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PROLOOG  –  of toen het Groot Rietveld nog geen groot rietveld was . . . 
 

 

 

 

““MMEELLSSEELLEE  PPOOLLDDEERR”” 12.30u-13.30u, ☼, Zw-wind 21 augustus 1985  

 

 1 blauwe reiger 
 onvolwassen bergeenden niet geteld: 105 ex op 26/8 
 juv bruine kiekendief 
 torenvalk 
 15 patrijzen 
 >10 kemphanen 
 3 oeverlopers, 2 groenpootruiters, 2 witgatten, 1 bontbekplevier 
 16 kluten 
 2 grutto’s 
 15 visdieven 
 juveniele koekoek 
 zomertortel 
 2 families kneu: ook zang 
 

  



 - 3 - De vogels van het Groot Rietveld   

INLEIDING 
 

et mijn duizendste Groot-Rietveldbezoek in het vooruitzicht ontstond de idee om de 

meticuleus verzamelde veldwaarnemingen te ordenen en te bundelen, en beschikbaar te 

stellen voor geïnteresseerden. De idee nam uiteindelijk vaste vorm aan en groeide uit tot een 

eerste soortenlijst. Die mailde ik in november 2006 aan enkele bekenden. Daarop kwamen 

lovende commentaren die me motiveerden om de huidige update te maken. Maar eerst een 

korte sprong in het verleden. 

  Toen ik bijna vier decennia geleden, ergens in een ordinair Brussels park, een vogel met 

blauwe vleugels zag langs vliegen, had ik het virus beet: de positieve determinatie van mijn 

eerste Vlaamse gaai, en de daarbij horende opwinding, werden de aanzet van een levenslange 

passie. Sindsdien is vogels kijken in essentie dàt gebleven: een passie waarin de ontdekking 

en het verrassingselement centraal staan. Dit rapport moet dus ook in die geest gelezen wor-

den. De lijstvorm is niet meer dan een nuttig kader waarin ik de duizenden waarnemingen tot 

leven wil laten komen.  

  Wat is nu het nut van deze lijst? Vermits ze is opgesteld op basis van uitsluitend persoonlijke 

observaties is ze niet volledig – maar welke lijst is dat wel? Ze zal vooral bruikbaar blijken 

voor de wandelaar die het gebeid occasioneel bezoekt en zijn waarnemingen wil situeren; als 

hij of zij bijvoorbeeld een Ringmus te zien krijgt, dan komt men al snel te weten dat het hier 

lokaal om een zeldzame vogel gaat, en dat het opstoten van een Bokje eigenlijk niets onge-

woons is tijdens het winterhalfjaar. Anderzijds vertelt dit rapport je ook welke de beste perio-

des zijn om opwindende soorten zoals Roerdomp en Baardmannetje te zien te krijgen. En de 

vogelaar met bredere interesses krijgt in één oogopslag de aantalevolutie van de broedvogels 

voorgeschoteld.  
 

  Voor een eerste kennismaking met het Groot Rietveld verwijs ik naar het internet. Onder 

mijn noemer ‘Groot Rietveld’ valt het volledige studiegebied, zijnde:  

1. het eigenlijke Groot Rietveld, bestaande uit het noordelijk rietveld (ng), het zuidelijk 

rietveld (zg), het Lange Eind en de Put van Fien (GrRi). Grondgebied Melsele, ±80 ha. 

2. de daaraan in het oosten grenzende vlakte tot aan de spoorweg, Vlakte van Zwijnd-

recht genoemd (VlZw).
1
 Grondgebied Zwijndrecht, ±100 ha. 

3. (en tijdens de broedseizoenen van 2000 en 2001 ook de aansluitende opspuitterreinen 

ten oosten van de spoorweg, ten zuiden van Borealis (Bor)).
 2
 

Deze deelgebieden vormen een ecologisch geheel waartussen zeer veel uitwisseling plaats-

vindt, niet enkel van eenden en ganzen, maar ook van reigers, roofvogels, steltlopers (tijdens 

drogere zomers), kwikstaarten, Waterpiepers, Rietgorzen, enz., wat een behandeling van het 

gebied in zijn totaliteit meer dan rechtvaardigt. 
 

  De studieperiode omvat negen inleidende bezoeken in mei en juni 1997 plus de hoofdperio-

de van 15 maart 1998 tot 22 december 2010. De gegevens van tien bezoeken tussen 1985 en 

1992, toen het GrRi niet veel meer dan een opgespoten polder was, werden niet verwerkt. 

De gegevens werden dus verzameld gedurende 1610 bezoeken (±3500 observatie-uren) op 

1546 verschillende dagen (zie onderstaande tabel).  

Periodes van inactiviteit waren: 

25 september 1998 tot 17 februari 1999; 5 juli tot 21 augustus 1999; 28 november 1999 tot 14 

januari 2000; maart 2000; 14 januari tot 6 februari 2002; 14 juli tot 4 augustus 2003; 13 juni 

tot 22 augustus 2004; 7 juli tot 17 augustus 2005, 24 juni tot 4 augustus 2008; en november 

2009. Het laatste jaar, 2010, was een uitloopjaar. 

                                                
1 De eerste benaming voor deze vlakte was ‘Plassen ten zuiden van Dredging’; dit werd later ‘Broedvlakte van Zwijndrecht’ 
(BrZw), en nog later ‘Vlakte van Zwijndrecht’. Het verdwijnen van de specificatie broed is zeer betekenisvol: zie hierover de 
broedvogeltabel. 
2 Slechts sporadische bezoeken in de andere jaren. Behalve broedende Kokmeeuwen kwamen hier geen soorten voor die niet 

in het GrRi of op de VlZw voorkomen. 

M 
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Buiten deze lacunes zijn de bezoeken redelijk homogeen verspreid in de tijd, zodat de lijst een 

hoog representatief gehalte heeft, en een min of meer goede indruk geeft van welke vogels 

men wanneer en in welke orde van aantallen kan verwachten.  

 

 Spreiding bezoeken aan het Groot Rietveld te Melsele 
 

 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaartotaal 
85-92   2  3   3 2    10 

1997     4 5       9 

1998   1 12 9 6 1 4 1    34 

1999  1 13 11 14 10 3 3 8 8 1  72 

2000 3 4  16 12 17 12 17 17 12 15 7 132 

2001 5 11 18 14 22 17 17 8 9 13 7 5 146 

2002 3 2 11 15 25 29 15 7 14 17 10 6 154 

2003 7 10 21 17 18 19 13 10 10 10 7 9 151 

2004 8 5 7 8 7 3  1 14 10 7 2 72 

2005 5 7 6 6 5 6 2 2 10 14 9 6 78 

2006 3 4 10 21 22 29 16 17 22 15 8 6 173 

2007 7 8 8 19 18 15 15 8 20 18 15 11 162 

2008 10 9 9 25 27 16  19 25 22 14 5 181 

2009 6 5 9 24 17 15 12 17 22 17 2 7 153 

2010 2 7 21 19 5 4 2 9 8 1 4 1 83 

              

Totaal 59 73 136 207 208 191 108 125 182 157 99 66 1610 

 

Voor alle duidelijkheid: deze lijst behandelt uitsluitend persoonlijk verrichte observaties en 

pretendeert derhalve niet volledig te zijn. Anderzijds vond slechts een zeer klein aantal van 

deze gegevens zijn weg naar de openbaarheid.  

In 2001 en 2006 heb ik intensieve broedvogelinventarisaties verricht (een 90-tal (deel-)rondes 

elk). In andere jaren heb ik me beperkt tot bepaalde soorten of een deelgebied. Om evoluties 

of schommelingen in het broedvogelbestand maximaal tot uiting te laten komen, heb ik in de 

zeldzame gevallen waar ik geen persoonlijke gegevens bezit, de broedvogeltabelletjes aange-

vuld met gegevens van anderen.
1
  

 

Enkel met zekerheid gedetermineerde soorten werden in de lijst opgenomen.  
 

Hieronder mijn belangrijkste waarnemingen die ik niet heb weerhouden: 
 

- vijf Kleine Rietganzen (15 november 2001; ver in vlucht),  

- een Roodpootvalk (16 mei 2006; zeer hoog),  

- een Kleinst waterhoen (15 juni 2008, slechts eenmaal horen roepen; wel in geschikt biotoop) 
- een Breedbekstrandloper (3 juni 2000; enkel opvliegend),  

- een Poelsnip (2 mei 2002; vluchtig gezien bij opvliegen en invallen),  

- een Morinelplevier (25 augustus 2008; overvliegend, enkele de roep gehoord), 
- een Roodstuitzwaluw (4 mei 1999; enkel gehoord, in een trekkend groepje Boerenzwaluwen), 

- een vroege Noordse Kwikstaart (4 april 1999; vluchtig),  

- een Struikrietzanger (14 juni 2001; niet volledig kunnen beschrijven),  
- een Veldrietzanger (13 oktober 2008; opvallend brede wenkbrauwstreep; slechts 3 sec. gezien) 

- een juveniele Waterrietzanger (19 juli 2002; vluchtig, kruinstreep niet waargenomen),  

- een Ortolaan (7 mei 2001, zonder geluid en in tegenlicht),  

- een Grauwe Gors (11 mei 2001, zeer ver in vlucht),  

- een Geelgors (27 september 2003; te vluchtig).  

                                                
1 Er werd geput uit C. de Buyzer: 1998; E. Kaerts: 1999, 2000 en 2002; Instituut voor Natuurbehoud: 2003 tot 2005; C. de 

Buyzer: sommige zangvogels 2009 en 2010. 
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Na de soortnaam volgen:  

 de lokale status van de soort;  

 de vroegste en laatste data van zomer- en wintergasten, en doortrekkers; 

 broedvogeltabelletjes: behandelen GrRi + VlZw, tenzij anders vermeld (streepje = niet 

geteld)
1
. Zangvogels enkel GrRi, behalve Veldleeuwerik, Graspieper en Sprinkhaan-

zanger; 

 tabelletjes met maximumaantallen per maand en/of per jaar. Voor de steltlopers enkel 

doortrekkers, dus broedvogels niet inbegrepen; 

 aantal soortdagen = het aantal dagen waarop de soort werd waargenomen op het totaal 

van 1546 dagen (geeft een indruk over de trefkans van de soort); 

 interessante observaties; 

 eventuele trek-, slaapplaats- en broedgegevens; 

 extra informatie voor zeldzame soorten. 

 

Om de leesbaarheid te bevorderen, werden wetenschappelijke namen achterwege gelaten en 

werd de systematische volgorde (binnen een familie) op enkele plaatsen lichtjes geweld aan-

gedaan. Opmerkelijke data en aantallen werden vet gemarkeerd. 

 

Tot slot: om de lezer niet te laten verzanden in de vele getallen en cijfertjes, heb ik ook een 

Selectie van Hoogtepunten ingevoerd, gemarkeerd in donkeroranje.  
 

Opmerking bij de update 2007-2008 
 

Driehonderd tweeënvijftig nieuwe excursies sinds 9 november 2006 (de datum van het laatste rapport) 
leverde een heleboel nieuwe gegevens op. Dit leidde tot: 

- 22 nieuwe lijstsoorten (taxa), waaronder enkele onvervalste zeldzaamheden;
2
 

- de (al dan niet volledige) broedgegevens voor 2007 en 2008; 

- uitbreiding van soortspecifieke gegevens van vele soorten; 
- het opsplitsen van de eendentabelletjes in voorjaar en najaar, wat een genuanceerder over-

zicht biedt; 

- de bijstelling van de lokale status van sommige soorten; 
- het finetunen van een aantal fenelogische data; 

- het wegzuiveren van enkele foutjes in de broedvogeltabelletjes en andere typ- en schoonheids-

foutjes; 

- het situeren van sommige zeldzame waarnemingen of uitzonderlijke aantallen in de context 
van de seizoensoverzichten van Oriolus; 

- een grondig aangepast besluit; 

- een uitgebreide epiloog (mooiste voorjaarswaarnemingen 2008); 
- tien nieuwe tabellen en grafieken. 

Opmerking bij de update 2009-2010 
 
Op de Rosse fluiteend na, geen nieuwe soorten, maar wel, ondermeer, spectaculaire gegevens over de 
Cetti’s zanger, en enkele soorten die zich aandienen als toekomstige broedvogel. Steltlopertabelletjes 

werden opgesplitst in voorjaar/najaar. Ook enkele nieuwe tabellen in bijlage. 

 
Het is mooi geweest, en, voor de laatste maal … veel leesplezier !! 

Lamien Verstraete 

 

                                                
1 Gezien de ontelbare schuilmogelijkheden voor eendentomen (vooral in 2008 en 2009) en de ontoegankelijkheid van de 
centrale rietvelden moeten de opgegeven aantallen als absolute minima worden beschouwd. 
2 In chronologische volgorde: Siberische tjiftjaf, Kuifduiker, Koereiger, IJslandse grutto, Zwarte specht, Wielewaal, Kort-

teenleeuwerik, Matkop, Klapekster, Casarca, Kraanvogel, Krooneend, Poelsnip, Citroenkwikstaart, Rosse stekelstaart, 
Roodmus, Woudaapje, Bonte vliegenvanger, Dwergstern, Witvleugelstern, Roze spreeuw en Huismus. 
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SOORTBESPREKING 
   

1. Dodaars 
Broedvogel, vrijwel afwezig tijdens de winter.  

 

Vroegste: 31 januari 2008. Laatste: 27 december 2008 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  1 1 5 11 8 9 12 15 16-17 12-13 ≥20 15-20 - 

 

Grootste toom: 6 pulli. Gemiddelde toomgrootte: 3,42 pulli (n=14). Eerste pulli: ± 10 mei 2009.  

De meeste juvenielen worden gezien in juli (en augustus), met eind juli veel volgroeide vogels. Bij-
voorbeeld elf zichtbare tomen op 25 juli 2009. Eerste volgroeide vogels rond 10 juli. Laatste juvenie-

len: een halfvolgroeide vogel op 25 september 2001 en een bedelend pyjamajong op 28 september 

2006. Hoogste zichtbare aantal: 36 op 10 september 2008, het residu van een ware bevolkingsexplosie. 
Dankzij de hoge waterstand broedden de vogels in het gehele rietveld, en zijn vele koppels zelfs nooit 

gezien! Enkel de roep kon hun aanwezigheid verraden. 
 

2. Fuut 
Broedvogel, vrijwel afwezig tijdens de winter. (Laatste jaren pogingen tot overwintering) 

 
Vroegste: 20 januari 2010. Laatste: 25 december 2008 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 0 0 1 0 1-2 2 5 13 8 4 

(Zie tabellen in bijlage) 

 

Eerste pulli: 11 mei 2007. Grootste toom: ≥ 5 pulli. Gemiddelde toomgrootte: 3,14 pulli (n=21). 

Eerste waarnemingen van de soort: één à drie vogels tussen 3 en 8 mei 2001. 
Een eerste (geslaagd) broedgeval in 2003, toen net zoals in 2005 twee koppels aanwezig waren.  

In 2004 aanwezig van 14 maart tot 9 mei.  

In 2007 vijf geslaagde broedgevallen op zes aanwezige koppels (geen tweede legsels).  
In 2008 vond ook voor deze soort, met 13 broedkoppels, een bevolkingsexplosie plaats.  

In 2009 waren er gedurende de lente 10 à 14 koppels aanwezig waarvan er uiteindelijk acht succesvol 

zouden broeden: het is moeilijk onomstootbaar te bewijzen, maar nestverstoring door opdringerige 
Canadese ganzen zat hier waarschijnlijk voor iets tussen.  

In 2010 voor het eerst een koppel met een tweede legsel. Een nog bedelend juveniel op 1 oktober. 

 

  De opwindendste futenwaarneming vond plaats op 12 juni 2009, in de vorm van een langdurig, 
spectaculair gevecht tussen twee vogels van twee verschillende koppels, waarvan één met drie 

halfgrote jongen. De vogels gaan elkaar luid roepend en zeer agressief te lijf, rechtstaand en duikend, 

totdat ze, ineengeklampt, vrijwel ondergedompeld, aangevallen worden door een opportunistisch 
Meerkoetenkoppel, dat op het uitgeputte kluwen springt, terwijl hun vier jongen luid panikeren !!  

  De meest bizarre futenwaarneming deed ik twee weken later, op 25 juni. Als prooidieren van de fuut 

worden hier vooral stekelbaarsjes vastgesteld, zelden grotere vissen, soms een kikker. Niet zo op die 
bewuste dag: toen kon ik bij mijn aankomst in de zuidoosthoek mijn ogen nauwelijks kon geloven: een 

Fuut jongleert meer dan vijf minuten lang met een kolossale Stierkikker, die veel groter is dan zijn 

eigen kop. Het spektakel wordt pas echt hallucinant wanneer hij hem uiteindelijk in de juiste positie 

heeft gekregen – kop in de snavel, en in het ijle slingerende achterpoten – en hem tegen alle 
verwachtingen in, met de grootste moeite, naar binnen slokt!  

Het voorkomen van de stierkikker in het GrRi is vrij slecht nieuws. want die monsters zouden werke-

lijk alles vreten, ook vogeljongen, en toeval of niet, maar het Futenkoppel in de zuidoosthoek is het 
enige (van de zes koppels in het zuiden) dat geen enkel jong heeft grootgebracht. Hopelijk zit daar 

geen hele kolonie, want op die zuidoostplasjes zit meestal geen enkel eendenjong, en heb ik er voor 

het eerst in tien jaar ook geen enkel dodaarsjong gezien. Als ik mijn verbeelding voor eenmaal de vrije 

loop mag laten, dan heeft een van de futenouders wraak genomen door de moordenaar op te eten!  
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3. Kuifduiker 
Zeer zeldzame wintergast 

 
Eén op 20 januari 2007, tezamen met enkele ♀♀ Nonnetjes. 

 

4. Geoorde fuut 
Voorjaarsgast. Zeer zeldzame najaarsgast (nov. 2000) en wintergast (jan. 2007) 

 
Vroegste voorjaar: 30 maart 2010. Laatste voorjaar: 10 juli 2007 en 25 augustus 2008 
 

(Zie tabel in bijlage) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  0 1 7 4 3 3 0 2 2 13 9 4 2 

 

108 soortdagen (waarvan een groot percentage tijdens voorjaar 2007). 

Hoogste aantal: 13 ex op 26 mei 2007.  
Het gros van de waarnemingen betreft koppels. In 1998 broedde de soort in de toenmalige Kokmeeu-

wenkolonie op de terreinen van Dredging, vlak naast VlZw. In juni werd meerdere malen uitgebreide 

balts geobserveerd en in 2003 verbleef er gedurende 17 dagen een adult met twee juvenielen op de 
plas, maar er werd niet gebroed.  

Deze soort is zeer veeleisend wat het broedbiotoop betreft. Nochtans zag het er in 2007 met zes kop-

pels en drie broedpogingen zeer goed uit. Maar overvloedige regenval met een sterk verhoogd water-

peil als gevolg, kwam er tot driemaal toe een stokje voor steken. Nestbouwende vogels van 23 tot 26 
mei en van 2 tot 12 juni, en zelfs een vogel op een afgewerkt nest, werden allen verdreven.  

 

5. Aalscholver 
Jaarvogel. Najaarstrekker. Veel minder frequente voorjaarstrekker. 

 
Steeds wel enkele vogels aanwezig, vissend op de plassen en plasjes, zelden meer dan drie. Maximaal 
negen op 29 augustus 2008. 

Zeer regelmatige najaarstrekker (68 waarnemingen) tussen 12 augustus en 2 december, met een piek 

begin oktober. Hoogste aantal: 721 ex → Zw op 14 september 2008.  

Trekkende aalscholvers maken deel uit van de typische najaarsfeer.  
Of hoe een vlucht van vele tientallen . . . doodstil . . . voorbijschuivende . . . zwarte kruisen . . . tegen 

een staalblauwe hemel, een in mijn ogen tamelijk ordinaire vogel zeer groots kan doen lijken ! 

 

6. Blauwe reiger 
Jaarvogel. Voorjaarstrekker. Najaarstrekker. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  4 - 8 8 5 7 5 13 11 17 12 10 3 

 
Frequentst in juni en zomer (vooral juvenielen). Hoogste aantallen in het najaar zijn steeds overnach-

tende trekgroepen, zoals de 17 vogels op 24 september 2007 en 12 vogels op 12 september 2008. 

Hoogste voorjaarsaantal: 13 ex op 29 juni 2005, bij een gunstige lage waterstand. 

Zeldzaam in de winter. Een melanistische vogel van 10 tot 12 juni 2001. Als prooi werden vastgesteld: 
kikker, eendenkuikens, meerkoetkuiken. Op 11 maart 2007 en 25 maart 2010 een vogel in vlucht met 

nestmateriaal. 

Tweemaal in conflict met de Grote zilverreiger, eenmaal zelfs een heus luchtgevecht, maar dat is niets 
vergeleken met wat nog zou komen …. (Zie intermezzo blz.21) 

 

7. Koereiger 
Zeer zeldzame voorjaarsgast 

 
9 april 2007: een blijkbaar ongeringde vogel vliegt op en vertrekt → Z 
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8. Purperreiger 
Voorjaarsgast, zomergast, najaarsgast en najaarstrekker. 

 
18 vogels – 32 soortdagen: 

- 12 juni 2001: adult 

- 4 tot 6 mei 2002: adult. Vertrekt → N 

- 7 tot 9 mei: tweede adult 
- 8 juni: juveniel → Z 

- 29 juli: één tezamen met vier Blauwe reigers hoog → Zw 

- 3 juli 2003: adult 
- 25 september 2005: juveniel 

- 16 mei 2006: adult 

- 28 juli: juveniel 

- 5 augustus: vier juvenielen komen toe uit het noorden 
- 5 september tot en met 20 oktober 2007: juveniel.  

Op 8 september tezamen met een Roerdomp in één kijkerbeeld! Wanneer ik beide vogels tot 

op 25 meter benader, vliegt de Purperreiger tenslotte op en vangt de Roerdomp nog snel een 
kikkertje alvorens in paalhouding te gaan staan, en uiteindelijk in de begroeiing te verdwijnen.  

- 25 april 2008: ↑ uit rietveld; wordt gebied uitgedreven door achtervolgende Blauwe reiger. 

- 28-29-30 april. Ook dikwijls in een boom, o.a. tezamen met een Koekoek. 
- 19 en 21 mei 

- 2 mei 2009: → O 

 

9.   Kleine zilverreiger 
Voorjaarsgast, voorjaarstrekker, zomergast en najaarsgast 

 
±31 vogels – 36 soortdagen: 

- 9 mei 1999 → N 

- 29 augustus 2000 

- 19 april 2001: drie →  

- 30 augustus: ↓ uit N 

- 22 mei 2002 →  

- 22 augustus 2003: drie →  

- 23 augustus 2004 

- 4 september: twee 

- 16 september tot 7 oktober 

- 16 en 17 september: twee 

- 6 november 

- 11 mei 2006: → No 

- 28 juli  

- 5 augustus 

- 28 juni 2007 ↓ 

- 8 juli  

- 5 september 

- 23 april 2008: → No 

- 6, 26 en 31 juli 2009 

- 22 augustus tot 10 september 

- 22 september: drie 

- 24 september 
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10.  Grote zilverreiger 
Voorjaarsgast. Zeer zeldzame zomergast. Najaarsgast. Wintergast. 

