegt hij, en terwijl 
mijn hart één sprong maakt ben ik er in drie 
bij de telescoop van Frank. ‘Dit zijn toch 
Breedbekstrandlopers?’ vraagt hij. Één blik is 
voldoende om te zien dat hij helemaal gelijk 
heeft met de twee strandlopers waar ik naar 
staar. Dubbele wenkbrauwstreep, halflang 
snaveltje met ietwat hangend drupje op het 
eind, grijzig van tint, witte ‘tramrails’ op de 
rug: wát een superontdekking! Snel worden 
door Frank andere mensen ingelicht, terwijl 
we ‘bewijsplaten’ proberen te maken

De eerste gealarmeerden komen iets na 
achten, per sms krijgen we van anderen te 
horen dat we ‘de vogels vast moeten houden, 
we zijn onderweg!’ De twee blijven rustig 
foerageren, en langzaam druppelen de 
vooral Gelderse twitchers binnen. Zelfs voor 
de top in de ranking, zoals Aart Vink, betreft 
het een nieuwe Gelderlandsoort, en zo dus 
ook voor ons werkgebied! Tot de schemer 
laten de strandlopers zich bewonderen, 
waarna het te donker wordt. De volgende 
ochtend staat bij het eerste licht om zes 
uur de eerste vogelaar al aan de plas, en de 
vogels blijken er nog te zijn. Samen met nog 
drie kunnen ze de twee bekijken: om 6:42 
kiezen de twee samen met een Bontbekple-
vier en twee Kleine plevieren het luchtruim, 
en vertrekken hoog naar noord.

Dit betreft het eerste geval voor ons 
werkgebied. Voor Gelderland is dit het 
tweede geval, met het tweede en derde 
exemplaar. Van 20 tot 22 juli 1986 zat er één 
bij de Kaliwaal in de Ooijpolder , die de 20e  
ook is gefotografeerd. Het CDNA heeft deze 
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echter alleen op voor 20 juli aanvaard.

Uiteindelijk kwam later op de avond ook 
de Steenloper ineens in beeld. De vogel 
bleek al die tijd achter een dijkje te hebben 
gefoerageerd,  en na enig geduld waren de 
Breedbekken en Steenloper mooi in één 
beeld te bewonderen! 
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