 

44 vogels – 89 soortdagen: 

- 23 september 2000: → O 

- 30 en 31 mei 2002: ook samen met de Flamingo 

- 15 november: → WZw 

- 9 december: behoedzaam wandelend op het ijs. 

- 4 maart 2003  

- 27 september: vrij hoog → uit N 

- 16 tot 22 september 2004 
- 3 tot 11 november 

- 22 september tot 26 november 2005 (met enkele korte onderbrekingen): twee tot drie ex 

- 18 februari 2006 
- 16 oktober: → Zo 

- 6 december ↓ 

- 18 december 

- 2 januari 2007 
- 7 januari 

- 10 april 

- 28 en 29 april 

- 3 en 4 mei 

- 14 augustus 

- 20 en 24 september 

- 30 en 31 oktober 
- 12 november → O 

- 31 december 

- 16 en 23 januari 2008 
- 23 en 24 april 

- 12 -14 mei: op 12 mei ↓ uit Zw 

- 18 mei: → N 

- 9 september tot en met 30 oktober; op 12 en 22 oktober twee. 
- 21 september: drie → N 

- 18 februari 2009 

- 1 maart 
- 9, 12 en 17 september 

- 10 en 23 oktober 

- 2 februari 2010 

- 31 maart 
- 15 april 

- 9 augustus 

- 24 en 26 augustus 
 

11.   Kwak 
Zeer zeldzame voorjaarstrekker 

 
Een adulte vogel mooi laag overtrekkend → ONo op 25 april 2003 (6.35u) 
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12.  Woudaapje 
Zeldzame voorjaarsgast. Broedvogel. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(2) 1 

 

De vraag was niet of het Woudaapje hier ooit zou gezien worden, maar wel wanneer.  

Op 22 juni 2008 – na tien jaar (!) – was het dan eindelijk zo ver. Eerst een roepende vogel in de 

rietruigte ten zuiden van de oost-west-dijk.  

Volgende waarnemingen vanaf een observatieplaats op de noord-zuid-dijk:  

 ♂ valt in op 10 meter afstand in de rietkraag; dan zeer zacht roepend;  

 twee Woudaapjes vliegen dichtbij heen en weer in samenvlucht, vlak boven het water. De vogels 

zijn zeer mooi in bovenaanzicht te zien: een duidelijk verschil in kleurintensiteit doet me 

aanvankelijk aan een koppel denken. Na het raadplegen van enkele gidsen blijkt het echter om een 

2
de

 kalenderjaar te gaan, dat iets doffer gekleurd is dan een adult. 

 ad ♂ → terug naar zuidelijke rietruigte bij oost-west-dijk;  

 ad en 2
de

 kj alternerend roepend; 2
de

 kj roept eerst zeer zacht, en dan alsmaar luider, maar behaalt 

nooit hetzelfde luide volume als de adulte vogel; na 15 minuten roepen ze opnieuw.  

Van 24 juni tot 4 augustus ben ik afwezig, maar op 14 augustus kan ik de 2
de

 kalenderjaarvogel 

opnieuw waarnemen, ditmaal in het zuidelijk GrRi. 

 

2009 wordt een succesjaar met: 

- een zeker geslaagd broedgeval (op een vijftiental meter van de nestplaats van een Roerdomp (R2)  

- een waarschijnlijk mislukt broedgeval (in de zuidoosthoek)  

- en een derde, blijkbaar ongepaarde man (in het noordelijke rietveld).  

Een chronologisch overzicht van mijn waarnemingen: 

 6 mei: “koppelend” koppel in vlucht en mooi in zit bij de oostelijke plas. 

 21 mei: roepende ♂ bij dijkplas 

 24-25 mei: roepende ♂ bij centrale plas 

 8 juni: zeven maal ♂ bij oostelijke plas 

 12 juni: 2x ♀ bij dijkplas 

 17 juni: 3x koppel dijkplas → centrale plas 

 20 juni: roepende ♂ bij centrale plas 

 23 juni: ♀ ten zuiden van dijkplas (nestplaats); roepende ♂ bij centrale plas 

 24 juni: koppel en ♂ bij nestplaats 

 25 juni. Nieuwe aankomsten: een koppel in de zuidoosthoek plus een roepende ♂ in het noordelijk 

rietveld. Voedselvluchten van ♀ broedvogel naar nestplaats.  

Koppel Woudaapjes tezamen met Roerdomp in vlucht! 

 27 juni: roepende ♂ in zuidoosthoek 

 28 juni: 2 roepposten: bij zuidoosthoek en bij dijkplas 

 30 juni: één in zuidoosthoek. Voedselvluchten van koppel bij (onzichtbare) uitgevlogen jongen? 

Een man prachtig dicht in de rietpluimen, en doet daarna zijn naam eer aan bij het naar beneden 

klauteren. 

 2 juli: koppel bij nestplaats 

 6 juli; 2 maal ♀ zuidoosthoek 

 11 juli: 2 maal ♀ oostelijke plas 

 25 en 26 juli: juveniel → Lange Eind 

 27 en 28 juli: verschillende waarnemingen van twee juvenielen in noordoosthoek. (Een invallende 

vogel even mooi in zit tussen alarmerende Baardmannetjes, alvorens het riet in te vluchten); ♂ nog 

steeds in broedkleed; ♂ en ♀ van tweede koppel roepend (♀ van op nest ?!) in zuidoosthoek. 

 31 juli: ♂ in zuidoosthoek, ♀ in noordoosthoek 

 1 augustus: koppel + 2 juvenielen in noordoosthoek 

 20 augustus: laatste waarneming (♀)  
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13.   Roerdomp 
Jaarvogel. Broedvogel. 

 
Vroegste roep: 28 februari 2008.  

Laatste roep: 21 juni 2008. (Zie tabelletjes in bijlage.) 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 A 1 A 0 A 1 1 2 2(3) 0 

 

2001 

20 januari: eerste waarneming van de soort. 

Volgende waarnemingen op 14 juni en van 6 tot 15 juli. Waarschijnlijk een overzomerende, ongekop-
pelde vogel, op de juiste plaats en in de juiste periode. De hoop is geboren … 
 

2002 

Eerste roep op 1 april (H. Van de Camp).Voor mij komt de verrassing pas op 14 april, net terug van op 

reis. Vrijwel dagelijks roepend tot 17 mei.  
Op 16, 19 en 20 april – telkens tussen 20.45u en 21.00u – komt een tweede exemplaar van buiten het 

gebied richting centrale plas (= locatie roepend mannetje) aangevlogen en valt in in het zuidelijk deel 

van het GrRi. De invalplaats ligt elke dag wat dichter bij de roeplocatie. Op 20 april bedraagt de tus-

senafstand een kleine 200 m. Tussen 20 mei en 2 juli worden frequent voedselvluchten uitgevoerd. De 
roepplaats blijkt in de buurt van de nestplaats te liggen. 
 

Enkele cijfers: 65 maal een roerdomp in vlucht waargenomen waarvan 49 maal tijdens 34,5 gerichte spoturen, 

zijnde 1,42 waarnemingen per uur of gemiddeld één waarneming om de 42 minuten. Dus 16 "toevallige" waar-

nemingen, zijnde 24,6%. De totale vluchtduur van 50 opgenomen vluchten bedraagt 22,5 minuten met een ge-

middelde van 27 seconden per vlucht. (Minimum 5 seconden, maximum 80 seconden). De totale foerageer- 

en/of rustduur tussen twee vluchten bedroeg 567 minuten voor 27 foerageerperiodes met een gemiddelde van 21 

minuten per foerageerperiode. (Minimum 3 minuten, maximum 78 minuten) 
 

Tijdens de periode dat de jongen zouden moeten uitvliegen ben ik op reis. Anderen zien evenmin uit-

gevlogen jongen. Gezien de voedselvluchten gaat het hier om een zeker broedgeval, maar het resultaat 
blijft onbekend.  

Tenslotte nog twee waarnemingen in het najaar op 5 en 9 oktober. 
 

2003 

Alle waarnemingen: 
- 5 en 23 maart 

- 3 mei 

- 13 en 29 juni 

- 5 en 10 juli 
 

2005 

Alle waarnemingen: 
- 9 januari 

- 15 en 22 mei 

- op 23 juni zelfs twee vogels 
- 3 juli 

Vermits in 2003 en 2005 geen roep werd gehoord, ga ik er van uit dat er niet gebroed werd, ondanks de 

zeer verdachte data. 

 
2006 

En dan – onaangekondigd na vier jaren – terug die mythische roep, eerst op 29 maart. Roept veel minder 

frequent en minder luid dan in 2002, regelmatig tot 17 mei, daarna nog slechts zeer sporadisch (laatst op 
27 juni). Qua data dus een treffende overeenkomst met 2002.  

De nestplaats is een 200-tal meter opgeschoven. Het plaatje wordt echter vrij ingewikkeld, want op 17 mei 

en 2 juni neem ik drie verschillende vogels waar en op 12 juni al twee vogels in samenvlucht. De 

voedselvluchten (37 in totaal) zijn ook veel minder consistent in kaart te brengen dan in 2002.  
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Er zijn verschillende hypotheses mogelijk: a) een polygame man; b) koppel + niet-broeder; c) een al 

vliegvlug jong (wat onwaarschijnlijk lijkt). Voor een (gedeeltelijke) ontknoping zie intermezzo blz.36. 

En niet te veraf langs vliegende Roerdomp – in de juiste belichting – is een van die ongemeen mooie 

beelden die het Groot Rietveld te bieden heeft, maar een 60 ha grote rietzee is niet de geschiktste plaats 

om staande vogels waar te nemen. Je moet wat geluk hebben. Van mijn 102 visuele waarnemingen op dit 

moment zijn er slechts vijf van een vogel in zit, de beste niet eens langer dan 25 seconden van een vogel 

op 40 meter, die op het moment dat hij mij opmerkt natuurlijk onverwijld wegvliegt. Maar daar zou 

verandering inkomen. (Zie intermezzo blz. 36) 

Laatste waarnemingen op 8 oktober en op 15 en 29 november. 

 

2007 
19 februari: een koppel in samenvlucht 

11 tot 25 maart: eerste schuchtere roeppogingen. Daarna druk roepend tot 23 mei. Op 21 april twee 

vogels hoog in samenvlucht. In de loop van de broedperiode verplaatst de roeppost zich een 200-tal 
meter, wat sommige occasionele bezoekers foutief doet besluiten dat er twee paren zitten. Op 28 juni 

en 25 juli een (roepend) overvliegend juveniel, dus opnieuw een geslaagd broedgeval. 

De Roerdomp vliegt dit jaar voor het eerst ook in het najaar nadrukkelijk in de kijker: van september 
tot december regelmatig twee vogels tezamen, ook dikwijls in zit. 

 

2008 = Roerdompenjaar ! 172 visuele waarnemingen waarvan 22 in zit!  

 28 februari. Eerste roep, voor het eerst in het noordelijk GrRi. (= R1) 

 23 maart.
1
 Twee roepposten; de tweede ten westen van de roeppost van 2007, in het zuidelijk GrRi 

(= R2) 

 5 april. Derde locatie roeppost, in de zuidoosthoek van het zuidelijk GrRi. (= R3) 

Het was zeer betekenisvol hoe de roepende Roerdompen die delen van het rietveld opzochten waar het 

water het minst diep was; R1 had het beste territorium ingenomen, R3 verplaatste zich naar het droge-

re rietveld ten noorden van de sloot in het noordelijke GrRi toen de zuidoosthoek volliep, en R2 
schoof zelfs op met het tijdelijk dalende waterpeil! R3 heeft dus niet gebroed; door gebrek aan een 

geschikte broedplaats of door gebrek aan een partner, wie zal het zeggen? 

De laatste decade van mei was één komen en gaan. In die periode volstonden twee uurtjes Roerdomp-

spotten om met zekerheid vijf verschillende vogels te zien. 
 

2009  

Ik was vorig jaar beter wat zuiniger omgesprongen met mijn superlatieven, want dit jaar werd opnieuw 
een Roerdompenjaar – en wat voor één – met weerom, heel toevallig … 172 visuele waarnemingen, 

maar vooral, met nog meer vogels ! 

Na verschillende winterwaarnemingen, waaronder twee op de vlakte (waarvan één zeer verzwakte 
vogel op 24 januari), begonnen de Roerdompen terug te roepen: R1 voor het eerst op 26 maart: R2 op 

30 maart en R3 op 5 april.  

Ook dit jaar kwamen de hoogtepunten in de laatste decade van mei: 

20 mei: zeven of acht roerdompen in zg. O.a. twee vogels die elkaar kruisen, en wat later vrij hoog de 
lucht in gaan, waar ze langdurig rondcirkelen, ondertussen af en toe roepend, tot een Bruine kiekendief 

een van de vogels het riet in dwingt. Dat alles terwijl  R1 en R2 geheel de ochtend ongebruikelijk 

frequent roepen. 
23 mei: zes à zeven roerdompen in zg. O.a. twee vogels in rondvluchtjes boven het riet, tot een Bruine 

kiekendief een van de vogels het riet in dwingt; drie verschillende roepplaatsen! 

24 mei: zeven of acht roerdompen in zg. R1 en R2 roepen op minder dan 50 meter van elkaar en zijn 
auditief herkenbaar. Een vogel komt hoog aanvliegen uit het noorden en valt in de zuidoosthoek: een 

vogel van Verrebroek? 

25 mei: zeven visuele vogels 

30 juni: o.a. één vogel minutenlang in een hoge, zeer grote boog over het volledige GrRi, roepend 
boven de zuidoosthoek, waar een andere vogel antwoordt vanuit het riet. 

Een mooie afsluiter waren drie juvenielen op 27 juli. 

 

                                                
1 Mogelijk vroeger, maar ik was afwezig tussen 11 en 22 maart. 
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2010 

Minstens één vogel aanwezig in maart, maar de strenge winter heeft de populatie dusdanig uitgedund 

dat er geen broedgeval plaatsvindt. 
 

De Roerdomp en de Bruine kiekendief zijn geen beste maatjes. Enkele opwindende confrontaties: 

 22 mei 2007. Schermutseling met ♂ Bruine kiekendief: vertikaal hangend met gesperde snavel. 
 2 juni. Invallend bij nestplaats van Bruine kiekendief; het koppel kiekendieven, vooral het 

alarmerend ♀, begint vijftien minuten lang hevig te stootduiken op de onzichtbare indringer. 

 11 juli. Mooi invallend na bijna in aanvaring te zijn gekomen met een juveniele Bruine kiekendief. 

 24 mei 2008. Een langs de nestplaats van de Bruine kiekendief vliegende vogel wordt door het ♀ 
aangevallen, en laat zich uit verdediging als een baksteen in het riet vallen! 

 

14.   Ooievaar 
Zeldzame gast 

 

Vier vogels: 
 

- Een adult op de vlakte op 16 oktober 2005 
- Eén over op 16 januari 2008 

- Ongeringde vogel op de vlakte op 21 april  

- Geringde vogel op de vlakte op 10 juni 
 

15.   Zwarte ooievaar 
Zeldzame voorjaars- en najaarsgast 

 
Acht vogels: 

- 8 augustus 2000 

16 uur. Een hete zomernamiddag. Terug van op reis. De verveling dreigt toe te slaan. Dan 

maar met de kleintjes naar de Put van Fien, om bootje te varen. De enige keer ooit, dat ik naar 

het Groot Rietveld vertrek zonder de intentie te hebben om naar vogels te kijken … 

 18.30 uur. Terug naar huis. Of toch niet … 

 … enkele grote schimmen aan de hemel … 

Zeven zwarte ooievaars komen aangezweefd uit het oosten. Ze landen uit het zicht op de 

vlakte. De adrenaline stijgt. Ik loop behoedzaam de vlakte op, speurend in de hoop dat ik ze 

ontdek alvorens zij mij zien. En dan, onaangekondigd, staan ze daar, bij een plasje achter een 

helling op een dertigtal meter afstand. Ik verstijf, maar dat is niet nodig: gedurende een vol uur 

komen ze rustig op krachten zonder zich iets van onze aanwezigheid aan te trekken. Dan 

vliegen ze één na één naar beneden in het Lange Eind, waar ze verder foerageren tot na 

zonsondergang. De vogels zijn ongeringd en twee ervan hebben een bleekrode snavelbasis. 

 

9 augustus 

7 uur. De ooievaars zijn nog aanwezig op dezelfde plaats. Zeer dicht benaderbaar, 

voedselpikkend in het water.  

8 uur. Ze vliegen over de dijk in het rietmoeras, waarschijnlijk op zoek naar tastbaarder 

voedsel: zijn nu niet meer zichtbaar. 

10.21 uur. Uiteindelijk vliegen ze op uit het moeras, terug naar de vlakte om daar gebruik te 

maken van de thermiek boven de opwarmende zandgrond. Ze spiralen gracieus omhoog en 

beginnen hun eerste glijvlucht in noordoostelijke richting. 

Om 10.31 uur zijn ze uit zicht verdwenen. Het begin van de volgende etappe van een lange 

reis naar West-Afrika … 

 In mijn herinnering nog steeds de meest onderhoudende belevenis uit de studieperiode. 

 

- 5 mei 2006: een adulte vogel vliegt ’s ochtends vroeg langs – waarschijnlijk ergens van zijn 

slaapplaats opgeschrikt. 
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16.   Heilige ibis 
Zeer zeldzame najaarsgast (“exoot”) 
 

 18 oktober 2000: vrij hoog → O. De verleiding is groot om deze vogel een min of meer 

‘wilde’ status te geven, na de aanhoudende zuidwestenwinden van de voorafgaande dagen. In 

Morbihan (Bretagne) bevindt zich nl. een verwilderde populatie. In september vliegen daar de 

laatste jongen uit … 

 28 augustus 2009: één ongeringde vogel, tezamen met 21 Lepelaars, vangt na veel op en neer 

vliegen de zuidwaartse trek aan: mooi !! 

17.   Zwarte ibis 
Dwaalgast 
 

Permanent aanwezig van 6 tot en met 10 november 2005, bij de modderplasjes op de vlakte. Vrij 

schuw, doch mooi waar te nemen. Soms roepend bij het opvliegen. 

 

18.   Lepelaar 
Voorjaarsgast. Zomergast. 

 

Vroegste: 19 februari 2007 

Vroegste “zomergast”: 19 mei 2009 

Laatste: 5 oktober 2007 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  - 23 1 1 11 3 0 4 10 6 3 24 3 
 

99 soortdagen. Grootste groepen: 23 ex op 11 juni 1999 en 24 ex op 27 augustus 2009. 
Voorjaarsgast tot begin mei. Zomergast vanaf eind mei: vooral broedvogels uit Verrebroek.  

 

Het voorkomen van deze soort wordt uitsluitend bepaald door het waterpeil: veel water = weinig vo-
gels, weinig water = veel vogels. Tijdens het najaar van 2009 waren de omstandigheden ideaal. Vanaf 

21 augustus tot half september was deze mooie vogel ononderbroken in wisselende aantallen aanwe-

zig, dikwijls in zeer mooie combinaties tezamen met vissende Kleine en/of Grote zilverreigers en 
Blauwe reigers. Ook bedelende, geringde nestjongen uit Verrebroek. 

 

19.   Europese flamingo 
Exoot 

 

Een beweeglijke vogel kleurt het gebied op van 21 mei tot 26 juni 2002. 
 

20.   Zwarte zwaan 
Occasionele voorjaarsgast. Najaarsgast. 
 

- Een vogel van 30 september tot 16 december 2000 

- Twee vogels van 13 tot 22 oktober; een vogel tot 19 december 2001 
- Twee vogels van 9 tot 11 november 2002 

- Drie vogels op 26 februari 2003  

- Een roepende vogel op 4 maart en de laatste twee op 22 maart  

- 28 september 2009: een met een Knobbelzwaan gekruiste vogel vliegt tezamen met een 
Knobbelzwaan over. 

 

Een exoot? Correct. En van mij mag hij er wezen. Wat is er nu nobeler dan een Zwarte zwaan die door 

een nevelige herfstochtend vliegt? Mijn antwoord? Twee Zwarte zwanen die net dàt doen !!  
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21.   Knobbelzwaan 
Jaarvogel 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - 2 2 2 1 1 1 1 1 - 2 2 1 
 

Eerste pulli: 14 mei 1999; ± 10 mei 2010. Grootste toom: 7 pulli. Gemiddelde toomgrootte: 4,85 pulli 

(n=14). 

In 2007 twee broedpogingen (nestbouw van twee koppels), maar zonder gevolg. 
 

22.   Wilde zwaan 
Zeer zeldzame najaarsgast 

 
Twee vogels → Nw op 9 november 2000 

 

23.   Kleine zwaan 
Zeldzame  wintergast (tussen 1 november en 27 januari) 

 

21 vogels: 
- 25 november 2001: twee → WNw 

- 1 november 2005: adult + juveniel → Z 

- 27 december: twee adulten 

- 6 december 2006: drie → W 
- 14 januari 2007: drie  

- 14 november: drie adulten → Z 

- 25 november 2008: twee adult pleisterend 
- 27 januari 2009: vier ex roepend → WNw 

 

24.   Indische gans 
Exoot 

 

Twee vogels: 

 Met onderbrekingen van 29 maart tot 23 april 2006: op 20 april hevig alarmerend! 
 28 april 2007 

 

25.   Rietgans 
Zeer zeldzame wintergast 

 

Eén overvliegende vogel op 18 december 2005. 

 

26.   Kolgans 
Najaars- en wintertrekker 

 

 53 → op 19 januari 2003 

 100 → Z op 29 december 2004 

 51 → op 9 januari 2005 

 47 → Z op 12 oktober 2006 

 ±115 → Zo op 9 december 2007 en 28 → O op 27 december 

 14 → W op 25 november 2008 

 24 +13 → op 16 januari 2009 

 negen → op 24 januari 

 twee → op 15 oktober  

 20 → op 12 december 

 52 → Zo op 20 januari 2010 

 277 → in zuidelijke richtingen op 4 februari: zeven groepen. 
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27.   Grauwe gans 
Broedvogel. Najaarstrekker. Najaars- en wintergast. 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 11 >16 

 
Eerste pulli: 3 april 2009. Grootste toom: 7 pulli. Gemiddelde toomgrootte: 4,35 pulli (n=31).  

Sinds 2001 broedverdacht met steeds pleisterende koppels in het voorjaar.  

Eerste broedbewijs: 7 pulli op 22 mei 2005.  

In 2006 slechts één pullus gezien. In 2007 vier en in 2008 zeven tomen en in 2009 elf getelde tomen. 
Verder escalerend broedbestand in 2010: 16 getelde tomen, werkelijk aantal zeker boven de 20 broed-

koppels.  

In tegenstelling tot de Canadese gans blijft de Grauwe gans zolang de jongen klein zijn veelal in het 
riet verscholen, wat het tellen der broedparen niet vergemakkelijkt. 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Maximum voorjaar 0 0 0 0 70 90 104 - 18 18 33 - 

Maximum najaar  0 0 1 60 100 45 72 - 97 51 88 160 

 

Vanaf winter 2000-2001 jaarlijkse slaapplaats. Hoogste aantal: 160 ex op 3 december 2009. Zeer re-

gelmatige herfst- en wintertrekker. Ook veel lokale verplaatsingen.  
 

28.   Brandgans 
Lentegast. Occasionele zomer-, herfst- en wintergast. 

 
36 soortdagen. Regelmatig één à drie vogels in april en mei. Grootste groep: 19 over op 4 mei 2003. 

 

29.   Nijlgans 
Jaarvogel, zeldzamer in de winter. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  1 1 9 7 17 14 17 8 19 28 10 46 11 

 

Meeste waarnemingen betreffen overvliegende vogels. Broedverdacht in 2008 met twee ‘territoriale’ 

koppels. In 2009 en 2010 nestplaatsprospectie. 

 

30.   Canadese gans 
Broedvogel. Jaarvogel. 

 

VlZw+Bor+GrRi 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 1 2 3 6 4 3 2 5 >6 ±19 >20 - 

 

Eerste pulli: 18 april 2002. Grootste toom: 16 pulli. Gemiddelde toomgrootte: 5,79 pulli (n=54). 
Crèches van 31 juv op 10 juni 2001 en 30 juv op 22 mei 2008. Daar waar de soort in de beginjaren 

enkel op de vlakte broedde, gebeurt dit nu vrijwel uitsluitend in het rietveld. De groei bereikt m.i. 

alarmerende proporties, maar het broedsucces werd in 2010 ernstig beperkt door nestrovende vossen. 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Max. op slaapplaats  2 2 52 83 101 40 >100 ? 315 61 159 193 

 

31.   Casarca 
Exoot 

 
24 november 2007: tezamen met drie Nijlganzen overvliegend.  
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32.   Bergeend 
Broedvogel. Jaarvogel. Zeer zeldzaam in de zomer. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  1-3 5 5 4 2 4 2 - 5 2 3? 1 ? 

 
Eerste pulli: 21 mei 1999 Grootste toom: 18 pulli. Gemiddelde toomgrootte: 7,94 pulli (n=18) 
In 2001 werden, nog voor het uitkomen van de eerste jongen, drie maal lege eischalen gevonden op de 
NZ-dijk. Hier bevond zich het territorium van een zeer actieve bunzingfamilie. Deze kraker van 
konijnenpijpen was hier hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum voorjaar - 62 55 44 67 70 40 - 23 35 55 42 50 

Maximum najaar  - - 4 40 78 - - - - 28 16 3 20 

 

33.   Smient 
Najaarsgast. Wintergast. Voorjaarsgast. 

 
Vroegste: 16 september 2006.  

Laatste: 26 april 1998 en een koppel op 26 mei 2007. 

 

83 soortdagen 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  1 35 10 7 58 13 12 6 7 9 30 25 22 

 

34.   Kaapse taling 
Escape 

 
Een zwemmende en vliegende vogel op 27 augustus 1999. 

 

35.   Krakeend 
Broedvogel. Jaarvogel. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  4 13 18 6 5 21 4 6 18 22? >17 ≥3 - 
 

Eerste pulli: 16 mei 2006. Grootste toom: 17 pulli. Gemiddelde toomgrootte: 6,96 pulli (n=64).  
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum voorjaar - 80 300 - 65 32 22 30 48 22 34 - 40 

Maximum najaar  - - 18 >450 160 - 40 200 160 40 110 - - 
 

Grote concentraties in juni 2000 en september-oktober 2001, dankzij een lage waterstand. 

Hoogste aantal: >450 ex op 5 september 2001. 
 

36.  Rosse fluiteend 
Exoot 

 

 Een vogel op 14 en 26 maart en op 14 en 23 augustus 2009. 

 Twee vogels strijken neer op 28 oktober.  

 van 24 maart tot eind mei 2010 is deze mooie exoot permanent aanwezig op de vlakte. 
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37.   Rosse stekelstaart 
Broedvogel.  

 
Vroegste: 2 maart 2010 

Laatste: 24 november 2008 

 
Eerste waarneming van de soort: een druk duikende ♂ op 21 mei 2008. Dezelfde vogel (?) baltsend op 

21 juni. Op 22 juni twee ♂♂ tezamen.  

Op 5 augustus uiteindelijk een baltsend koppel, en op 10 augustus zelfs drie ♂♂. Op 14 augustus is het 
koppel weer samen zichtbaar en dan niets meer tot op 26 augustus wanneer een ♀ verschijnt met vijf 

druk duikende kleine pulli. Daarna – ondanks vrijwel dagelijkse bezoeken – nooit meer gezien! Nu ja 

schuilmogelijkheden waren er genoeg! Een andere waarnemer ziet een ♀ met drie grote jongen op 24 
augustus: ik heb deze familie zelf nooit waargenomen.  

Het koppel dat in augustus aanwezig is, heeft geen jongen, maar op 27 augustus vind ik een oude 

(droge) gepredateerde eischaal op de vlakte (groot (±6-6,5 op 4,5 cm), subelliptisch; dofwit, ruwe 

textuur). Dat blijkt na wat research zo goed als zeker van een Rosse stekelstaart afkomstig te zijn.  
Gezien: A. de waarneming van 3 ♂♂ (en ook andere waarnemers hebben er drie tezamen gezien, nl. in 

juli), B. die eischaal (mislukt broedsel?) en C. de blijkbaar zeer kleine kans een familie te zien te krij-

gen, is een derde broedkoppel dus zeer waarschijnlijk. 
 

2009: Eerste vogel op 9 april. Daarna het gehele voorjaar drie ♂♂ plus twee ♀♀ aanwezig, wat zal 

resulteren in minstens twee geslaagde broedgevallen: op 25 juli een koppel met 7 energiek duikende 
pulli, en op 28 juli een koppel met vier ± 2 weken oude pulli.

1
 

 

38.   Wintertaling 
Jaarvogel. Zeldzaam in de lente. 

 
Hoogste aantallen: 365 ex op 3 december 2005, en 342 ex op 5 november 2009. 
Broedverdacht in 1999, 2000 en 2001.  
Tot 12 ex in juni 1999. Drie vogels in baltsvlucht op 4 juni 2000: geheel de maand aanwezig.  
Gehele maand juni 2001 een koppel. Tot negen ex in juni 2008. 23 ex op 28 juni 2009. 

 

39.   Wilde eend 
Broedvogel. Jaarvogel. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - 6 12 25? 19 8 2 - 5 15? 25? ≥8 ±11 
 

Eerste pulli: 17 april 2002. Grootste toom: 19 pulli. Gemiddelde toomgrootte: 7,57 pulli (n=52) 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum voorjaar - - 50 12 - 150 100+ - - - 25 108 30 

Maximum najaar    250 120 190 50 - 124 104 95 50 26 - 
 

  

                                                
1 In Broedende Rosse Stekelstaarten in Vlaanderen (G. Spanoghe et al.) worden twee tomen van 7 + 2 even oude 

jongen vermeld. Er was dus duidelijk een derde toom aanwezig. Anderzijds heb ik zelf nooit meer dan twee ♀♀ 

waargenomen. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (3) 2 (3) 1? 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum voorjaar 12 12 20 9 23 80 60 - - - 8 23 - 

Maximum najaar  - 11 17 80 200 100 100 365 80 48 130 342 64 
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40.   Pijlstaart 
Wintergast 

 

Vroegste: 1 september 2008 
Laatste: 17 juni 2000 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum voorjaar 1 17 - 70 - 38 102 45 ? 8 7 6 5 

Maximum najaar    11 26 30 - 80 5 ? 12 6 5 1 

 
Hoogste aantal: 102 op 21 januari 2004. Nog een soort die een te hoge waterstand verafschuwt. 

In 2002, 2003 en 2005 zijn telkens twee à vijf koppels tot eind april/begin mei aanwezig, maar tot een 

broedgeval, zoals in Verrebroek, is het vooralsnog niet gekomen. In 2010 de hele maand mei één ♂. 

 

41.   Zomertaling 
Broedvogel. Voorjaarsgast. Zomergast. 

 
Vroegste: 16 maart 2010 

Laatste: 15 oktober 2007 

 

GrRi + VlZw 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 1 2 2 0 1 0 0 0 1? 2 1-3 1 

 
Slechts eenmaal een toom waargenomen: 6 pulli op 24 mei 2001.  

Zomertalingen verschijnen tijdens de meeste jaren in drie ‘golfjes’: 1. eind maart – half april; 2. eind 

mei – begin juni; 3. half augustus – half september. 

2001: zeven à acht koppels in de toen nog niet door riet overwoekerde moerasjes van het zuidelijk 
rietveld gingen zo op in balts en achtervolgingsvluchtjes dat ze voor eenmaal hun natuurlijke schuw-

heid verloren. Een 4x4-rally op 22 april – uitgerekend in dit gebied – heeft toen zonder twijfel vele 

potentiële broedkoppels verjaagd. 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum voorjaar 3 3 8 15 7 2 2 2 2 4 4 11 6 

Maximum zomer  - 0 22+ 6 17 3 2 10 13 6 2 0 1 

 

Talrijkst in augustus. Hoogste aantal: meer dan 22 ex op 13 augustus 2000. 

Op 125 bezoekdagen in augustus waren er 61 zonder Zomertalingen, maar die zijn allemaal toe te 
schrijven aan de droge zomers van 2003 en 2009 en het desastreus hoge waterpeil van 2008 en 2010. 

 

42.   Slobeend 
Broedvogel. Jaarvogel. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - 3 12 6 2 5 3 2 9 ±10 12 10? - 

 

Eerste pulli: 11 mei 2007. Grootste toom: 10 pulli. Gemiddelde toomgrootte: 6,23 pulli (n=17). 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum voorjaar 20 25 >60 69 - 60 60 105 39 50 36 11 56 

Maximum najaar    90 50 130 12 - 60 55 138 75 120 80 

 
Hoogste aantal: 138 op 29 november 2007 
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43.   Kuifeend 
Broedvogel. Jaarvogel. 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  2 3 4 8 6 5 6 1 7 4 8 ≥6 ±15 

 

Eerste pulli: 21 mei 1999. Grootste toom: 11 pulli. Gemiddelde toomgrootte: 6,36 pulli (n=38). 
Plotselinge verdubbeling van de populatie in 2010: een van de weinige soorten die profiteert van de 

hoge waterstand. 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum voorjaar - - 12 70 81 37 - - - 38 55 25 30 

Maximum najaar  - - 6 30 10 - - - - 24 23 2 - 

 

44.   Krooneend 
Zeer zeldzame voorjaars- en najaarsgast 

 

 Een prachtige ♂ mooi dicht in het zonnetje op 20 april 2008, en waarschijnlijk dezelfde vogel 

verscholen tussen de moerasvegetatie op 27 april. 

 Een poetsende ♀ op 14 oktober. 
 

45.   Tafeleend 
Broedvogel. Jaarvogel. 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 1 5 11 7 13 6 4 13 9 >15 12 12 

 

Eerste pulli: 15 mei 2004. Grootste toom: 10 pulli. Gemiddelde toomgrootte: 5,62 pulli (n=90) 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum voorjaar - - - 28 29 42 16 40 25 58 60 74 45 

Maximum najaar  - - 40 - 33 - - - 32 56 83 1 60 

 
Hoogste aantal: 83 op 12 oktober 2008. 

Eén pullus van deze soort verdient hier een apart paragraafje.  

10 juni 2008. Kleine mantelmeeuw plukt een tafeleendpullus van het water en tracht het te verorberen. 
Ze wordt gestoord door een Zilvermeeuw, vliegt op en laat haar prooi vallen; daarna terug met het-

zelfde kuiken, dat nu gered wordt (?) door een kleptoparasiterende Zwarte kraai. 
 

46.   Witoogeend 
Zeer zeldzame voorjaarsgast 

 

27 april 2002: een man rustend in het zonnetje op een slootoever. 
 

47.   Brilduiker 
Zeldzame wintergast en voorjaarsgast 

 
Vijf vogels, telkens een ♀. (De vogel van 2010  verbleef drie maanden in de Melselepolder) 

 10 februari 2001 
 4 januari 2003 

 3 februari en 17 maart 2007 

 20 januari 2010  
 17 maart 

 10 april  
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48.   Nonnetje 
Wintergast 

 

Vroegste: 15 november 2001 
 Laatste: 1 april 2006 

36 soortdagen (waarvan 13 tijdens de winter 06-07) 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  0 0 0 2 0 2 0 5 4 7 0 1 3 

 

49.   Middelste zaagbek 
Zeer zeldzame najaarsgast 

 

Een ♀ op 9 oktober 2002 
 

50.   Grote zaagbek 
Zeldzame wintergast  

 
16 vogels: 

 27 februari 2001: ♂ → 

 21 en 22 februari 2003: een koppel gebruikt de grote plas als slaapplaats en vertrekt telkens voor 
zonsopgang. Ook baltsend. 

 13 januari 2007: vijf ♂♂ + drie ♀♀ 
 9 december: koppel 

 31 januari 2008: twee ♂♂ + ♀  
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INTERMEZZO – Psychopathische Blauwe reiger 

 

 

 

Locatie: Groot Rietveld 

Datum: 5 mei 2006 

 

6.30 uur. Ik zit op de grasdijk, tussen de diepe Vijver van Fien en het grote rietveld.  

 

Een luidruchtige groep van een tiental Baardmannetjes – bestaande uit de jongen van enkele 

uitgevlogen nesten – scharrelen in de rietrand, terwijl vier cryptische baardmanmannen op 

de stengels net boven de waterspiegel tezamen naar insectjes zoeken. Vanuit het klamme 

riet op de achtergrond roepen sporadisch Dodaars, Roerdomp, Waterral en Snor. 

Niets aan de hand. Een doorsnee meiochtend in het Groot Rietveld te Melsele. 

 

Tot een Blauwe Reiger komt aangevlogen.  

In plaats van zoals een normale, schuwe reiger door te vliegen, begint hij vlak voor mij rond-

jes te maken. Op dezelfde manier als de twee aanwezige Visdieven doen: tot vijf meter bo-

ven het water, compleet met loodrecht omlaag gerichte snavel.  

Hij doet dit niet een- of tweemaal maar bijna tien minuten lang.  

Mijn stomme verbazing slaat om in verbijstering wanneer hij – als een visdief – met aange-

legde vleugels …. stootduikt !  

Om dan verweesd, met half gespreide vleugels en verfomfaaide sierveren, te blijven drijven. 

Moeizaam rukt hij zich tenslotte los uit het water om … opnieuw rondjes te draaien en … 

opnieuw te stootduiken.  

Hij doet dit niet een- of tweemaal, maar keer op keer opnieuw. Potsierlijke waanzin! 

 

Mijn verstomming wordt uiteindelijk onontkoombaar verdrongen door Verwondering wan-

neer een majestueuze Zwarte ooievaar, genadeloos scherp afgetekend in het licht van de 

ochtendzon, laag komt aangezweefd en wat verder neerstrijkt op de vlakte.  

Onmiddellijk gevolgd door een inslaande IJsvogel. Om de blauwe reiger te imiteren. Veilig 

van op een doorbuigende rietstengel, én met meer succes. 

 

7.30 uur 

De ijsvogel, de ooievaar en de reiger zijn één voor één verdwenen. 

Ik richt me op en rek mijn stramme benen.  

Op de achtergrond roepen sporadisch Dodaars, Roerdomp, Waterral en Snor.  

Op de expresweg razen de mensen naar hun werk.  

Het belooft een warme dag te worden …  
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51.   Wespendief 
Zeldzame voorjaarstrekker en najaarsgast 

 

Vier vogels – 12 soortdagen: 
 4 mei 2000: hoog → N  

 3 mei 2002: → N 

 23 augustus 2008: pleisterend juveniel 

 1 tot 18 september: pleisterend juv; op 6 september mooi tezamen met een ‘bonte’ Buizerd. 
 

52.   Rode wouw 
Zeer zeldzame voorjaarstrekker en wintergast 

 
Twee vogels: 

- 11 maart 1999: → Zo 

- 19 december 2004: ook in agressieve samenvlucht met twee Slechtvalken. 
 

53.   Zwarte wouw 
Zeldzame voorjaarsgast 

 
Minstens vier vogels: 

- 9 mei 1998 

- 16 april 2000: adult → No 
- 5 mei 2003: → Zw  

- 25, 27 april en 8, 19 mei 2008: een rondazende vogel. Waarschijnlijk de ‘Verrebroek-vogels’. 

 

54.   Bruine kiekendief 
Jaarvogel. Broedvogel. Najaarstrekker. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  2-3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 

 
De karaktervogel van het Groot Rietveld. Een bezoek zonder deze vogel is zich nauwelijks in te beel-
den. Het GrRi is trouwens een van de schaarse overwinteringplaatsen in België. Slechts één winter-
waarneming van een ♂: 19 januari 2003. Vroegste uitgevlogen jongen: 2 juni 2000, maar de regel is 
eind juni. 
In 2000 en 2001 nestelde hij ook op VlZw.  
In 2001 vlogen liefst 13 jongen uit: een polygaam ♂ met 2 nesten van vier en drie jongen, en 2 nesten 
van elk drie jongen.  
In 2003 acht jongen en in 2006 eveneens acht (4+2+2)  
In 2007 drie nesten: twee van een polygaam koppel in het noordelijke rietveld (4 + 3 jongen) en één 
koppel in het zuidelijke rietveld (3 jongen). Tien uitgevlogen jongen dus, die op 10 juli allemaal mooi 
samen te zien waren, wat vrij zelden gebeurd. 
In 2008 vier nesten, waarvan drie in het “kleine” noordelijk rietveld en één in het grote zuidelijke riet-
veld, dat vol water stond … (Zie ook Besluit). 
In 2009 drie nesten, waarvan één in het noordelijk rietveld (≥ 1 jong) en twee in het zuidelijk rietveld 
(3 + 3 jongen) 

 
Winter 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 

Aantal op slaapplaats - 1 à 2 2 à 3 2 2 à 3 3 à 4 2 à 3 2 à 3 2 1 à 2 3 1 à 2 

 

55.   Grauwe kiekendief 
Zeldzame voorjaars- en najaarstrekker 

 
Drie vrouwelijke vogels: 17 mei 1997, 24 april 2006 en 26 augustus 2008.  
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56.   Blauwe kiekendief 
Wintergast. Zeldzame najaarstrekker (november). 
 

Vroegste: 27 augustus 2008. Tweede: 1 september 2000.  
Laatste: ♂ op 21 mei 1999. 
 

Winter 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 07-08 08-09 09-10 10 

Op slaapplaats - 1 à 2 1 à 2 1 1 à 2 2 à 3 1 0 à 1 0 0 à 1 1 à 2 1 
 

129 soortdagen. Eenmaal jagend op Waterpiepers. 

 

57.   Sperwer 
Jaarvogel. Broedvogel in de streek. Najaarsgast. Voorjaarsgast. 

 

385 soortdagen. Maximaal drie tezamen. Een greep uit de actiescènes: 

- 21 maart 1999: jaagt onstuimig op Rietgors boven rietveld. 

- 19 september: haalt zeer hevig maar zonder succes uit naar 100-tal Witte kwikstaarten 

- 8 augustus 2000: juv fladdert met gespreide staart boven wateroppervlak, naar eigen 

spiegelbeeld kijkend? 

- 9 november: in luchtgevecht met Ekster maar moet uiteindelijk wijken. 

- 5 september 2001: jaagt hevig op kwikstaarten 

- 22 september 2002: ♀ in dode boompjes op slikoever haalt uit naar Witte kwikstaart en 

verjaagt agressieve Ekster. 

- 5 oktober: ♀ langdurig in luchtgevecht met Kraai 

- 6 maart 2003: achtervolgt Merel 

- 14 maart: haalt uit naar Meerkoet die onderduikt 

- 4 oktober: ♂ + ♀ in agressieve samenvlucht 

- 11 oktober: twee ex in gevecht met Kraai 

- 14 april 2004: ♀ op Merels jagend 

- 17 september: ♀ achtervolgt Rietgors 

- 2 oktober 2005: ♀ haalt uit naar Graspieper 

- 23 oktober: stootduikt op dezelfde wijze als een Torenvalk 

- 16 april 2006: slaat Merel 

- 30 september: ♀ onderbreekt poetsbeurt om langsvliegende IJsvogel te achtervolgen 

- 13 augustus 2008: jaagt vruchteloos op Oeverzwaluwen 

- 1 september: twee vogels stootduiken gelijktijdig op dezelfde prooi! 

- 3 juni 2009: ♂ in samenvlucht met Koekoek;  

♀ haalt uit naar alarmerende uitgevlogen Ekster. 

- 25 juli: haalt uit in spreeuwenzwerm, vlak boven. 

- 2 september: ♀ slaat na een wilde uithaal met succes een Watersnip, die tussen de zegge 

trachtte weg te vliegen. 

- 20 april 2010: met net geslagen Zanglijster. 

- 16 september: juv ♀ haalt herhaaldelijk uit naar Gaai in vlierstruik. 

 

58.   Havik 
Frequenter wordende voorjaarsgast, zomergast, najaarsgast en wintergast. 

 

Meer dan 22 vogels – 31 soortdagen. 

 
Het overzicht reflecteert goed de vooruitgang van de soort in Vlaanderen: 

- 27 september 2003: juv ♀ haalt hevig uit; dan 30-tal seconden op paaltje op 30 meter. 

- 29 oktober: ♀ haalt uit naar Houtduiven 
- 10 februari 2005: adult laag langs 
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- 29 september 2006: ♂ spp buteoides (?!?) boven rietveld (klein, opvallend witte, ongestreepte 

borst en buik,). ‘Stootvliegt’ pal op me af, t.t.z. in de richting van enkele dansende 

Baardmannetjes. 
- 21 april 2007: ♀ mooi over 

- 29 april: ♂ 

- 20 tot 30 september: juv ♂ 
- 14 december: adult ♀ 

- 16 januari, 19 mei, 5 en 14 augustus 2008 

- 17 september: in korte maar prachtige schermutseling met ♀ Blauwe kiekendief, terwijl een 

Wespendief langs vliegt ! 
- van 21 september tot 8 oktober vrijwel dagelijkse waarnemingen van een ♀ 

- 24 november: ♂ 

- 27 januari en 30 maart 2009 
- 11 juli 

- 21 en 27 augustus: juv ♀ 

- 3 december: twee ♀♀ 

- 22 april 2010: trekkende vogel → NNo 
 

59.   Buizerd 
Broedvogel. Jaarvogel. Voorjaarstrekker. Zeldzame najaarstrekker. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 0 0 ? ? ? 1 1 1 1 1 
 

Voorjaarstrek tussen 5 maart en 19 april, vooral in maart. Maximum: 11 tezamen op 12 maart 1999.  
Geheel het jaar wel één of twee vogels aanwezig, maximum vier (eind augustus- begin september). 

Jaarlijkse vogels in mei, juni en juli tussen 1998 en 2002 (o.a. zeven op 7 juni 2000) wijzen op broed-

vogels in de omgeving. Vanaf 2003 vermoedelijke broedvogel in het bosje van het GrRi: elk jaar balt-
sende of roepende vogels rond half april. Uitgevlogen jongen in juli 2007. Twee volgroeide nog niet 

vliegvlugge jongen op 28 mei 2008. 

 
‘Bonte’ of witte buizerds uit het noorden – soms echte prachtexemplaren – komen gewoonlijk toe in 

augustus, maar blijven meestal niet lang: uitzondering in 2007: tot 17 januari 2008; in 2009 tot 26 

september. Eerste aankomsten: 

- 18 augustus 2000 
- 1 augustus 2001 

- 12 tot 28 augustus 2002. Twee op de 27
ste

. 

- 26 augustus 2003 
- 16 september 2004 

- 29 augustus 2005 

- 14 september 2006 

- 1 september en 2
de

 ex op 27 september 2007 
- 18 augustus 2008 

- 31 augustus 2009. Drie op 8 september. 

- 24 augustus 2010 
Slechts vijf ‘bonte’ in het voorjaar: 9 mei 1998; eind april/eind mei 2008; 23 maart en 30 april 2009; 

17 maart 2010 

Opmerkelijk was een Buizerd – nee geen Wespendief – die ‘bezig was’ aan een wespennest in de dijk. 

  

60.   Ruigpootbuizerd 
Zeer zeldzame najaarsgast. 

 

Een tweede kalenderjaar liet zich mooi dicht observeren op 25 en 26 oktober 2002. Ook de eenden, die 

hier doorgaans niet opvliegen voor een gewone Buizerd, merkten het verschil. 
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61.   Slechtvalk 
Jaarvogel. Najaarstrekker. 

 
48 waarnemingen, in alle maanden van het jaar. Dit is relatief weinig, gezien de nabijheid van twee 

broedkoppels in de omgeving. Het grotere prooiaanbod in Saeftinghe en de Verrebroekse Blikken is 

daar mogelijk de reden voor.  
Trek tussen 17 september en 15 november.  
 

De meest gedenkwaardige observaties: 

 

- 30 juni 1999: twee onvolwassen vogels in zit op de vlakte 

- 2 juli: een juveniel jaagt zonder succes op jonge Visdieven 
- 13 juni 2000: een onvolwassen vogel wordt belaagd door acht Visdieven 

- 13 oktober: ♂ haalt zonder succes uit naar Holenduiven op slaapplaats; gaat in een pyloon 

zitten; slaat een Spreeuw - die een ijselijke doodskreet uit - in een slaapzwerm; dood deze 
hoog in de lucht; gaat in een andere pyloon zitten om hem te verorberen; verplaatst zich nog 

drie maal van pyloon. 

- 18 november: haalt uit naar Houtduif 

- 24 januari 2001: laag jagende ♂ haalt uit naar Ekster 
- 24 december 2002: ♂ Slechtvalk en Smelleken met grote prooi in één kijkerbeeld 

- 19 december 2004: adulte en juveniel tezamen met Rode wouw zeilend 

- 25 september 2006: ♂ haalt uit naar Watersnip 
- 14 april 2007: haalt uit naar Kramsvogels 

- 6 september 2008: adult jaagt van uit pyloon op onderlangs vliegende Stadsduiven 
 

62.   Sakervalk 
Escape of dwaalgast 

 
- 21 april 2003: adult ♀ Saker laag overtrekkend → No, om 19.25uur.  

Imponerende vogel, wat ook door de aanwezige avifauna als dusdanige word ervaren: het gan-

se aanwezige zootje, gaande van piepers via Paapjes tot eenden, gaat al dan niet roepend de 
lucht in.  

Echte trekvogel of escape? Wie zal het met zekerheid zeggen!? Argumenten pro: dit is de trek-

periode van de soort; dit was een periode van langdurige oostenwinden; in Frankrijk en De-
nemarken werd de Saker gehomologeerd. Argumenten contra: er zouden te veel ontsnapte 

kruisingen in omloop zijn, en ik heb de vogel natuurlijk niet in detail kunnen beschrijven. 

- 23 juli 2007: adulte Saker veegt de gehele vlakte schoon, af en toe samen met een losse groep 

van vijf juveniele Bruine kiekendieven,  
De vleugelspanwijdte van de kiekendieven was nauwelijks groter dan deze van de valk! De 

kiekendieven focusten vooral op myxomatosekonijnen terwijl de valk ook de aanwezige een-

den en steltlopers de duivel aandeed. Bij een dergelijke soort wordt de wilde herkomst onmid-
dellijk (terecht) in twijfel getrokken, maar deze vogel had alle kenmerken van een zuivere Sa-

ker, en hij had alvast geen last meer van eventuele gevangenschaptrauma’s, als je zag hoe hij 

woest om zich heen joeg! Wild of niet: een imponerend schouwspel! 
- 15 juni 1999: Saker/kruising?  

Zeer groot: spanwijdte van Bruine kiekendief; bovenzijde niet grijsbruin maar echt bruin; 

bovenzijde staart gebandeerd; vrij duidelijke baardstreep; nogal trage vlucht zonder typisch 

slechtvalksilhouet: vleugels staan loodrecht op romp, staart relatief lang en gespreid tijdens 
zeilperiodes in cirkelvlucht. Onderzijde niet gezien. 

- 27 april 2003: grote valk spec opzeilend → No 

Gespreide lange staart, lange vleugels, geen slechtvalkjizz 
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63.   Torenvalk 
Jaarvogel. Najaarstrekker. Broedvogel in de nabije omgeving. 

 

Tot de olieramp van 2005 broedvogel op de citernes van Fina, vlak naast GrRi. 
Enkele observaties:  

- 17 mei 1997: ♂ vangt Kievitkuiken 

- 18 juni: ♂ met steltloperpullus 
- 31 augustus 1999: drie juv tezamen 

- 24 augustus 2001: juv ♂ met Sperwercomplex haalt uit naar kwikstaarten en Holenduiven 

- 23 en 28 mei 2002: ♂ met prooi naar nestplaats 
- 7 mei 2003: ♂ met Kievitkuiken 

- 5 juli: ♂ + twee juv tezamen 

- balts van begin februari tot maart 2005 

- 20 september 2007: valt Havik aan 
- 17 september 2008: juv ♂ speelt met paardenmestbal op wit zand 

- 31 juli 2009: ad + 2 juv: heeft opnieuw in de periferie gebroed. 

 

64.   Roodpootvalk 
Zeldzame voorjaars- en najaarsgast. 

 

Vier vogels: 

 28 mei 2002 (15.30u): ♀ jaagt gedurende 5 minuten boven het rietveld. 

 30 oktober: een adulte ♂ trekt vrij laag pal zuidwest. Een Roodpootvalk, … een man, … eind 

oktober. Quotering: donkeroranje! Pittige noot: enige trekvogel van de dag. 

 14 september 2007: juveniel jagend op de vlakte 

 29 april 2008: ♀ op paaltje 
 

65.   Smelleken 
Najaarstrekker. Wintergast. Voorjaarstrekker.  

 
Vroegste: 31 augustus 2008. Tweede: 19 september 2004 

Laatste: 22 april 1998 
 

 jan  feb maa apr      aug sep okt nov dec 

Aantal   4 5 7 5  1 9 13 4 3 
 

Najaarstrek tussen 28 september (2004) en 2 november (2008) 
Wintergast tussen 22 september (2000) en 21 april (2000) 

Voorjaarstrek tussen 13 februari (2004) en 22 april (1998) 

Van de 50 waarnemingen waren de mooiste: 
 12 oktober 2006: ♀/juv haalt uit naar achtereenvolgens Kokmeeuw, Kraai en Eksters. 

 4 maart 2007: slaat Waterpieper 

 4 oktober: twee tezamen trekkend 

 16 december: in helse achtervolgingsvlucht op Zanglijster 
 20 januari: twee hoog tezamen trekjagend → Zw 

 

66.   Boomvalk 
Voorjaarstrekker. Zomergast. Najaarstrekker. 

 
Vroegste: 14 april 2000 

Laatste: 15 oktober 2000 
 

152 waarnemingen van deze sierlijke jager. Als jachtobject werden vooral libellen vastgesteld, minder 

Oeverzwaluwen. Jaarlijkse waarnemingen in juni, juli en augustus verraden de soort als broedvogel in 

de omgeving. Soms twee vogels tezamen en op 4 juli 2006 drie. 
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Enkele van de boeiendste observaties: 

- 22 augustus 2000: voedseloverdracht tussen adult en juveniel 

- 10 juli 2001: in zelfde kijkerbeeld met voorbijvliegende Roerdomp 
- 22 juni 2002: langdurig prachtig jagend, ondermeer met opgeschrikte Baardmannetjes in één 

kijkerbeeld, heftig achterna gezeten door een Scholekster, en zonder succes in een lange 

achtervolgingsvlucht met Rietgors of Kneu. 
- 23 juli: in onstuimig luchtgevecht met ♀ Bruine kiekendief 

- 17 september 2008: juveniel haalt uit naar langsvliegende Havik 

- 16 juni 2009: adult vliegt eerst pijlsnel dicht onderlangs dijk, dan over rietveld, om tenslotte, 

van vrij hoog, loodrecht te stootduiken en Grasmus te slaan vlak boven de grond! 
- 9 augustus 2010: juveniel grijpt hoog in de lucht een Boerenzwaluw uit een omhoog 

gedreven zwerm. 

 

67.   Patrijs 
Broedvogel. (Laatste waarneming van de soort: 8 vogels op 6 oktober 2001)

1
 

 

GrRi + VlZw + Bor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - 3-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 

Grootste groep  6 18 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

68.   Kwartel 
Zeldzame voorjaarsgast. Broedverdacht in 2008. 

 

 Roepende vogels op 10 en 17 juni 2006. 

 Roepende vogels op 24 mei, 1 en 15 juni 2008. Op 11 september twee en op 1 oktober één vogel 

opgeschrikt, niet ver van de roepplaats in het voorjaar. 

 Roepende vogel op 14 mei 2009 op zelfde locatie als vorig jaar. 

 

69.   Fazant 
Broedvogel. Jaarvogel. 

 

 1998 1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - 16? - - 17? - - - >12 - - - - 
 

Enkele summiere gegevens: 
- 26 november 1999: groep van 33 vogels (evenveel ♂♂ als ♀♀) 
- 14 april 2002: 52 ex foeragerend 
- 3 mei 2006: 12 roepposten 
- 22 april 2007: 13 roepposten 
- 16 februari 2010: ≥39 vogels in groot rietveld 

70.   Waterhoen 
Broedvogel. Jaarvogel. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - 3 4 5-10 7 - - - 10 - ±12  <10 - 

 
Is in de beginjaren schaarser dan de Waterral, en al even verborgen levend. Tijdens het broedseizoen is 

het aantal visuele waarnemingen slechts weinig hoger dan dat van de Waterral !  

Maximaal tien tezamen op 20 januari 2001. 
 

                                                
1 Ook mijn cijfers voor Verrebroek en de polders van Saeftinghe gaan in vrije val: vooral op deze laatste plaats ooi t zeer 
algemeen, nu nog nauwelijks waarnemingen. 
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71.   Waterral 
Jaarvogel. Broedvogel. Voorjaarsgast.  
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  4-5 3 12 11 10 10 5 6 8-9 9 ±7 8 - 

 

12 à 15 winterterritoria in 2007-2008. 

Een greep uit de visuele waarnemingen:  

- 29 juni 2000: zwart donskuiken  

- 27 augustus 2001: tezamen met Porseleinhoen in dezelfde rietrand. 

- 30 maart 2003: een ex in rietveld; drie andere rond vlakteplas: zijn doortrekkers. 
- 1 juli: langdurig zonnend op oever voor rietrand 

- 7 juli: twee voor tweederde volgroeide onv.  

- 9 juli: vliegt uit riet om juv. Meerkoeten te verjagen 
- 12 juli: twee bijna volgroeide juv. poetsend 

- 16 augustus: drie ad 

- 26 augustus: drie ex: één + één ad; één juv 
- 27 september: adult bij laatste niet uitgedroogde poel met stervende vissen. (31

ste
 visuele 

waarneming dit jaar.) 

- 7 oktober 2007: twee adulten dichtbij in conflict 

- van 23 augustus tot 13 september 2009: dagelijks één à drie vogels zichtbaar op de droogge-
vallen plasoevers. Op 2 september adult + juveniel tezamen met Porseleinhoen. Op 8 oktober 

zeven roepende vogels. 
 

72.   Klein waterhoen 
Zeer zeldzame voorjaarsgast. Mogelijke najaarsgast. 

 

Vier zekere en één mogelijke waarneming van een zeer enigmatische soort: 
- 11 mei 2000: rond 5.45u een onbekende vogel driemaal opgeschrikt tijdens een 

inventarisatieronde. Valt telkens na 15m.  
Dit ralletje bevond zich in geïnundeerd grasland naast een diepe sloot met aan de overkant 
jong riet. Grijszwarte bovenzijde met zeer vage lichtere streping (geen vlekjes). Later (om 7u) 
teruggekeerd naar dezelfde plaats en dat loonde de moeite – mijn tweede auditieve 
waarneming ooit van een Klein waterhoen: een langdurig zingende vogel in het riet aan de 
overkant. De zang is een 5 à 20 sec aangehouden en langzaam versnellend, vrij luid 'kweb 
kweb - kweb kweb...kwebkwebkwebkweb...'.  

- 22 april 2001: 1 zp tussen 6.55u en 7.05u.  
Identiek in timbre en cadans als de waarneming van vorig jaar, doch veel verder verwijderd en 
in een ander biotoop: een plas in het rietveld. 

- 6 mei 2001: haarscherpe visuele waarneming van opgeschrikte vogel. Valt na 15m.  
Maakte zeer kleine en slanke indruk, met lange vleugels en staart, duidelijke lichte strook over 
schouderveren en duidelijk lichtere dekveren, treffend nauwkeurig afgebeeld in Midden-
Oostengids.

1
 In geschikt biotoop: open, grazig moeras in rietveld bij diepe sloot, bovendien 

slechts 200m verwijderd van de locatie in 2000. 
- 14 mei 2006: ik had de hoop al lang opgegeven deze rariteit hier nog ooit te ontmoeten, maar 

vandaag was het zover op een onkatholiek uur: een langdurige zp rond 9u in 
Waterralterritorium met af en toe Waterralzang als vergelijkingsmateriaal!  
Klonk als zeer hard en scherp kwékwékwékwékwékwék .. kwék .. kwék .. kwék, dus eigenlijk 
omgekeerd in cadans als de vorige vogels, en het was ook alsof de reeksen nooit werden 
afgemaakt. Rietruigte niet ver van open water. De volgende dagen riep nog alleen de Waterral. 

- 29 september 2008: enkel gehoord: traag kwé kwé kwé kwé kwé … in rietveld met diep water. 

Deze waarnemingen volgden op enkele visuele waarnemingen in de Haasop (Verrebroek) die ik hier 

volledigheidshalve bijvoeg (Noot: ik had toen nog geen ervaring met Porseleinhoen en konsoorten in zit): 

- 19 september 1999: (20u) porzana spec. in rietschaduw gedurende ± 30 sec, op ± 25m.  

                                                
1 Field Guide to the Birds of the Middle East – RF Porter et al. Onze twee topgidsen hebben merkwaardig genoeg geen af-

beeldingen van porzanas in vlucht. 
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- 20 september: 2x ad ♂ Klein waterhoen op dezelfde plaats als gisteren. Verplaatst zich snellopend met 

tussenpozen. Duidelijke overgang tussen bruine bovenzijde en matblauwe onderzijde. Geen 

flankstrepen waargenomen. Zwarte strepen op bruine vleugels. Staart wordt horizontaal gehouden. Gele 

snavel met rode basis, rood oog. 

- 21 september: vijf waarnemingen van 5 sec tot 1 min van een ad Klein waterhoen en een Porseleinhoen  
Het lijdt niet de minste twijfel dat het Klein waterhoen een min of meer regelmatige doortrekker is in 
de streek (voor zover een erratische soort natuurlijk regelmatig kan zijn) en dat dat vroeg of laat zal 
bevestigd worden.

1
 Wat hiertoe nodig is, zijn zeer frequente nachtbezoeken (niet snel een 

wandelingetje op een ideale zwoele nacht) én auditieve hulpmiddelen.  
 

73.   Porseleinhoen 
Broedvogel. Voorjaars- en najaarsgast. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 3? 21? 1? 0 0 2? 0 0 0 0 0 

 
Een overzicht van alle roepposten en andere waarnemingen in 2001:

2
 

- 2 april: twee (onvolledig)  

- 8 april: 21 (onvolledig)  
- 9 april: 15 (onvolledig) 

- 11 april: drie  

- 20 april: één  
- 21 april (ochtend): acht; (avond): 10  

- 22 april (ochtend): 21 (onvolledig) - (avond): 14 

- 26 april: één 

- 3 mei: twee; 6 mei: twee; 9 mei: één 
- 15 juli: twee voor tweederde volgroeide juvenielen 

- Van 27 tot 31 augustus: één adult 

De mysterievogel van het Groot Rietveld !  

Mannetjes zouden roepen tot ze gekoppeld zijn en dan hoor je ze niet meer. Dit kan leiden tot een 

onderschatting van het aantal broedparen. Anderzijds is er het probleem van eventueel roepende door-
trekkers. Hoeveel van de naar schatting 21 roepende vogels ook echt hebben gebroed, is dus een mys-

terie. En van mij mag dat een mysterie blijven, want het heeft een onuitsprekelijke charme dat niet 

alles in cijfers gevat kan worden. Maar dat er gedurende enkele weken zelden geziene (lees gehoorde) 

aantallen aanwezig waren, staat buiten kijf! Sommigen die op de topmomenten niet aanwezig waren, 
wezen dunnetjes op de noodzaak van kruispeilingen omdat de roep van deze vogel zeer ver draagt en 

er dus waarschijnlijk wel dubbeltellingen in het spel waren geweest, temeer omdat zij zelf er op ande-

re dagen veel minder hadden gehoord (sic). De cijfers demonstreren duidelijk dat dit argument geen 
steek houdt: deze vogels roepen slechts wanneer ze willen. Ik maak er echter geen punt van dat er 

exact 21 zp moeten geweest zijn (alhoewel tweemaal het getal 21 – door verschillende waarnemers – 

op meer dan toeval lijkt); mogelijk waren het er ‘slechts’ 15, maar volgens de logica van dezelfde 
criticasters kunnen het er net zo goed 30 zijn geweest!  

Ik kan er trouwens goed in komen dat 20+ roepende Porseleinhoenen de verbeelding van vele voge-

laars te boven gaat
3
, maar er was van verbeelding geen sprake toen je op de ochtend en avond van 

22 april 2001 door het moeras liep, en alle andere vogelgeluiden – waar je ook kwam – werden 

overstemd door de penetrerende slagen van de zweep: links, rechts, vóór, achter, ver, dichtbij, 

zeer dichtbij, ... overal, waar je maar kwam. Om nooit te vergeten !! 
Andere waarnemingen: 

- 9 mei 2002: rp  

- 29 juli en 14 augustus: adult 

- 14 oktober 2005: adult 

- 23 augustus 2009 tot 2 september: dagelijks één à twee vogels zichtbaar op de drooggevallen 
plasoevers.  

                                                
1  Er was alvast een ringvangst in Saeftinghe in september 2006 … 
2   Gegevens van 2, 8 en 9 april zijn van E. Kaerts en H. Van de Camp. 
3  Alhoewel dergelijk explosief optreden gekend is in ondermeer Frankrijk en Nederland. 
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74.   Meerkoet 
Jaarvogel. Broedvogel. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  4-5 12 20 20 - - - - 15 - >20 >20 - 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  - - 110 150 235 97 28 61 89 110 30 175 22 

 
Hoogste aantallen in de zomer: o.a. 235 ex op 16 september 2002 en 175 ex op 11 juli 2009. 

Op 28 juni 2009 een jonge vogel in de muil van een Vos. 

 

75.   Kraanvogel 
Zeer zeldzame voorjaarsgast 

 
Vroege ochtend van 5 april 2008: zes vogels mysterieus mooi in de ochtendnevel van de vlakte, waar 
ze blijkbaar hebben overnacht. 

 

76.   Scholekster 
Broedvogel. Voorjaarsgast. Zeer zeldzame najaarsgast en wintergast. 

 
Vroegste: 7 februari 2001 
Laatste: 31 oktober 2007. Voorlaatste: 20 september 2001 

 
GrRi + VlZw (+ Bor) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  2 1 7 >7 >1 6 4 6 3 2 2-3 1 1 

 
De Scholekster wedijvert met de Kievit en de Grutto om als eerste steltloper op de broedterreinen te-

rug te keren: de eerste verschijnen gegarandeerd in februari.  

Grootste groep: 29 ex op 7 maart 1999. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  - 29 - 27 9 4 6 10 16 13 14 14 20 

 

77.   Kluut 
Broedvogel. Voorjaarsgast. 

 
Vroegste: 5 maart 1999 

Laatste: 26 augustus 2010 
 
VlZw+Bor (vanaf 99) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  23   24  25 >35 23 12 7 >30 0 1 0 2 ‘2’ 0 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  - 40 57 35 12 26 59 25 95 17 15 14 14 

 
Grootste groep pleisteraars: 95 ex op 19 april 2006  
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78.   Steltkluut 
Voorjaarsgast. Broedvogel. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

 

Kort relaas van het geslaagde broedgeval in 2000 
- 4 mei: twee  

- 5 mei: twee koppels, waarvan een koppel baltst en paart 

- 9 mei: drie  
- 11 mei: vier ex waarvan 2 ex afleidingsgedrag vertonen 

- 13 mei: vijf koppels. Eén koppel – ♀ met geheel witte kop – vertoont afleidingsgedrag + balts 

(paarvluchten). 

- 14 mei: twee ex met afleidingsgedrag. 

- 19-20 mei: één  

- 25 mei: broedend. Twee vogels in de omgeving. Eén vogel met afleidingsgedrag, maar geen 

enkele vogel met geheel witte kop: de "misleider" van 13/5 was dus een doortrekker. Het nest 

(met vier eieren) situeert zich op de oude waterrand (nu ± 1m verwijderd) van een plas en be-

vindt zich tussen enkele droge stengeltjes. 

- 28-29 mei: broedend. Andere vogel tot op 1 km van het nest. 

- 2 juni: broedkoppel voor de eerste maal heftig alarmerend (roepend): één pullus (roze poten) 

waargenomen en nog één ei in het nest. Het broeden is dus reeds omstreeks 7 mei begonnen. 

- 3 tot 29 juni: hevig alarmerend koppel, de jongen zijn meestal niet te zien. 

- 1 juli: de twee overlevende jongen zijn nu vliegvlug 

- juli: adulte vogels nog zwak alarmerend, wandelen rond op de vlaktes 

- 26 juli: laatste waarneming van het koppel met de volgroeide juvenielen. 

 
→ Drie andere vogels: twee op 11 mei 2001 en één op 2 mei 2006 

 

Kort relaas van twee mislukte broedgevallen in 20081 
- Eerste drie vogels op 16 april 

- Van 25 april tot 9 mei constant zes à acht vogels aanwezig. De verschillende hoeveelheid 

zwart op kop en nek, en bij goed licht het onderscheid tussen ♀♀ en ♂♂, maken vele vogels 

individueel herkenbaar: daardoor blijkt dat er ongeveer vijftien vogels in de streek vertoeven. 

- Op 6 mei hebben zich vier koppels gevormd die nu volop bezig zijn met nestplaatsprospectie. 

- Op 12 mei blijven nog twee koppels over – broedkoppels nu – want één vogel zit duidelijk op 

het nest (enkel de kop is boven de distels zichtbaar). De andere vogel broedt buiten mijn 

gezichtsveld, maar wordt verraden door zijn partner die aanhoudend alarmeert bij potentiële 

belagers zoals meeuwen en Kraaien.  

- 13 mei, vluchtige nestinspectie: nest 1 bevat 4 eieren; naar nest 2 niet gezocht om onnodige 

verstoring te vermijden. De paardenkudde graast vervaarlijk dicht bij de nestplaatsen. 

- 15 mei: nr.1 steeds broedend, koppel 2 is verdwenen. De paardenkudde graast nu op de 

nestplaatsen: koppel 1 alarmeert heftig! Ik verjaag de paarden. 

- 16 mei: alle vogels zijn verdwenen, door de nachtelijke stortregens, of door de opdringerige 

paarden? Waarschijnlijk door een combinatie van beide. 

- 17 mei: nestplaats 1 bezocht; eischalen naast vertrappeld/uitgeregend nest. 

- 22 mei: terug vijf vogels 

- 26 mei: vier 

- Laatste vogel op 16 juni 

 

→ Eén vogel op 22 april 2010.  
  

                                                
1 Alle waarnemingen werden verricht van op veilige afstand, waardoor de vogels niet in het minst werden verstoord. 
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79.   Kievit 
Broedvogel. Voorjaarsgast. Najaarstrekker. 

 
GrRi + VlZw 1998 1999 2000 2001 (+ Bor) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  9 18 16 >40 - 21 22 11 - 3 5 6 2 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  - 20 200 120 195 98 - - - 60 20 103 120 

 

80.   Goudplevier 
Zeldzame zomergast, najaarsgast, najaarstrekker en wintergast. 

 
24 vogels: 

- 1 augustus 2001 
- 21 september 2002 

- 19 oktober 

- 17 augustus 2003: drie  
- 20 augustus: → Z 

- 3 december 2005: drie → Z 

- 16 september 2006: twee hoog → Z 

- 18 september: → W 

- 11 november 2007: vier → W 

- 7 maart 2010: zeven → Z 
 

81.   Zilverplevier 
Zeldzame voorjaarsgast, zomergast en najaarsgast. 

 
14 vogels: 

- 1 juli 1999: acht pleisterend, vertrekken dan → Zw 

- 1 april 2000: → N 

- 22 juni: → Nw  

- 29 september 2001: ↓ uit N 

- 19 mei 2002: zk 
- 16 oktober 2006: → Z 

- 21 september 2008: rondvliegend 

 

82.   Bontbekplevier 
Broedvogel. Zeldzame voorjaars- en najaarsgast. 

 
Vroegste: 5 maart 2003 
Laatste: 16 oktober 2005 

 
VlZw + Bor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - 1-2 4 3 2 1-2 1-2 1 0 0 0 0 0 

 
Een discreet koppel was begin april 2001 en 2002 al aan het broeden.  

De jaren dat ‘de drie plevieren’ hier binnen gezichtsafstand van elkaar broedden – een unicum in Bel-

gië – zijn spijtig genoeg voorbij. 
Slechts drie waarnemingen van de soort na 2005. 
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83.   Kleine plevier 
Broedvogel 

 
Vroegste: 11 maart 1999. Laatste: 12 oktober 2002 
 

VlZw + Bor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - >4 >111  18 - 9 - 8 1 0 0 0 0 
1 VlZw niet geteld 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  - 33 13 6 5 15 - 9 - 17 3 3 3 
 

- 30 juni 1999: 26 (+ zeven) tezamen. Vliegen op voor Slechtvalk en verdwijnen richting Zuid.  

- 2 juli: 22 hoofdzakelijk onvolwassen vogels 

  

84.   Strandplevier 
Broedvogel. Voorjaarsgast. Najaarsgast. 

 
Vroegste: 23 maart 2001. Laatste: 31 augustus 2009. 

 
VlZw + Bor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - >3 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Max. doortrekkers  - 10 13 7 3 2 0 0 0 2 0 1 0 
 

Een koppel broedde in 1999, 2000 en 2001 telkens op exact dezelfde vierkante meter zand. 

Slechts twee waarnemingen van de soort na 2003. 

 

85.   Houtsnip 
Voorjaarsgast, najaarsgast en recente overwinteraar. 

 

Vroegste: 29 oktober 2009 

Laatste: 5 april 2010 

 

Minstens 39 verschillende vogels (48 soortdagen). Alle waarnemingen: 

- 21 januari 2001 

- 21 maart 2002 

- 6 november: één op hoogste punt van terrein 

- 29 maart 2006: drie onder wilgen langs gracht 

- 7 januari tot 10 februari 2007: twee 

- 6 november 2007 tot 10 maart 2008: overwintering van twee à drie vogels, met als maxima 

tien op 17 november, en zes op 16 december. 

- 28 november 2008: één op de dijk. 

- van 16 januari tot 2 maart 2009 één à twee vogels. Vier op 24 januari en drie op 1 maart. 

- 29 oktober 2009 

- 16 maart 2010: twee 

- 22, 23 en 24 maart: één of twee 

- 5 april 

- 19, 20 en 28 november 

(Zie ook snippentabel in bijlage) 
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86.   Watersnip 
Jaarvogel 

 
Laatste voorjaar: 23 mei 1999 en 28 mei 2010 

Vroegste najaar: 1 juli 2003 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum voorjaar 4 30 21 5 15 10 14 6 8 8 31 25 11 

Maximum najaar  20 6 50 75 114 6 10 66 52 25 24 122 35 

 
770 soortdagen.  

Hoogste aantallen: 114 op 20 september 2002, en 122 op 23 september 2009. 
Talrijkst in de late zomer en vrij zeldzaam in de winter en in mei.  

Slechts één juniwaarneming: 6 juni 2004.  

(Zie ook snippentabel in bijlage) 

 

87.   Bokje 
Voorjaarsgast. Najaarsgast. Zeldzame wintergast.  

 
Laatste voorjaar: 6 mei 2007 

Vroegste najaar: 23 september 2006 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Max. voorjaar     3 5 18 4 1  5 6 12 1 

Max. najaar   4 14 5    7 6 9 1 - 

 
 jan feb maa apr mei  sep okt nov dec 

Hoogste maandaantal  3 5 18 4 2  5 13 5 4 

 
Het Bokje? Een van mijn lievelingsvogels! De gegarandeerde verrassingsfactor heeft daar alles mee te 

maken. (Zie ook snippentabel in bijlage) 
Vooral VlZw blijkt zijn lievelingsplaats te zijn. De eerste vogels verschijnen klokvast in de laatste 

week van september en de laatste vogels verlaten het gebied in de laatste week van april, uitzonderlijk 

later. De aantallen pieken in de tweede helft van oktober en in de tweede helft van maart. Zeldzaam in 
januari. Enkel in 2006-2007 en 2007-2008 werd met zekerheid overwinterd. Opmerkelijk was een 

vogel na een strenge vriesperiode, op 19 december 2001. Opmerkelijke landval op 23 maart 2009 van 

12 vogels (de volgende dag is er nog slechts één vogel over). 
Eén trekwaarneming: twee ex komen toe uit het noorden op 27 september 2002.  

Ter illustratie enkele voorbeelden van periodes met ononderbroken aanwezigheid:  

- 31 oktober tot 16 november 2000, maximaal 4 ex op 5 november. 17 dagen 

- 22 februari tot 24 maart 2001, maximaal 3 ex op 1 maart. 31 dagen 
- 6 oktober tot 19 december, maximaal 14 ex op 26 oktober. 74 dagen 

- 27 februari tot 24 maart 2002, maximaal 5 ex op 21 maart. 26 dagen 

- 27 september tot 23 oktober, maximaal 5 ex op 11 oktober. 27 dagen 
- 4 maart tot 31 maart 2003, maximaal 18 ex op 25 maart. 27 dagen 

- 14 maart tot 24 april 2004, maximaal 4 ex op verschillende dagen. 41 dagen 

- 23 september 2006 tot 6 mei 2007, maximaal 7 ex op 22 oktober. 228 dagen 
- 25 september 2007 tot 26 april 2008, maximaal 6 ex op 30 oktober en 27 maart. 216 dagen 

- 29 oktober tot 25 december 2008, maximaal 9 ex op 12 oktober. 57 dagen 

 

Het Bokje is veeleisend wat betreft foerageercondities, maar zeer plaatsgetrouw wanneer deze 

voldoen. Elk jaar zijn er twee of drie plaatsen waar de vogels zeer voorspelbaar terug te vinden zijn. 

De keuze wordt vooral bepaald door de waterstand; in het uitzonderlijk droge najaar van 2009 

verschijnt de eerste en enige vogel pas op 7 december. In het voorjaar van 2010 vind ik nog slechts 1 

vogel: vier weken lang durende ‘beheerswerken’ hebben alle geschikte biotopen kapot gekregen …  
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88.   Poelsnip 
Zeer zeldzame voorjaarsgast 

 

- 10 en 11 mei 2008. Tweemaal hetzelfde scenario: een Poelsnip vliegt zacht roepend vlakbij op 
om onmiddellijk terug in te vallen. Onbevredigende waarnemingen in het zwakke licht van de 

vroege ochtendschemering. Ondermeer vanwege broedende-Steltkluten perikelen geen verde-

re aandacht aan besteed. (De laatste Watersnip is op 7 mei vertrokken.) 
- 13 mei: twee zekere Poelsnippen op 50 meter van elkaar. Plomp silhouet (deed eenmaal aan 

de vele Houtsnippen van de voorbije winter denken); trage, vrijwel rechte, zeer lage vlucht; 

vliegt op iets meer dan ‘bokjesafstand’ op (1m, 10m en tweemaal 2-3m), en nooit meer dan 
ongeveer 50 meter ver; zeer gesmoorde roep; tweemaal zeer duidelijk de grote witte staart-

hoeken gezien. (Eerste maal dat ik deze soort waarneem buiten zijn overwinteringgebied.) 

- 14 mei: één vogel op de plaats waar de laatste gisteren was ingevallen. 

- 15 mei e.v.: geen enkele vogel terug te vinden. (Zie ook snippentabel in bijlage) 

Het zou meer dan vijftig jaar geleden zijn dat er twee tezamen zijn gezien van deze ooit algemene 

doortrekker.  
 

89.   Regenwulp 
Voorjaarsgast en voorjaarstrekker. Zeer zeldzame najaarstrekker. 

 
Vroegste voorjaar: 4 april 1998 

Laatste voorjaar: 16 mei 2001 
Vroegste najaar: een uitzonderlijke juniwaarneming: 5 juni 2008: roepend → laag Zuid.  

Laatste najaar: één → Z op 10 oktober 2009 

Twee andere najaarswaarnemingen: 7 augustus 1998 en 28 juli 2009. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  1 11 1 4 16 2 0 0 2 1 5 1 14 
  
36 soortdagen. Soms enkele op de Wulpenslaapplaats.  

 

90.   Wulp 
Jaarvogel 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum aantal 

op slaapplaats  
- 220 185 357 263 763 >700 538 530 ±700 ±450 400 410 

Resultaten van 232 slaapplaatstellingen 

 
VlZw was langzaamaan van nationaal belang geworden als slaapplaats voor Wulpen.

1
 

Ze werd gebruikt vanaf augustus tot begin mei, met de hoogste aantallen tussen januari en maart. 
(Hoogste aantal: 763 ex op 22 februari 2003). Tussen mei en juli verschijnen ook regelmatig enkelin-

gen of kleine groepjes, waardoor de Wulp een van de meest frequente en talrijkste soorten van het 

GrRi is. De indruk ontstaat echter dat de laatste paar jaren een onbepaald aantal vogels worden afge-
snoept door een gestaag groeiende slaapplaats in Verrebroek, waar ik op 17 maart 2006 1345 vogels 

telde. (Hoogste aantal van 19 tellingen gedurende die winter.) 

De vogels konden van op de Kwarikweg vrij makkelijk geteld worden - zonder ze te verstoren - wan-

neer ze de slaapplaats in groepjes en groepen in zuidwestelijke richting verlaten. Dit gebeurt afhanke-
lijk van het weer tussen 30 minuten voor zonsopgang en zonsopgang. Bij hardnekkig vriesweer of mist 

kan dit tot maximaal anderhalf uur na zonsopgang duren, en bij zeer helder weer is 90% al 20 minuten 

voor zonsopgang vertrokken. 
Of …, met wat geluk jaagt een Bruine kiekendief de bende vroegtijdig op, met een laag overvliegende 

groep van 500+ jodelaars als gevolg. Het blijft een boeiend spektakel!  

                                                
1 Vanaf de winter 2008-2009 heeft de slaapplaats zich gradueel verplaats naar het terrein van Dredging en de rechteroever, en 

vanaf februari 2010 ook gedeeltelijk naar de heraangelegde Melsele Polder, ten westen van het studiegebied. 
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91.   Zwarte ruiter 
Voorjaarsgast. Najaarsgast. 

 
Vroegste voorjaar: 15 april 2010 

Laatste voorjaar: 13 mei 1998 

Vroegste najaar: 24 juni 2007 
Laatste najaar: 11 oktober 2002 

 
Maxima 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Voorjaar 4  3 1 3 1    1 2 2 2 

Najaar 1  3 1 2 3  1 1 2  4  

 
71 soortdagen: een mager beestje, vergeleken met de hoge aantallen die van half juni tot eind oktober 
op zo’n 15 km van hier in het Sieperdaschor van Saeftinghe zitten. (Persoonlijk record aldaar: 420 ex 
op 26 augustus 2004.) 
 

92.   Tureluur 
Broedvogel. Voorjaarsgast. 

 
Vroegste: 27 februari 2002, maar de regel is half maart. 

Laatste: 26 augustus 2006 

 
GrRi + VlZw + Bor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  10 >10 13 23 - 11 - 15 2 3 3 0 0 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  - 18 20 8 7 11 11 - 4 10 17 10 11 

 

93.   Grutto 
Broedvogel. Voorjaarsgast. Najaarsgast. 

 
Vroegste: 26 februari 2009. Laatste: 11 september 2010. 

 
VlZw + Bor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - 1? 0 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 

  
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  5 18 7 27 19 49 23 14 16 5 21 32 6 

 

94.   IJslandse grutto 
Zeldzame voorjaarsgast 

  

Drie vogels: 

- 14 april 2007: één in zomerkleed 

- 15 april 2008: twee in zomerkleed 

95.   Rosse grutto 
Wintergast 

 

Vier waarnemingen: 

- 7 december 2000: 19 → W 

- 19 september 2004: luid roepend rondvliegend 

- 29 december: 80-tal rondvliegend 

- 5 februari 2005: 17 rondvliegend  
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INTERMEZZO  –  De bekroning van 55 uren roerdompspotten . . . 
 

 

. . . kwam op de vroege ochtend van 23 juni 2006. 

 

8 uur  

  Ik neem een rustpauze op mijn vertrouwde plaats bij de put van Fien. Het ‘werk’ 

(inventarisatieronde) zit erop, het zonnetje zit in de rug en het leven lacht ons toe .. 

Plotseling een ondefinieerbaar gekraak in het riet. Een Roerdomp verschijnt totaal 

onverwacht op anderhalve meter hoogte in de rietrand. Op 15 meter afstand – aan de 

overkant van een plas – met de belichting in de rug: een vierendertig jaar oude droom wordt 

werkelijkheid !! 

  Ik besef dat dit feest niet lang zal duren en begin al werktuigelijk seconden te tellen, om het 

al even snel weer op te geven, want . . . hier-is-duidelijk-iets-anders-aan-de-hand.  

  Wat zal volgen is een anderhalf uur durende close encounter of the third kind. Deze vogel 

wilt mij niet zien en begint aan een uitgebreide poetsbeurt, vijf, tien, vijftien minuten lang.  

Op het moment dat de werkelijkheid van dit schouwspel begint door te dringen, verschijnt 

nog onverwachter dan de eerste, een tweede exemplaar, jawel een tweede Roerdomp, op 

twee meter afstand van de eerste in dezelfde rietrand op dezelfde hoogte, en begint aan ….  

een langdurige poetsbeurt.  

  Poetsen (borst, nek, rug, vleugels), krabben (hals), vleugels strekken, gapen, zonnen, poten 

rekken, strekken in typische dreighouding – met gebolde vleugels, perfect volgens het 

boekje – en nieuwsgierig reikhalzen naar die laag overvliegende Sperwer of de onderlangs 

zwemmende Meerkoetfamilie. Noem maar op. Elke grijs- of bruintint moet gezien worden, 

en geloof me, grijs en bruin in de juiste combinatie, ’t is te zeggen, op de veren van een 

Roerdomp, zijn zeer mooie kleuren !   

  Een lichtere onderzijde en nog enkele lelijke sprietpluimen op zijn kop zijn meteen ook het 

eerste bewijs voor een geslaagd broedgeval in het GrRi, want inderdaad dit is een – nog 

niet-vliegvlug (?) – juveniel, en dat is meteen ook de uitleg voor het onwaarschijnlijke, 

gespeelde tamme gedrag van de eerste vogel. 

Zij ‘slaapt’ ondertussen in zithouding – perfect gecamoufleerd – op het riet.  

Terwijl het mannetje af en toe roept van op een honderdtal meter afstand.. 

 

8.57u 

  Juveniel verdwijnt in het riet. 

Wanneer de onvermijdelijke verzadiging zich begint aan te dienen, moet deze intieme acte 

de présence zonodig geaccentueerd worden door enige figuranten. Deze treden op in de 

vorm van zes juveniele Baardmannetjes die in dezelfde rietrand gaan zitten. Het vrouwtje 

Roerdomp besluit dat het welletjes is geweest, laat zich nogal onhandig ‘vallen’ en verdwijnt 

eveneens uit het zicht. De Baardmannetjes vliegen luid pingelend weg. Het rietveld hervalt in 

zijn bedrieglijke eentonigheid …  
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96.   Groenpootruiter 
Voorjaarsgast. Zeldzame voorjaarstrekker Najaarsgast. Zeldzame najaarstrekker. 

 

Vroegste voorjaar: 27 februari 2008. Tweede: 29 maart 2003 
Laatste voorjaar: 10 juni 1999 

Vroegste najaar: 15 juni 2008. Tweede: 26 juni 2003/2005/2006 

Laatste najaar: 13 oktober 2002 
 

Maxima 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Voorjaar 3 8 2 7 2 3 2 5 4 3 8 5 16 

Najaar 1 1 3 4 4 3 2 4 2 7 3 1 4 
 

251 soortdagen. Hoogste aantal pleisteraars: 16 ex op 22 april 2010. 

 

97.   Witgatje 
Jaarvogel. Zeldzame voorjaarstrekker. 

 

Laatste voorjaar: 9 mei 1998 

Vroegste najaar: 28 mei 2008 

 
Maxima 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Voorjaar 3 5 4 3 2 1 1 2 1 3 6 2 4 

Najaar 15 5 8 7 8 18 4 7 7 10 7 12 12 

 
640 soortdagen. Talrijkst in augustus. Hoogste aantal: 18 ex op 5 augustus 2003. 

 

98.   Bosruiter 
Voorjaarsgast. Voorjaarstrekker. Najaarsgast. 

 
Vroegste voorjaar: 4 april 1999. Laatste voorjaar: 20 mei 1998 

Vroegste najaar: 12 juni 2005. Laatste najaar: 18 september 2009 

 
Maxima 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Voorjaar 3 12  3 1     6 6 7 6 

Zomer 2 2 5 15 9 14  6 3 7 4 2 1 

 
169 soortdagen. Hoogste aantal: 15 ex op 7 juli 2001. 

 

99.  Oeverloper 
Voorjaarsgast. Najaarsgast. 

 

Vroegste voorjaar: 21 april 2001/2003 

Laatste voorjaar: 22 mei 2005/2007 
Vroegste najaar: 6 juli 2000/2003/2007 

Laatste najaar: 15 oktober 1999/2003/2006 

 
Maxima 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Voorjaar 6 3 7 5 4 4 2 2 7 4 4 2 1 

Najaar 5 3 6 9 13 5 2  14 6 7 4 4 

  

291 soortdagen. Hoogste aantal: 14 ex op 2 augustus 2006.  

Eén trekwaarneming: 21 april 2003: drie → No 

Van 12 tot 14 mei 1999 een baltsend en zingend koppel op het (nu niet meer bestaande) zandstrandje 

van het Lange Eind.  
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100.  Steenloper 
Zeer zeldzame voorjaarsgast 

 
10 mei 2002 

 

101. Kanoetstrandloper 
Zeer zeldzame voorjaarsgast en voorjaarstrekker 

 

 14 mei 2002 

 6 mei 2009: één zk vogel laag → Z 

 

102. Kleine Strandloper 
Zeldzame najaarsgast 

 
 22 tot 28 juli 2000: vier à zes ex 

 31 augustus 2001: juv 

 13 oktober 2006: juv 

 

103. Temmincks strandloper 
Zeer zeldzame voorjaars- en najaarsgast 

 
 Twee vogels in september 2001.

1
   

 21 mei 2008: één pleisterend met Kleine plevieren 

 

104. Krombekstrandloper 
Zeldzame voorjaars- en najaarsgast. 

 
Zeven vogels: 

 29 mei 2001 

 24 juni: juv 

 31 augustus 

 2 september 2009: twee juvenielen 

 4 september 

 14 augustus 2010 

 

105. Bonte strandloper 
Onregelmatige voorjaars- en najaarsgast 

 
40 soortdagen.  
Hoogste aantal: zeven op 9 oktober 2005 (en een 80-tal ↑ bij de Schelde op 27 februari 2008.) 
 
De vogels op 25 april 1999 en 11 mei 2000 herinnerden qua  

- algemene gedragingen (opvallend mak),  
- verenkleed (allebei in bijna zomerkleed)  
- en terreinkeuze (droog terrein)  

sterk aan de broedvogels te Doel van begin jaren tachtig. Twee waarnemingen van een 
zomerkleedvogel op 25 en 28 juli konden dit onpeilbaar gevoel alleen maar versterken. Zouden ze 
toch ergens in de streek … ?!? 
  

                                                
1  Juiste datum onbekend (nota’s verloren). 
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106. Kemphaan 
Voorjaarsgast, zomergast en najaarsgast. 

 
Vroegste voorjaar: 7 maart 2003 

Laatste voorjaar: 16 mei 2008 

Vroegste najaar: 21 juni 2002 
Laatste najaar: 6 oktober 2002 

 

Maxima 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Voorjaar 2 20 2 4 6 12 1 1 4 3 12 6  

Najaar 4  30 18 15 11 2 1 4     

 
141 soortdagen. In april,  juni en juli soms mooie zomerkleedvogels. 
 

107. Stormmeeuw  
Zeldzame najaars- en wintergast (mogelijk onderteld) 

 
Zes vogels: 

- 15 december 2001 

- 10 oktober 2002  
- 4 oktober 2007 

- 7 februari 2008: twee over 

- 2 september 2009 

 

108. Grote mantelmeeuw 
Zeer zeldzame voorjaarsgast en najaarsgast 

 
Drie vogels: 

- 27 oktober 1999: overtrekkend 

- 3 december 2000: adult op konijnkadaver  
- 11 april 2009: overtrekkend 

 

109. Zilvermeeuw 
Jaarvogel. Najaarstrekker.  

 
Bijna alle waarnemingen betreffen overvliegende vogels, vooral slaaptrek.  
Een bijzonder sinistere aanblik vormden de 80 à 100 strategisch verspreide juveniele en adulte Zil-

vermeeuwen die op 11 juni 1999 vanaf hun uitkijkposten de gehele toen nog zeer productieve broed-

vlakte leegmaakten: 1 Klutenjong overleefde de slachting.  

Najaarstrek tussen augustus en december. 

 

110. Kleine mantelmeeuw 
Regelmatige voorjaarsgast. Zeldzame zomergast. Zeer zeldzame najaarsgast. 
 

55 soortdagen.  

Meestal één of twee vogels, tussen eind april en begin juli. De grote meerderheid der waarnemingen in 

juni. De vogels worden dan duidelijk aangetrokken door de eendenjongen.  
Vroegste: 5 maart 2008. Maximum: vijf op 15 mei 2005. 

Zomerwaarnemingen: 10 juli 2001 – 24 juli 2002 – 4 augustus 2000 – 22 augustus 2003 – 26 juli en 

21 augustus 2009. 
Eén najaarswaarneming: 30 november 2000. 
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111. Kokmeeuw 
Jaarvogel. Broedvogel. 

 
Borealis 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - - >3 >20 - - - - - 0 0 0 0 
 

In de beginjaren een kolonie (>500 koppels) op een aangrenzend industrieterrein met soms wat spil-

lover op Borealis. 

 

112. Zwartkopmeeuw 
Zomergast. Zeer zeldzame najaarsgast. Broedvogel in de nabije omgeving. 

 
Vroegste: 1 maart 2009 

Laatste: 6 juli 2003 
 

In 1998 broedend (25+) in de kokmeeuwenkolonie van Dredging, vlak naast VlZw.  
Frequent overvliegende vogels uit de kolonies van Verrebroek en Antwerpen Linkeroever. Dagelijks 
van eind maart tot begin mei; zeldzamer daarna. 
Jaarmaxima (op slaaptrek): 11 vogels op 21 april 2003, 15 op 21 juni 2008 en 20 op 14 april 2009. 
Zelden pleisterend: balts van drie vogels op 26 maart 1999. 
Een 1

ste
 winter op 11 mei 2001 is een vroege waarneming: jonge vogels blijven grotendeels in hun 

wintergebieden (FR en SP).  
Een adult winterkleed over, op 1 november 2000. 
In maart 2010 pleisteren tot 43 vogels in de aangrenzende heraangelegde Melselepolder. 
 

113. Dwergmeeuw 
Zeldzame voorjaars- en najaarsgast 

 
Vijf vogels: 

- een 1
ste

 zomer van 3 mei tot 11 juni 2002. Twee op 20 en 21 mei. 
- een juv op 13 mei 2007 

- een juv op 6 oktober  

 

114. Visdief 
Zomergast. Broedvogel. 

 
Vroegste: 17 april 2000.  

Laatste: 8 september 2008 

 
VlZw + Bor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp1  10 50 50 80 30 60 40 60 5 0 0 0 0 
 

Zeer wisselend broedsucces: het ene jaar veel vliegvlugge jongen, het andere jaar bijna geen. 

Grootste concentraties:  

 54 op slaapplaats op 23 mei 1999 

 160 op vlakte (Bor) op 9 mei 2003 

2 juni 2000: een op 19 juni 1994 te Kallo als pullus geringde vogel komt na vijf succesvolle 

Afrikareizen domweg aan zijn einde in een prikkeldraadafsluiting. 

 

115. Noordse stern 
Zeer zeldzame voorjaarsgast 

 
Eén vogel op 21 april 2006 

                                                
1 Min of meer nauwkeurige tellingen/schattingen. Om verstoring te voorkomen, werden de kolonies zo veel mogelijk geme-

den. 
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116. Zwarte stern 
Zeldzame voorjaars- en najaarsgast 

 
Minstens acht vogels – 18 soortdagen:  

- 7 mei 1999, 10 mei 2001 

- 18 mei 2004, trekt dan verder → No 

- 16 tot 23 april 2006 
- 13 mei 2007 

- 29 augustus tot 10 september 2008: één à twee ex, met drie op 6 september. 

 

117. Witvleugelstern 
Zeer zeldzame najaarsgast 

 

Een dicht waarneembare juveniele vogel van 6 tot 10 september 2008 
 

118. Dwergstern 
Zeer zeldzame najaarsgast 
 

 28 augustus 2008: een juveniel/1
ste

 winter, jagend op de grote plas. 

 30 augustus 2009: → zuid 

 

119. Holenduif 
Jaarvogel. Broedvogel. Najaarstrekker. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - - - 8 - 1 - - 0 0 3? - - 

 
In 2001 nestelden ze in konijnenpijpen. In de meeste winters een slaapplaats bij de centrale. De groot-

ste aantallen tussen oktober 2000 en februari 2001, met als maximum 250 op 17 november 2000 en 
118 op 23 oktober 2009. 

 

120. Houtduif 
Jaarvogel. Broedvogel. Najaarstrekker. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  2 - - 10+ - - - - 22 - - - - 

 
Vanaf begin september nemen de aantallen toe. In sommige winters een slaapplaats met als maximum 
1100 ex op 1 december 2002. Hoogste trekaantal: 2100 op 7 november en 4200 op 8 november 2008. 

 

121. Zomertortel 
Zomergast. Zeer zeldzame broedvogel. 

 
Vroegste: 27 april 2003 
Laatste: 18 augustus 2000 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  1 1? 1 1 1 1 1 - - 0 0 0 0 0 

 
44 soortdagen. Slechts één waarneming in 2007 (17 juni) en 2008 (10 mei). 
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122. Turkse tortel 
Jaarvogel. Broedvogel. Zeer zeldzame najaarstrekker. 

 
Vooral overvliegende vogels uit de omgeving. Twee trekwaarnemingen in oktober. 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

123. Koekoek 
Zomergast 

 
Vroegste: 14 april 2000 
Laatste: 4 september 2005 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal koppels  2? 1 1 1 1 1 2? 1 2 3? 3 2 - 
 

Op 366 visuele waarnemingen waren er slechts 26 ♀♀ van de bruine vorm:  

 22 april en 2 augustus 1998;  

 19 juni 2003;  

 6 juli 2006; 

 twee op 13 mei, en één op 2, 3 en 30 juni 2007;  

 één op 14, 18, 20 en 27 mei, en 13 en 14 juni 2008. 

 8 juni 2009 

‘Territoriumconflicten’ van twee tegen elkaar oproepende vogels zijn vrij frequent. Toen één vlak 
boven roepende vogel bedreigd werd door een soortgenoot, mondde dit uit in fysieke agressie, gepaard 

gaande met allerlei nooit gehoorde dierlijke geluiden! 

Drie vogels tezamen op 12 juni 2000, 20 juni 2006 en 8 en juni 24 2009. 
Zeer opvallend aanwezig in de lentes van 2007 en 2008. Op 1 juli 2007 en 4 juni 2008 zelfs vier vo-

gels tezamen in groep vliegend! 

Juveniele vogels op 7 augustus 1998, (bedelend) 3 augustus 2006 en 26 juli 2009. 
Een late adulte vogel op 4 september 2005.  

Meerdere malen werden ‘zwarte rupsen’ als voedsel vastgesteld.  

Koekoeken krijgen soms af te rekenen met agressie: o.a. Kauw en Witte kwikstaart werden als bela-

gers vastgesteld.  
En op 3 augustus 2000 doet een vogel alle steltlopers opvliegen. Het blijft een intrigerend verschijnsel 

dat de gelijkende vliegbeelden van Koekoek en Sperwer – die bij een vogelaar met wat ervaring hoog-

uit enkele seconden verwarring veroorzaken – zoveel wilde vogels toch misleiden ! 
 

124. Ransuil 
Broedvogel 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 0 1? 1 1? 0 0 0 0 1? 0 1? 

 
Alle waarnemingen: 

- Een jagende vogel voor de ochtendschemering op 1 en 3 mei 2001. 
- Een baltsend koppel van 20 tot 24 april 2002. 

- Plots oog in oog - op ooghoogte - met een uitgevlogen juveniel op 12 juli 2003. 

- dode vogel op 23 april 2008 
- (In 2010 zou een koppel gebroed hebben in het wilgeneilandje van het zuidelijk rietveld.) 
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125. Velduil 
Zeldzame voorjaars- en najaarsgast. 

 
Negen vogels: 

- 14 september 2000. Wordt lastig gevallen door een Torenvalk. 

- 10 februari 2001. Wordt lastig gevallen door 5 Eksters en 2 Zwarte kraaien. 
- 8 mei. Wordt lastig gevallen door Bruine kiekendief. Even in baltsvlucht boven het rietveld. 

- 20 oktober 2002. Wordt niet lastig gevallen, want het is nog donker … 

- 31 oktober 2007. Tamme vogel; ook zeer hoog flappend. 

- 20 april 2008. Pleisterend op de vlakte. 
- 28 april. In vlindervlucht boven de vlakte. 

- 10 mei. Pleisterend op de vlakte; vertrekt richting N. 

- 19 november. Dichtbij opgeschrikt. Wordt dan omhooggedreven door een Zwarte kraai, die de 
uil 15 minuten lang zeer hoog in de lucht houdt! 

 

126. Gierzwaluw 
Zomergast 

 
Vroegste: 15 april 2010 
Laatste: 28 augustus 2000 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  - 40 >200 18 60 250 10 - 95 210 >70 >100 40 

 

127. IJsvogel 
Jaarvogel, (vrijwel) afwezig in de winter. Broedvogel in de nabije omgeving.  

 
Vroegste: 11 februari 2005 
Laatste: 15 december 2005 

 
306 soortdagen. Frequentst in april, mei en september. Regelmatig twee vogels in september. Maxi-
mum drie, op 17 september 2004 en 22 mei 2008. (Zie tabel in bijlage.) 
In 2009, na een strenge winter, pas op 2 juli de eerste waarneming; in 2010 op 14 augustus. 
Enkele van de mooiste observaties:  

- 9 augustus 2000: in zit met de Zwarte ooievaars op de achtergrond. 
- 1 augustus 2001: duikt vier maal en vangt drie stekelbaarsjes. 
- 2 juni 2006 : twee adulten langdurig in samenvlucht en zit, ♀ bedelend. 
- 27 april 2008: twee vogels in ‘slow motion’ boven gracht (balts) 
- 19 mei: ♂ in zit op vijf meter 
- 26 mei: tezamen met een Roerdomp in één kijkerbeeld 
- 21 augustus: verorbert grote vis 
- 27 augustus: tezamen met een Bosruiter in één kijkerbeeld 

 

128. Grote bonte specht 
Jaarvogel. Najaarstrekker (oktober). Broedvogel in de streek. 

 
 jan  feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Aantal waarnemingen (uitgezonderd territo-

riale vogel van 2010) 
4  4 2 7 10 7 10 10 12 8 4 

 

75 soortdagen (uitgezonderd territoriale vogel van 2010).  
De Grote bonte specht wordt hoogstwaarschijnlijk de volgende nieuwe broedvogelsoort van het Groot 

Rietveld: van 3 maart tot 13 april is een territoriale en roffelende man aanwezig in het bos. 

Mooiste waarneming van de soort: een ♂ tezamen met een ♀ Groene specht op een zonovergoten 
houten weidepaal (26 september 2004). 
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129. Groene specht 
Jaarvogel. Broedvogel in de nabije omgeving. 

 
Evolutie in het gebied:  slechts 75 soortdagen tot 2005 (= gemiddeld één waarneming op 11 bezoeken) 

±188 soortdagen vanaf 2006 (= gemiddeld één waarneming op drie bezoeken)  

Maximaal drie adulte vogels op 7 december 2002. 
Tot 2007 gebeurden bijna alle waarnemingen tussen 27 augustus en 27 april met een overwicht in de 

herfst. Tijdens najaar 2006, 2007 en 2008 vrijwel dagelijks aanwezig. Deze specht is hier dus zeer 

zeldzaam in de lente, behalve in de lentes van 2008 (twee broedkoppels in de periferie), en 2009, toen 

ik vanaf maart voor het eerst nestbouw kon vaststellen (afgewerkte nestholte op 10 april). De vogels 
zouden uiteindelijk toch net buiten het studiegebied broeden, wat resulteerde in vier uitgevlogen jon-

gen op de vlakte op 5 juli. Ook de Groene specht is dus een mogelijke toekomstige broedvogelsoort. 
 

130. Zwarte specht 
Zeer zeldzame voorjaarsgast 

 

Waarschijnlijk dé kick van het jaar: een ♀ Zwarte specht – zowat de laatste soort die ik hier ooit ver-

wachtte – laag langs → NNo, op 22 april 2007 om 7.40u.  

 
(In de Hobokense Polder waren er eveneens drie waarnemingen: in april, juli en september.) 
 

131. Draaihals 
Zeldzame voorjaars- en najaarsgast 

 
Tien maal één vogel: 

- 10 mei 2001: langdurig en dicht. 
- 16 oktober: late vogel ! 

- 25 september 2002: Een Draaihals in exact hetzelfde boompje als de vogel van 10 mei 2001. 

Nu echter minder tam. Gaat op een rietstengel in het rietveld zitten. Op een bepaald moment 

met vier Baardmannetjes in hetzelfde kijkerbeeld. Terwijl een Roodkeelpieper roepend 
overvliegt … 

- 25 september 2004: op droog gevallen plasoever. Drukt zich met gespreide staart bij onraad. 

- 12 september 2006 
- 30 september. Opnieuw in exact hetzelfde boompje – dat nu een boom is geworden – als de 

vogels van 2001 en 2002! 

- 26 april 2008: klassieke waarneming: dichtbij opgeschrikt, dan poserend in struik.  
- 26 augustus: één op de vlakte 

- 3-4 september: tweede vogel op de vlakte 

 

132. Boomleeuwerik 
Najaarstrekker. Zeer zeldzame najaargast. Zeldzame voorjaarstrekker. 

 
- 7 en 18 oktober 2001 
- 12 oktober 2002 

- 13 oktober: drie 

- 11 oktober 2003 
- 10 maart 2006 

- 9 oktober: drie 

- een absolute uitschieter van 75 ex (28+20+17+10) op de memorabele trekdag van 11 oktober. 

- 23 september 2007 
- 23 september 2008 

- 6 november: drie  

- 7 november: vier pleisterend 

- 21 oktober 2009: twee pleisterend  
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133. Veldleeuwerik 
Broedvogel. Najaarstrekker. Zeldzame wintergast. 

 
+ VlZw 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  4 6 7 6 10 ‘12’ ‘12’ ‘15’ 6 - ±8 ±6 - 

Aantallen bij benadering: met extrapolatie voor de jaren dat VlZw niet werd geteld. 
 
Profiteerde als broedvogel van het zich uitbreidend ‘grasland’: een compensatie voor het verlies aan 
broedende steltlopers. Trekmaximum: 1.645 ex tussen 8u en 12u op 29 oktober 2005 in 64 groepen. 

 

134. Kortteenleeuwerik 
Dwaalgast 

 

29 september 2007: een vogel in de regen op de vlakte, verraadt zich door de roep. 

 

135. Boerenzwaluw 
Voorjaarsgast. Voorjaarstrekker. Najaarsgast. Najaarstrekker. 

 
Vroegste: 22 maart 2001. Laatste: 7 november 2004 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  - 40 200+ 20 60 250 10 - 50 8 40 120 150 

 

Hoogste aantal: 250 ex op 26 augustus 2003.  

Soms een slaapplaats in het riet (bv juli 2009 en augustus 2010). 

 

136. Oeverzwaluw 
Broedvogel. Voorjaarsgast. Najaarsgast. 

 
Vroegste: 24 maart 2001.  

Laatste: 25 september 2004 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  56 125 20 90 3? 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  15 80 100 >100 100 60 10 70 50 50 15 11 40 

 

137. Huiszwaluw 
Schaarse voorjaarsgast. Onregelmatige najaarsgast.  

 
Vroegste: 22 april 1998. Laatste: 9 oktober 2006 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  1 1 3 100 2 50 10 4 50 3 60 40 45 

 
60 soortdagen. Hoogste aantal: ±100 op 14 september 2001. 

 

138. Citroenkwikstaart 
Dwaalgast  

 
17 mei 2008: een ♀ tezamen met twee ♂♂ Noordse kwikstaarten.  

Eerst, bij het opvliegen, driemaal de onmiskenbare luide, schrille srrrie-roep. Daarna mooi in zit bij 
een plas. Een ♂ was nog mooier geweest, maar een lifer in het studiegebied kan altijd tellen !   
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139. Witte kwikstaart 
Jaarvogel (zeldzaam in winter). Voorjaars- en najaarstrekker. Broedvogel in de periferie. 

 
Hoogste trekaantal: >70 ex op 11 oktober 2006 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Max. pleisteraars  - 100 27 100 35 19 28 15 4 15 15 17 - 

 

140. Rouwkwikstaart 
Zeer zeldzame voorjaarsgast 

 

Eén zekere waarneming: ♀ op 4 april 1999  

Een gekruiste (?) vogel tussen 3 juni een 2 juli 1999 

 

141. Engelse kwikstaart 
Zeer zeldzame voorjaarsgast 

 
Slechts één waarneming: 4 april 1999 

 

142. Gele kwikstaart 
Broedvogel. Soms talrijke voorjaarsgast en najaarsgast. Voorjaars- en najaarstrekker. 

 

Vroegste: 30 maart 2003 

Laatste: 30 september 2000/2006 
 

VlZw + Bor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  5 - 11 11 6 2 1 0 - 0 0 0 0 
 

Maximaal vijf zangposten, op 19 mei 2002. Uitgevlogen juvenielen tussen 10 en 27 juni. 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Max. pleisteraars 8 130 45 31 33 7 10 2 8 5 1 7 6 

 

De beste dag was ongetwijfeld 23 april 1999, toen zich ±130 vogels op de vlakte bevonden. Een 50-tal 
vogels trokken ’s avonds na een buienfront verder richting noordoost, en 43 vogels kozen voor het 

rietveld, dat in april/begin mei regelmatig als slaapplaats gebruikt wordt.  

 

143. Noordse kwikstaart 
Onregelmatige voorjaarsgast en voorjaarstrekker. Zeldzame (?) najaarsgast. 

 

Vroegste: 24 april 2003 
Laatste: 25 mei 2000/2003 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Max. pleisteraars  0 13 35 11 0 95 0 0 0 0 9 0 - 
 

24 soortdagen.  

Hoogste aantal: een mooie compacte groep van 95 ex op 6 mei 2003. De soort was toen vrijwel onon-

derbroken aanwezig van 2 mei (25 ex) tot 25 mei (9 ex) 
Regelmatige trek tussen 13 en 23 mei 2008, maximum 15 ex. 

Slechts één zekere najaarswaarneming: een ♂ in nog gedeeltelijk zomerkleed in een groep van 15 gele 

kwikstaarten spec, op 2 september 2001. 

  



 - 49 - De vogels van het Groot Rietveld   

144. Grote gele kwikstaart 
Najaarstrekker. Zeldzame najaarsgast. Zeer zeldzame wintergast en voorjaarsgast. 

 
Vroegste: 24 juni 2006 

Laatste: 12 december 2009 

 
Januari  Maart  Juni  Augustus September Oktober November December 

1     1     2    6 1 7 21 24 6 11 3 1 1 1   
 

62 soortdagen. Slechts acht pleisteraars: 
- 18 september 2002: twee vogels bij zacht stromend water (brug Put van Fien). 
- 2 oktober: een vogel op een oever wordt vanuit het riet aangevallen door een Waterral. 
- 4 november 2003 
- 6 januari 2005 
- 7 november 2006: twee 
- 12 december 2009 

 

145. Boompieper 
Voorjaars- en najaarstrekker 

 
Vroegste voorjaar: 8 april 2010 

Laatste voorjaar: 9 mei 2008 

Vroegste najaar: 20 augustus 2009 
Laatste najaar: 23 oktober 2005 

81 soortdagen. Meeste waarnemingen in september.  

Relatief weinig pleisterende vogels, behalve tijdens het voorjaar van 2008, toen enkele vogels zich 
gedurende enige dagen in potentieel broedbiotoop ophielden. 

 

146. Grote pieper 
Zeldzame voorjaars-, najaars– en wintergast 

 
Vijf vogels: 

- 17 oktober 2000 
- 30 januari 2001: zeldzame winterwaarneming 

- 8 oktober  

- 29 oktober 2005: trekkend → Zw 

- 19 mei 2008: trekkend → No, in het zog van enkele Noordse kwikstaarten. Extreme datum! 
 

147. Graspieper 
Broedvogel. Voorjaarsgast. Voorjaars- en najaarstrekker. 

 
VlZw 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  ? ? 1 - 2 2 2 2 - 0 1 0 ‘1’ 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Max. pleisteraars  - 45 >150 25 46 94 12 70 25 60 47 30 - 

 

148. Roodkeelpieper 
Zeldzame najaarstrekker 

 

Vier vogels : 

- 25 september 2002: → W 

- 27 september: → W 
- 9 november: → Nw 

- 4 oktober 2006: → Zw  
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149. Duinpieper 
Vrij zeldzame voorjaars- en najaarstrekker, voorjaars- en najaarsgast. 

 
Voorjaar: tussen 21 april en 9 mei 

Najaar: tussen 28 augustus en 10 oktober (24 september) 

 
11 à 13 pleisteraars: 

- 9 september 1999 

- 4 september 2000; 20 september: vier; 21 en 22 september; 23 september: twee 

- 9 mei 2001 
- 21 april 2002: adult zk 

- 25 april: twee 

- 3 mei 2003 
- 24 september 2005 

- 16 september 2008 

15 trekkers: 
- 11 september 1999: drie + vier 

- 1 september 2004 

- 29 augustus 2005: twee 

- 14 september 2008 
- 16 september: tweemaal één 

- 30 augustus 2009: roep, tezamen met Gele kwikstaarten. 

- 10 oktober: laat! 
 

150. Oeverpieper 
Zeldzame najaarsgast 

 
- 12 september 1999: vier  

- 14 september 2000 

- 21 september 2002: vier  
- 6 december 2006 

- 16 september 2008 

 

151. Waterpieper 
Wintergast. Najaarstrekker. 

 
Vroegste: 26 september 1999; normaal tijdens de eerste decade van oktober 

Laatste: 25 april 2004 

 
117 slaapplaatstellingen 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 

Wintergemiddelde  28 35 24 50 108 111 154 

Hoogste nachtaantal  56 35 64 149 195 >208 234 

Laagste nachtaantal 7 - 1 13 36 30 82 
 

Is in de loop der jaren is het GrRi uitgegroeid tot een der belangrijkste slaapplaatsen in België. (Zie 
tabel in bijlage) 

De aantallen kunnen echter tijdens een en dezelfde winter erg schommelen, zonder dat daar altijd een 

duidelijke oorzaak voor is. Hoogste aantallen in februari en maart en eind oktober/begin november. 

Maximum: 234 ex op 22 oktober 2006.
1
  

Maximaal 30-tal dagpleisteraars, vooral op de vlakte. 

  

                                                
1 Dit hoge aantal krijgt nog meer gewicht als men weet dat er ‘dit najaar nergens grote aantallen werden opgetekend.’ (Orio-

lus 73 (3): 104) 
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152. Goudhaantje 
Najaarsgast. Zeldzame wintergast. Zeer zeldzame voorjaarsgast. 

 

Vroegste: 30 september 2001 
Laatste: 31 januari 2008 

 

81 soortdagen. Zelden meer dan vijf. Maximum: tien op 16 oktober 2008. Sommige najaren afwezig.  
Eén trekwaarneming: twee relatief hoog → Zw op 10 november 2003.  

Eén voorjaarswaarneming: ♂ op 27 maart 2008. 

 

153. Vuurgoudhaantje 
Vrij zeldzame voorjaars-, najaars- en wintergast. 

 

18 vogels: 

- 29 maart 1999: zp 
- 30 maart 2001: zp 

- 22 maart 2004: zp 

- 22 september 2006: ♂  
- 27 september 2007: ♂ 

- 4 december: ♀ 

- 31 januari 2008: ♂ 

- 17 september en 3 oktober: ♂ 
- 14 oktober: vier tezamen 

- 22 maart 2010: zingende ♂ 

- 26 maart tot 2 april: één à drie vogels 
- 15 april: zang 

 

154. Winterkoning 
Broedvogel. Jaarvogel. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  1-2 3 9 19 14 20 - - 36 - - 30 - 

 
Ieder die wel eens buiten komt kent de Winterkoning. Hij is tijdens geen enkele uitstap weg te denken. 
Tijdens inventarisaties is hij de stoorzender bij uitstek en als men hem te zien krijgt is dat dikwijls 

zingend op een hoger punt in zijn territorium. Zelden hoger dan drie meter.  

Wie zal dan mijn verbijstering schetsen toen ik op 3 december 2000 een specimen van deze soort uit 
de begroeiing zag opvliegen – niet om wat verderop lawaai te gaan maken – maar om hoog in de zui-

delijke hemel te verdwijnen !!  

Is de term verbijstering overdreven? Persoonlijk vind ik van niet. In 38 jaren vogels kijken was dit 

welgeteld de eerste maal. Trekwaarnemingen van Winterkoningen zijn hoe dan ook extreem zeldzaam.  
 

155. Heggenmus 
Broedvogel. Jaarvogel. Najaarsgast. Najaarstrekker. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  1-2 - 1 5 3 7+ - - 18 ± 25 - - - 

 

Grootste zangactiviteit: eind februari – begin maart.  

Talrijke tussen begin september en half oktober met een duidelijke piek eind september/begin oktober.  
Najaarstrek tussen 31 augustus en 29 oktober. 
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156. Beflijster 
Voorjaarsgast. Najaarsgast. 

 

Voorjaarsgast tussen 30 maart en 29 april.  
Najaarsgast tussen 23 september en 16 oktober. 

De ‘vlaktevogels’ foerageren in de humuslaag van de berkenbosjes en gaan bij verstoring meestal 

hoog en goed zichtbaar in de bomen zitten. De ‘rietveldvogels’ foerageren onder de vlierstruiken op de 
dijken, en zijn na verstoring meestal moeilijk waar te nemen. 

Minstens 83 vogels – 38 soortdagen: 

- 14 april 2000: ♂  
- 17 april: ♂ tezamen met 15 Zanglijsters 

- 18 april: ♂  

- 30 september: drie  

- 19 april 2001: ♀ ↑ hoog → O 

- 20 april: →  

- 23 september: ♂ tezamen met twee ♂♂ Merels 

- 5 oktober 2003: ↑ → Z tezamen met ♂ Merel 
- 4 april 2004: ♂  

- 2 oktober: drie (2 ♂♂ + 1 ♀ ) → ↓ , dan hoog ↑→ No 

- 16 oktober: drie 1
ste

 winter ♀♀ in lange rondvlucht 

- 30 maart 2005: acht aarzelend → Zo 

- 3 april: ♂ dicht  

- 16 april: vier + één Zanglijster → Nw 

- 17 april: vier pleisterend, dan ↑ → Zo 

- 2 april 2006: →  

- 16 april 

- 11 april 2007: twee 

- 13 april: drie 

- 24 april 2008 

- 26 april: acht 

- 27 april: vijf 

- 29 april: vier 

- 3 april 2009: ♂ 

- 10 en 15 april : drie 

- 18, 19, 20 april: ♂ 

- 23 april: twee 

- 24 april: drie 

- van 9 tot 16 oktober ononderbroken aanwezig, met als maximum 12 vogels op 10 oktober. 

- 16 april 2010 

- 21 april: twee 

 

157. Merel 
Broedvogel. Jaarvogel. Najaarstrekker. Wintergast. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  2-3 1 6 5 - - - - 14 - - - - 

 

Najaarstrek tussen 20 september en 3 november: maximum 14 op 3 november 2004 en 20 op 31 

oktober 2009. Wintertelling: 30 ex in totaal op 21 januari 2001. Zeer zeldzame voorjaarstrekker. 

 

158. Kramsvogel 
Voorjaarsgast. Voorjaars- en najaarstrekker. Najaars- en wintergast. 

 
Vroegste: 18 september 1999. Laatste: 14 mei 2004 
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 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  - 80 26 21 60 175 51 70 7 24 50 59 260 

 

165 soortdagen. De meeste waarnemingen betreffen overvliegende groepen.  

Soms een (kleine) slaapplaats; maximaal 260 op 9 februari 2010. In december 2009 foerageert een 

groep van een 50-tal vogels wekenlang op de duindoornbessen. 
Op 1 februari 2010 opmerkelijke sneeuwtrek, tussen 8.10u en 8.35u, van meer dan 656 Kramsvogels 

in 13 groepen, laag → Zw. 

 

159. Koperwiek 
Voorjaarsgast. Voorjaars- en najaarstrekker. Najaarsgast. 

 
Vroegste: 16 september 2006. Laatste: 21 april 2003 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoogste dagaantal  - - 71 39 298 28 94 129 30 110 78 140 102 

 
158 soortdagen. De meeste waarnemingen betreffen trekkende vogels, vnl. in oktober en maart.  
In die maanden soms een kleine slaapplaats, tot maximaal 42 vogels.  

 

160. Zanglijster 
Jaarvogel. Broedvogel. Voorjaarsgast. Najaarsgast. Najaarstrekker. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 1 1 1 0 - - - 3-4 4 ≥4 - - 

 
Maximaal aantal pleisteraars (Talrijkst van half september tot eind oktober en in de tweede helft van april.) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Voorjaar 6 9 30 6 17 21 14 17 15 6 12 13 42 

Najaar - 4 20 35 28 7 10 - 20 25 36 20 - 

 
Hoogste trekaantal: 374 ex op 11 oktober 2006. 

Een leucistische vogel van 25 tot 27 april 2003. 

Op 1 februari 2009 vind ik een zanglijstersmidse. 
 

161. Grote lijster 
Jaarvogel, zeer zeldzaam in de winter. 

 
Vroegste: 7 januari 2007. Laatste: 7 december 2009 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  1? 0 1 ‘3’ 0 ‘2’ - ‘1’ 0 0 ‘1’ ‘1’ ‘1’ 

 
Slechts één broedgeval in het studiegebied (de rest in de periferie of in de onmiddellijke omgeving): 
op 14 april 2000 nestbouw door een koppel op 6m hoogte in beschutte zuidwesthoek van pyloon. 
24 mei 2003: een vogel met snavel vol nestmateriaal (mos) nestelt in grote open hangar: tweede 
broedsel? 
 

Najaar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Max. pleisteraars  0 0 16 0 16 9 34 7 7 5 8 6 1 

 

150 soortdagen 

Voorjaarstrek en -gast vanaf 10 februari.  
Najaarstrek en -gast tussen 13 september en 3 december.  

Grootste groep pleisteraars: 34 ex op 26 september 2004.   
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INTERMEZZO – bezoeken 500, 750 en 1000 
 

500
ste 

bezoek 6.50u-8.50u, ☼    ma 29 juli 2002 

 

 4 blauwe reigers + 1 purperreiger hoog → Zw  
 17 zomertalingen 
 juv bruine kiekendief mooi in groen riet 
 ad porseleinhoen foerageert gedurende 20 minuten op dezelfde oever als in augustus 2001. 

Wordt tweemaal verjaagd door ad waterhoen. 
 24 watersnippen 
 13 oeverlopers 
 9 kemphanen 
 9 bosruiters 
 4 groenpootruiters 
 3 witgatten 
 3 tureluren 
 2 wulpen 

  zang van snorren 1 en 2  
  >11 baardmannetjes  
  
750

ste 
bezoek 7.35u-9.10u, licht bewolkt do 16 september 2004 

 

 2 kleine zilverreigers 
 grote zilverreiger 
 ‘bonte’ buizerd 
 juv bruine kiekendief 
 ♂ sperwer 
 3 watersnippen 
 3 witgatten 
 1 groenpootruiter 
 2x ijsvogel → 
 roepende tjiftjafs 
 enkele zwartkoppen 
 roep baardmannetjes op 6 verschillende locaties: o.a. 2 ♂♂ + 1 ♀; 1 ♂  
TREK: 20-tal graspiepers, 3 witte kwikstaarten, 1 gele kwikstaart, 3 boerenzwaluwen 

  
1000

ste 
 bezoek 7.15u-9u, helder do 28 september 2006 

 

 bedelende pyjamadodaars 
 19 (13+6) Nijlganzen → 
 14 tafeleenden 
 ♀ en juv bruine kiekendief 
 1 bokje ↑  
 1 goudplevier roepend → Z 
 2 ijsvogels in zit: 1 vogel atypisch alarmerend (triller) 
 grote gele kwikstaart → Z 
 overal heggenmussen 
 4 kleine karekieten 
 zang cetti’s zanger 
 roep vuurgoudhaantje op locatie van 22/9 
 grote groep baardmannetjes auditief 
 5 buidelmezen roepend → Z  
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162. Cetti’s zanger 
Jaarvogel 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 3 2-3 4 6 (7) 
 

Historiek van een zelden zichtbare maar heel boeiende vogel. (Zie kaartjes 2009-2010 in bijlage) 
→ Eerste (auditieve) waarneming van de soort: 10 oktober 2004 

Af en toe te horen tot in februari 2005. Dan niets meer (?) tot 8 september 2005. Vanaf dan regelmatig 
zingend tot eind november (met op 18 november voor het eerst twee vogels), gevolgd door een dip in 

de winter (zeer sporadische zang). 

Vanaf maart 2006 twee zangposten
1
 met één zeker broedgeval als gevolg. De eerste vogel zingt voor 

het laatst op 6 mei. De tweede dagelijks tot 7 juli en terug dagelijks vanaf 13 september. Van 27 sep-

tember opnieuw twee sporadische zangposten.  

In januari 2007 ontstaat het vermoeden dat er 3 verschillende vogels zitten. Dit wordt bevestigd op 28 

april met 3 zekere territoria, die gans het broedseizoen worden aangehouden. Laatste zang op 26 juli.  
In 2008: voor het eerst vier zp op 21 februari en 14 oktober. Door het laten vollopen van het Lange 

Eind werden minstens twee territoria verstoord. 

In 2009: vier zekere broedgevallen, zoals te verwachten was; dé verrassing komt pas in het najaar…. 
Vanaf half juli duiken plots twee nieuwe zangposten op in de Zuidoosthoek. Daar de broedvogels van 

het GrRi in augustus doorgaans niet zingen
2
, is het niet meteen duidelijk of het om zingende doortrek-

kers, dan wel om verplaatste broedvogels gaat. 
Maar vanaf begin september wordt het plaatje duidelijk met een gestage, spectaculaire opbouw.  

Op 2/9 vijf, op 8/9 zes, op19/9 zeven, op 23/9 acht, op 26/9 elf en op 28/9 zelfs 12 vaste zangposten, 

die tot op het einde van de herfst fanatiek zullen verdedigd worden. Vooral in de omgeving van de 

dijkkruising, waar een vogel zijn territorium moet verdedigen tegen drie buren, gaat het er soms hevig 
aan toe: zo zingen op 14 oktober twee vogels simultaan tegen elkaar op, slechts vijf meter van elkaar 

verwijderd, met mij als perplexe waarnemer tussenin! 

In de winter wordt het zoals gewoonlijk rustig: maximaal zes zangers op 7 december en vier zangers 
op 20 januari 2010. 

Maar op 4 februari, tijdens een eerste zachte prik, wordt het (juiste) cliché dat de Cetti’s zanger zware 

klappen krijgt tijdens een strenge winter hier alvast diep de grond ingeboord: negen vogels zingen 

opnieuw. En dat doen ze met ongehoorde overtuiging, alsof alle opgekropte energie van de voorbije 
maanden naar buiten moet. Daarna gaat het weer vriezen, maar vanaf begin maart komt alles weer op 

dreef met maar liefst 14 zekere zangposten op de 13
de

 maart !! Wel erg veel, voor vogels die dood 

horen te zijn! Waarschijnlijk zijn eventuele winterslachtoffers aangevuld door ter plaatse geboren jon-
gen, dat is tenminste mijn theorie.  

Als het zo is dat de territoria van Cetti’s zangers gebonden zijn aan ‘oneffenheden’ in het terrein, zoals 

hier het geval is – slechts twee van de twaalf territoria bevonden zich niet langs een dijk – dan is met 
14 territoria de maximumcapaciteit van het GrRi bereikt.  

Najaar 2010 maximaal 9 territoria, in de laatste decade van september. 

Grootste zangactiviteit: eind september – begin oktober. 

Slechts een tiental visuele waarnemingen; de mooiste was een Cetti’s tezamen met een Rietzanger in 
een struiktop (18 augustus 2009). 

Opmerking bij het opstellen van de kaartjes in bijlage – gebruikte inventarisatiemethode. 

Het inventariseren van Cetti’s zangers is niet zo makkelijk als hun explosieve zang zou kunnen sugge-
reren. Zingende vogels kunnen zich binnen een tijdspanne van slechts enkele minuten tot meer dan 

100 meter verplaatsen. Dat gebeurt in het GrRi echter eerder zelden; de meeste vogels zijn zelfs zeer 

honkvast en zingen wekenlang van op dezelfde 100m
2
. Om dubbeltellingen uit te sluiten heb ik bij het 

afbakenen van de territoria toch enkel gebruik gemaakt van simultaan zingende vogels. Het nauwkeu-

rig aankruisen van de zangposten geeft na enkele weken al een vrij duidelijk beeld. Het inventarisatie-

uur (rond zonsopgang) is zeer belangrijk: in de loop van de voormiddag daalt de zangactiviteit met 

meer dan 60%.  

                                                
1  Zangpost langs de Kwarikweg dagelijks; zangpost bij de Put van Fien (winterterritorium) slechts af en toe. 
2  Eerste najaarszang (van broedvogels): 2005: 8/9; 2006: 13/9; 2007: 20/9; 2008: 18/9: 2009: 25/8. 
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163. Graszanger 
Zeldzame lente-, zomer- en wintergast. 

 

Acht vogels: 

- Eén in zangvlucht op 24 augustus 2001 
- Twee tezamen op besneeuwde rietstengels op 19 december 

- Eén in zangvlucht op 26 augustus 2003 

- Eén overtrekkend op 6 april 2005 
- Eén in zangvlucht op 26 mei 

- Eén in zangvlucht op 23 april 2006 

- Eén roepend op 28 juni 

 

164. Sprinkhaanzanger 
Broedvogel. Voorjaarsgast. 

 

Vroegste: 3 april 2006. Laatste: 16 september 2006. Laatste zang: 9 augustus 2006 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  1 1 3 2 7 3 6 2 9 12-13 5 5 4 
 

Opvallend is dat Sprinkhaanzangers soms in clusters broeden van twee of drie koppels met niet meer 

dan 100 à 150 meter onderlinge afstand. Sommige vogels zingen elke ochtend, maar de meeste slechts 
zeer sporadisch. Grootste zangactiviteit: eind april. 

2006 was een goed jaar. De eerste zingende vogel op 3 april en de volgende dag al drie zangposten, in 

de loop van de maand verder oplopend tot een maximum van 13 zp op 6 mei, waarvan er uiteindelijk 
negen (+ minstens twee in de periferie en drie op VlZw) zouden broeden. 

2007 werd het beste jaar. De 1
ste

 vogel pas op 10 april, maar op 21/4 reeds 9 vogels en op 27/4 twaalf. 

Enkele visuele waarnemingen: 

 28 augustus 2000: alarmerende vogel met voedsel. De streepjes op de borst staan zo dicht bij 

elkaar dat ze bijna een vlek vormen. Beweegt staart zijdelings i.p.v. op en neer. 

 2 mei 2002: zingend met opengesperde vleugels. 

 18 april 2003: vier zp (doortrekkers) zo dicht op elkaar dat het leidt tot agressie. 

 2 juli 2006: juveniel tweemaal twee seconden zingend in de buurt van zingende adult. 

 10 april 2009: naar deze vogel met aberrante zang gezocht tot ik hem in de kijker kreeg: had 

namelijk minder luide, scherpere en kortere strofen dan normale Sprinkhaanzanger. 

 

165. Snor 
Broedvogel. Jaarlijkse voorjaarsgast (sinds 2000). 

 

Vroegste: 14 april 2009. Laatste: 30 juli 2002 (?) 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1-2 

 

2002 werd het snorrenjaar. Een eerste vogel op 16 april die vrijwel dagelijks zingt gevolgd door een 

tweede op 7 mei. Op 22 mei uiteindelijk nog een derde: deze neemt het gezang van de andere over die 
het opgegeven hebben. Eind juni en de eerste helft van juli is het meestal zeer stil, maar in de laatste 

decade van juli komt er een heropleving van de snorrenzang met op 28 juli de 3 zangposten tezamen 

geactiveerd.  
2006: zang van 26 april tot 11 juni en van 20 juni tot 8 juli. Op 17 mei ook visueel.

1
 

2007: de enige waarneming is een zingende vogel op 31 mei om 6.35u, samen met de enige Wielewaal 

uit de studieperiode! 
14 tot 18 april 2009: een zingende vogel in het territorium  van 2006.  

Een zingende vogel in het noordelijk rietveld vanaf 23 april 2010.  

                                                
1  Eigenlijk niets bijzonders ware het niet dat het sinds 1973 geleden was dat ik nog een Snor ook had gezien. 



 - 57 - De vogels van het Groot Rietveld   

166. Rietzanger 
Broedvogel. Voorjaarsgast. 

 
Vroegste: 27 maart 2004 

Laatste: 28 september 2004 

Grootste zangactiviteit: eind april – begin mei. Laatste zang: 25 juli 2007 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  1-2 3 20-24 30 25 - 33 - 28 ↓ ↓ ≥11 10 

 
De Rietzanger was een van de meest onderhoudende soorten in 2000. Daar waar ik het vorige jaar al 
opgetogen was met drie zangposten van deze voor mij toen nog vrij zeldzame soort, klom tijdens het 

voorjaar van 2000 bij elke ronde het aantal zienderogen op tot een maximum van 24 zp op 27 april en 

32 verschillende oude en nieuwe zangposten op 13 mei. Uiteindelijk zouden 20 à 24 koppels broeden: 
een verzevenvoudiging van het bestand! 

Verdere opmars in 2001 tot 30 koppels en sindsdien lijkt een verzadiging bereikt.  

Het geprefereerde biotoop kan getypeerd worden als droge, jonge of oude, rietruigtes. Daar liggen de 

territoria soms zeer dicht bij elkaar en is de zangactiviteit zeer groot. Dit biotoop verdwijnt echter snel 
in het noordwesten van GrRi door de opmars van berkenopslag. Dit verlies wordt tijdelijk gecompen-

seerd door uitbreiding van het biotoop ten westen van het bosje. Zonder beheersmaatregelen zal de 

rietzanger grotendeels plaats moeten ruimen voor de Fitis. In 2007 niet systematisch geteld, maar dui-
delijke terugval.  

Twee van de mooiste waarnemingen:  

23 juni 2007: een koppel voedert uitgevlogen jongen met o.a. een waterjuffer. 

28 augustus 2009: tezamen met een Cetti’s zanger in een struiktop. 
 

167. Kleine karekiet 
Broedvogel. Voorjaarsgast. 

 
Vroegste: 14 april 2009 

 Laatste: 18 oktober 2002 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  32 32 45 30+ 48 - 42 - 105 - - 50 ±48 

 
Plaatselijk zeer hoge dichtheden in 2006 (kolonievorming).  

Grootste zangactiviteit tussen 20 mei en 10 juni.  
 

168. Bosrietzanger 
Broedvogel. Voorjaarsgast. 

 

Vroegste: 7 mei 2006 

Laatste: 30 september 2002 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  5-6 7 32 25 19 - >19 14 36 ↓ ↓ 15 ±5 
 

Grootste zangactiviteit eind mei. Deze vogel staat bekend als een meesterlijk imitator:  
- 24 mei 2001: imiteert twee verschillende roepen van Koolmees 

- 21 mei 2002: imiteert Baardmannetje; 22 mei: imiteert Witgatje 

- 11 juni: imiteert achtereenvolgens Scholekster, zang Blauwborst, lach Groene specht, schel-

dende Koolmees, alarmroep Merel, tjilpende Huismus en Gierzwaluw. 
- 5 juli 2005: imiteert Buidelmees alvorens zijn ‘normale’ zang te beginnen. 
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169. Grote karekiet 
Zeldzame (waarschijnlijk jaarlijkse) voorjaarsgast. Broedverdacht in 2008.

1
 

 

Negen of tien vogels, op zeven verschillende locaties, maar altijd in riet bij open water:  
 18 mei 2004: af en toe zingend 

 29 mei 2005: zp 

 10 juni 2006: zéér opmerkelijk
2
 was het eensklaps opduiken – op deze late datum – van twee 

Grote karekieten. Eerst een langdurig en dichtbij performerende vogel, beurtelings zingend en 

voedselzoekend. Dan vliegt een Roerdomp langs die 250 meter verder neerstrijkt in een dunne 

rietrand. Tot op heden nog geen bevredigende waarnemingen van een Roerdomp in zit: dus – 
tegen beter weten in/je weet maar nooit – als de duivel er naar toe. Natuurlijk geen Roerdomp 

meer te bespeuren; wel … een nieuwe zangpost van een Grote karekiet!  

De volgende dagen schitterden ze door hun afwezigheid. 

 22 tot 24 juni 2007: druk zingende vogel in het rieteilandje van de grote plas. 
 23 mei 2008: op dezelfde plaats als 2004. Louter visuele waarneming: ♀? 

 1 en 14 juni: bij centrale plas in zg. Dezelfde vogel? 

 21 juni: zingende vogel in conflict met twee Kleine karekieten. 250 meter van centrale plas. 
 20 mei 2010: visuele vogel in rietkraag; af en toe een zangstrofe. 

 

170. Fitis 
Broedvogel. Voorjaarsgast. 

 

Vroegste: 24 maart 2010. Laatste: 8 september 2000 

Grootste zangactiviteit: tweede decade van april 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  4 2 5 8 6 - - - 23 - - 18 ≥10 

 

171. Tjiftjaf 
Broedvogel. Voorjaarsgast. Najaarsgast. Zeldzame wintergast. 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  4 4 2 8 15 20+ - - 32 - - 25 ≥25 
 

Grootste zangactiviteit: laatste week van maart/begin april.  

Maximum: 40 zp op 8 april 2007, en 23 zp op 25 maart 2010. 

Overwintering van één à twee vogels in 2000-2001, telkens één in 2001-2002 en 2002-2003, en twee 

in 2006-2007. Vijftien in een grote wilg tezamen met twee Zwartkoppen en een Tuinfluiter op 31 
augustus 2000. Opvallend talrijk tussen eind augustus en eind september 2004. Nog drie bedelende 

juvenielen op 28 augustus 2002. 

 

172. Siberische tjiftjaf 
Zeer zeldzame najaarsgast 

 

Een vogel met alle kenmerken van deze soort op 17 december 2006. 
 

173. Raddes boszanger 
Dwaalgast 

 
Een kortstondige maar bevredigende auditieve en visuele waarneming op 23 september 2000.  

Deze waarneming viel trouwens samen met een vogel aan de kust (eveneens op 23/9), en werd als het 
ware bevestigd door een ringvangst … te Melsele, op 1 oktober, … aan de andere kant van de expres-

weg. (Oriolus 67 (1)).  

                                                
1 Mogelijk verdwenen als broedvogel in België. (Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002) 
2 Slechts één voorjaarswaarneming (12 juni) in 2006 in Vlaanderen (Oriolus, 73(2): 69) 
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174. Zwartkop 
Broedvogel. Najaarsgast. 

 
Vroegste: 25 maart 2010. Laatste: 7 november 2006 

Grootste concentratie: 20 ex op 25 september 2006.  

Grootste zangactiviteit: begin mei. Nog zang op 30 september 2006. 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 3 5 >5 - - - 24 - - 12 >10 

 

175. Tuinfluiter 
Broedvogel. Voorjaarsgast. 

 
Vroegste: 29 maart 1999: visuele waarneming. Eerste zangpost: 20 april 2002. 
Laatste: 25 september 2006 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 2 1 2 >1 - - - 6 - <4 5 <5 

 

176. Grasmus 
Broedvogel. Najaarsgast. 

 
Vroegste: 11 april 2007 

 Laatste: 1 oktober 2000  

Grootste zangactiviteit: begin mei. Maximum aantal zp: 18 op 6 mei 2006. 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  2-4 1 10 11 7 - - - 21 18 - 10 ≥8 

 

177. Sperwergrasmus 
Zeer zeldzame zomergast 

 
9 augustus 2006: louter auditieve waarneming van de onmiskenbare roep in een rietruigte. 
 

178. Braamsluiper 
Zeer zeldzame broedvogel. Zeldzame najaarsgast. 

 
Vroegste: 20 april 2006/2008 

Laatste: 20 oktober 2001 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 1? 0 - - 1? 1 1 0 1 1? 

 
Broedgevallen van dit vogeltje zijn moeilijk met zekerheid vast te stellen: “sommige vogels zingen na 

aankomst slechts enkele dagen” (Vogelinventarisatie, 1985) 

Telkens twee zangposten op 29 april 2007 en 20 mei 2009. 
 

179. Grauwe vliegenvanger 
Mogelijke, eenmalige broedvogel. 

 
Slechts twee waarnemingen: een vogel op 14 mei en 30 juni 1999 in dezelfde boom. 
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180. Bonte vliegenvanger 
Zeer zeldzame najaarsgast 

 

Een ♀-kleed vogel op 22 augustus 2008, in een gemengde jachtgroep van Koolmezen, Tjiftjaffen, 

Zwartkoppen en Pimpelmezen. 
 

181. Roodborst 
Voorjaarsgast. Najaarsgast. Wintergast. 

 
Vroegste: 6 september 2007 

Laatste: 10 april 2009/2010 

 

Talrijke wintergast. Bijvoorbeeld 26 territoria – waarvan 15 zangposten – op 10 november 2003, en 15 
zingende vogels op 28 oktober 2009. 

Een andere soort die in de nabije toekomst zo goed als zeker aan de broedvogellijst zal worden toege-

voegd: op 20 april 2010 is nog steeds een vogel aanwezig in geschikt broedbiotoop. 
 

182. Nachtegaal  
Zeldzame voorjaarsgast 

 
Zevenmaal een zangpost: 

- 21 april 2002 

- 8 mei 2004 
- 30 april 2005 

- 16 en 17 april 2006, op twee verschillende locaties. 

- 22 en 29 april 2007, op twee verschillende locaties. 

 

183. Blauwborst 
Broedvogel. Voorjaarsgast. 

 
Vroegste: 11 maart 2007 

Laatste: 26 september 2004 

Grootste zangactiviteit: begin april 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  15 25 - 24 - >20 22 - 16 ↓ ↓ 20 ≥18 

 

184. Zwarte roodstaart 
Zomergast. Broedvogel in de periferie. 

 
Eerste: een zingende vogel op 16 maart 2010 
Laatste: een zingende vogel op 25 oktober 2006 
 
Broedvogel op de omringende bedrijven: drie à vier koppels.  
Waarnemingen in het gebied: 

- 22 juli 2000: vier ex: juv wordt gevoederd. 
- 10 juni 2001: ♂met voedsel 
- 2 september: twee ♀♀ + ♂ 
- 9 juni 2005: juv ver van broedplaats 
- 30 september 2000: zingende vogel 
- van eind september tot eind oktober 2006 zeer regelmatig zang, tot 3 zp. 
- 5 oktober 2007: drie vogels 
- 10, 16 en 25 september 2008 resp. ♀, twee ♀♀ en ♂ 

  



 - 61 - De vogels van het Groot Rietveld   

185. Gekraagde roodstaart 
Zeldzame voorjaarsgast en najaarsgast 

 

Twaalf vogels – 17 soortdagen: 
- 30 september 2000 

- 20 tot 23 september 2001 

- 21 april 2003: zingende vogel 
- 17 september tot 3 oktober 2004 

- 23 en 24 april 2006: ♀ 

- 21 september 2007 
- 23 mei 2008: ♂  
- 16 september: 1

ste
 zomer ♂ 

- 23 september 
- 10 april 2009 

- 21 april 2010 

- 21 september 

 

186. Paapje 
Voorjaarsgast. Najaarsgast. 

 
Vroegste voorjaar: 16 april 2003 

Laatste voorjaar: 27 mei 2008 
Vroegste najaar: 13 augustus 2007 

Laatste najaar: 8 oktober 2006 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum voorjaar 2 1 1 5 3 9 1 0 1 7 10 0 - 

Maximum najaar  - 1 15 1 3 3 3 3 6 7 101 1 9 
 

97 soortdagen. Paapjes zijn tijdens droge jaren bijna even frequent terug te vinden in het rietveld als in 

de meer gebruikelijke biotopen zoals kruidenruigtes.  
De grootste groep bestond acht jaar lang uit de 15 vogels van 1 september 2000, maar op 12 september 

2008 dwong een regenzone de nachtrekkers aan de grond, wat resulteerde in fenomenale landval: 

minstens 101 Paapjes in zes groepen(-jes).  
Gedurende mijn wandeling, die tweeënhalf uur duurde, presenteerden ze zich als volgt:  

eerst drie vogeltjes bij Fina, vanuit de wagen; dan eentje bij het uitstappen, aan het noorden van het 

ng; dan drie (+ drie Tapuiten) in de zuidhoek van de vlakte; dan een mooie, relatief compacte groep 

van maar liefst ≥ 41 Paapjes (+ 1 Tapuit) op de noordelijke vlakte; vervolgens, bij het naar huis rijden, 
22 jagende vogeltjes ontdekt op de noordwestelijke vlakte van het ng; en tenslotte 31 vogeltjes, mooi 

dicht vanuit de wagen, op het kale terrein tussen de spoorweg en het zuidelijk zg. Tegen dan was het 

terug goed aan het regenen, en heb ik niet verder gezocht; alvast een uitzonderlijke dichtheid, een 
onbetwistbare climax! De volgende dag geen enkele vogel meer! 

 

187. Roodborsttapuit 
Broedvogel. Zeldzame wintergast. 

 
Vroegste koppel: 4 maart 2007 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  3 4-5 2 3 4-5 3 - 3 4 4 2 0 0 
 

Neemt steeds weer dezelfde territoria in. Eerste uitgevlogen jongen op 3 mei 1999/2002. Laatste door 
ouders gevoederde uitgevlogen jongen tussen 1 en 19 september 2005 en op 16 september 2006. 

In 2009 was er tijdens de vroege lente één territorium bezet, maar het kwam niet tot een broedgeval. 

In 2010 een koppel aanwezig van begin maart tot begin april. 
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Alle winterwaarnemingen: 

- 20 januari 2001: ♂ in winterkleed in rietveld 

- 27 februari: ♂ in overgangskleed, niet ver verwijderd van locatie van 20/1 
- 21 februari 2004 

- 4, 9 en 22 februari 2007 

- 9 december: ♀ 
- 27 februari 2008: ♀ 

 

188. Tapuit 
Voorjaarsgast. Najaarsgast. 

 
Vroegste voorjaar: 4 april 1999 

Laatste voorjaar: 27 mei 2008 
Vroegste najaar: 27 augustus 2002 

Laatste najaar: 10 november 2000 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maximum voorjaar 6 10 6 6 7 14 6 3 3 16 24 5 6 

Maximum najaar  - 2 7 2 3 3 4 2 4 1 7 5 1 

 
276 soortdagen.  

Hoogste aantal: 24 ex op 29 april 2008.  
Broedpogingen (?) in 2008, 2009 en 2010: balts op geschikt broedterrein. 

Duidelijk noordwaarts trekkende vogel op 16 mei 2009. 

 

189. Boomkruiper 
Zeer zeldzame wintergast.(Lokale zwerver) 

 
21 februari 2004 
 

190. Matkop 
Zeer zeldzame najaarsgast en voorjaarsgast 

 
Op 6 oktober 2007 uiteindelijk toch een waarneming van deze uitgesproken standvogel. 

Een koppel op 18 maart 2010. Minstens één vogel aanwezig tot 27 maart. 

 

191.  Koolmees 
Broedvogel. Jaarvogel. 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 0 0 - - - 6 - - <5 - 

 
Men vraagt zich af waar de vogels hier nestelen bij gebrek aan nestkasten en spechtenholen. 

Op 10 juli 2007 en 6 november 2004 één, en op 19 mei 2008 twee aberrante vogels: lichtzwart op de 

delen die normaal geel of wit moeten zijn. 

 

192.  Pimpelmees 
Broedvogel. Jaarvogel. Najaarstrekker. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 0 0 - - - 1 - - ≥1 - 

 
Regelmatig in het rietveld. Najaarstrek vooral in oktober.  

Kleine invasie in najaar van 2007.  

Maximaal 21 op 6 november 2007, 30-tal op 3 september en 19 op 2 november 2008.  
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193. Baardmannetje 
Broedvogel. Jaarvogel. Najaarsgast en najaarstrekker. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  1 0 0 0 3-6 5 8 8 >12 4 <5 10 ±10 

 

Het Kroonjuweel van het GrRi en Dé Plaats In België als je deze schitterende vogeltjes wilt bestude-
ren. Niet alleen omdat ze al sinds 22 maart 2003 ononderbroken aanwezig zijn (ook in de winter, zij 

het veel discreter en in veel kleiner aantal), maar vooral omdat je ze nergens zo frequent, zo dicht en 

zo mooi voorgeschoteld zal krijgen. Ga in mei of in juni op een dijk zitten en de kans is groot dat ze 
aan je voeten door het riet komen scharrelen. Langdurige prachtwaarnemingen op minder dan 10 me-

ter van groepjes tot 15 vogels en meer, van beide geslachten en alle leeftijden, zijn echt geen uitzonde-

ringen. Mei en/of juni en eind september/oktober bieden ontegensprekelijk de hoogste trefkans voor 

goede waarnemingen. (Zie tabel in bijlage.) 
Baardmannetjes zijn moeilijk exact te tellen. Het rietveld is zo groot dan men steeds maar een fractie 

van de aanwezige populatie te zien krijgt, men weet niet altijd welke fractie dat is, en zowel groepjes 

als individuen vliegen soms snel over lange afstanden rond. Bovendien zijn najaarsgroepen erg insta-
biel: ze versmelten en verbrokkelen bij elke onderlinge ontmoeting.  

In september 2006 (het beste jaar) bedroeg de volledige populatie in ieder geval minstens 80 vogels. 

De periode van 20 september tot 3 november werd trouwens gekenmerkt door nooit geziene capriolen. 

Zo vormden bv. op 12 oktober 58 Baardmannetjes, na heel wat voorspel, één groep die zéér hoog op-
klom om zich dan als hagelstenen te laten vallen!! In 2007 begon het feest op 5 oktober, en in 2008 

pas op 13 oktober, steeds periodes van windstille, zonovergoten dagen – het ideale Baardmannetjes-

weer. ! In 2009 duurde het spektakel slechts zes dagen (23 tot 28 september) maar op 26/9 werd een 
nieuw recordaantal visuele vogels gevestigd: ≥ 101 Baardmannetjes: ≥55 tot op 10 meter in rietveld 

langs de Kwarikweg; ± 40 dichtbij in boompje in noordwesthoek van zg; zes in noordrand. Opnieuw 

veel meer ♂♂ dan ♀♀, en nog enkele vogels met sporen van juveniel kleed.  
Het komt er enkel op aan het epicentrum van de activiteiten te bepalen om er dan dagenlang van te 

kunnen genieten; in 2006 was dat de zuidoosthoek, in 2007 de middendijk en in 2008 en 2009 het 

rietveld langs de zuidelijke Kwarikweg, toen het soms niet eens nodig was om de wagen te verlaten. 

In 2010 voor het eerst wekenlang op de vlakte.  
Enkele bevindingen.  

Baardmannetjes broeden zowel dichtbij als ver van elkaar. Voedselvluchten tot 300m. Afhankelijke 

uitgevlogen jongen vanaf half april. Tweede broedsel volgt zeer snel op het eerste. In juni nauwelijks 
adulten te zien. In augustus is het Baardmannetje om onbekende redenen zelden te zien.  

In september worden ze langzaamaan minder discreet, met de eerste hoogtevluchtjes. Tegen eind sep-

tember zijn alle vogels in adult kleed. (Uitzondering: een juv ♂ op 14 oktober 2008).  
In oktober en begin november veelvuldige hoogtevluchtjes met in sommige jaren (bv. 2004) aanwas 

van vreemde vogels. Van half november tot half april (zeer) kleine aantallen en meestal weinig zicht-

bare activiteit.  

Mannelijke vogels (zowel adulten als juvenielen) lijken steeds in de meerderheid te zijn. Een steek-
proef tussen 2003-2006 van 371 gesekste (uiteraard meermaals dezelfde) vogels leverde 59,5 % ♂♂ 

op. Mannetjes broeden nochtans ook. 

Het biotoop van het Baardmannetje bestaat uit uitgestrekt riet en 99% van de waarnemingen vinden 
dus ook daar plaats. Maar soms durven ze wel eens ‘vreemd gaan’. De meest ongewone dag in dat 

opzicht was 22 september 2006 toen een groep van 35 vogels langdurig in de bomen van het berken-

bosje verbleef en 14 andere vogels (9 ♂♂ + 5 ♀♀) gedurende een vol kwartier, op twee à drie meter 

afstand, als muizen in de humuslaag onder een vlierstruik scharrelden ! 
 

Voor de volledigheid alle waarnemingen voor de definitieve vestiging in 2003: 

- 25 maart 1999: zes 
- 30 september: vier 

- 3 oktober: drie  

- 10 november 2001: 15 

- 15 november: >drie  

- tot 10 januari 2002: regelmatig enkele  
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194.  Staartmees 
Zeer zeldzame broedvogel. Frequenter wordende voorjaars- en najaarsgast.  

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1-2 1 1 

 

Hoogste aantal 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

voorjaar         15  10 12 11 

najaar      6 12 9 24 15 40 ≥18 ≥20 

 
Een zeldzame broedvogel op Linkeroever. Alle waarnemingen tot 2006: 

- 2003. 12 november: 6 staartmezen verplaatsen zich snel van struik over struik naar struik dui-
delijk trekkend richting zuid, luid in koor roepend wanneer Sperwer langs vliegt.  

- 2004. één koppel op 31 maart, en 12 ex op 6 november. 
- 2005. 12 oktober: negen 
- 2006. 18 februari: 15 ex + één koppel; één koppel van 31 maart tot 6 april. 18 april: roep van 1 

ex. 27 april tot 1 mei: 1 koppel. 6 mei: 1 ex. Drie verschillende locaties wijzen op een groot 
territorium. Meerdere waarnemingen in het najaar, met als maximum: 24 ex op 8 oktober. 

In 2007 geheel het najaar aanwezig, maximaal 14 ex. 
In 2008 eveneens geheel het jaar aanwezig met zeker één, mogelijk twee, broedkoppels in het gebied. 
Op 3 september 40 ex in groep, tezamen met ± 50 Pimpelmezen, Tjiftjafs en Koolmezen. 
In 2009 twee territoria, één zeker geslaagd broedgeval. 
In 2010 een uitgevlogen nest. 
 

195. Zwarte mees 
Najaarsgast. Najaarstrekker. 

 

Alle waarnemingen (27 soortdagen): 
- 18 september 1999: vijf  

- 13 oktober 2001 

- 15 oktober 2003  
- 18 oktober: zeven 

- 7 oktober 2005: 18 ex 

- 10 oktober: 15 ex  

- 14 oktober: twee 
- 676 zwarte mezen in lange slierten of losse zwermen → O/Zo/No op 9 oktober 2005.  
26 groepen: 110-85-82-44-40-38-38-34-29-28-19-13-13-12-11-11-10-10-9-9-6-6-5-4-3-2 vogels 
tussen 12u en 14.30u. Gemiddelde groepsgrootte = 26 ex. Grootste “groep” 154 ex in een in drie 
(85+44+25) gesplitste groep. Smalle trekbaan tussen GrRi en Schelde. Kleine groepjes meestal 
laag, grote groepen meestal hoog, maar ook soms (zoals de groep van 110 ex) kortstondig 
pleisterend in bomen om dan op spectaculaire wijze hoog op te stijgen. Sinds 4 september is er een 
invasie aan de gang. Vandaag waren er volgens de internetstelposten nochtans nauwelijks 
verplaatsingen in de rest van het land. Het heeft iets indrukwekkends om deze tengere 
bosvogeltjes hoog de lege hemel te zien inklimmen. Op weg naar waar …? 

- 11 oktober 2006 

- 20 september 2007: zeven 

- 21 en 23 september: twee 

- 2 oktober: twee; 6 oktober: één; 26 oktober: 20; 30 oktober: twee 

- 11 en 15 september 2008 

- 17 september: zes; 26 september: vier 

- 1 oktober: zes; 2 oktober: acht 

- 3 oktober: 70 in groep struik naar boom naar struik … → Z 

- 4 oktober: vier 

- 6 oktober: 21 ↑→ hoog Z 

- 10 oktober: acht 

- 14 oktober: 49 (±25 + 7 + 17) laag → Z  
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196. Buidelmees 
Broedvogel. Voorjaarsgast. Najaarsgast.

 
 

 
Vroegste: 26 februari 2005. Laatste: 7 december 2003 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - - - - 1? 2-3 0 1 0 0 0 0 1 
 

Een andere mysteriesoort van het GrRi. Buidelmezen zijn bijna altijd te vinden op lisdoddenkolven 

maar soms ook in het riet of in vlierstruiken. 73 waarnemingen (82 soortdagen) in alle maanden van 
het jaar, behalve januari:

1
 

- 4 oktober 2001: één roepend  

- 6 oktober: één ver →  

- 16 oktober: drie ♂♂ + één ♀ op lisdodde in gracht, dan ver wegvliegend 
- 10 november: één roepend 

- 15 november: één ♀ + drie juv 

- 17 november: één valt in lisdodde 
- 29 juni tot 2 juli 2002: één à twee roepende vogels 

- 20 september: vijf roepend op twee verschillende locaties in ng, later drie vrij hoog  No; 20 

min later twee ex roepend  N boven zg. 
- 23 maart: één roepend over 

- 20 juni 2003: ♀ roepend in struiktop in rietveld op dezelfde locatie als 2002 (loc 2) 

- 26 juni: aanwezig op drie verschillende locaties. 

 twee roepend ten noorden van middendijk (loc 1): ♀ en 1 ex ↑→↓ rietveld 
 twee in riet bij centraal bosje (loc 2): o.a. ♂: verplaatsen zich zuidwaarts 

 twee op lisdodde in Zo-hoekje (loc 3): o.a. ♂  

- 28 juni: loc 1: ♂ + ♀ + juv op rietpluimen en poetsend in struik; loc 3: twee roepend 

- 29 juni: roep op de drie locaties 
- 30 juni: twee roepende in No-hoek (loc 4) 

- 1 juli: roepende vogels op loc 1 en 4 

- 4 juli: speelnest (op aanwijzing
2
)  4,5m hoog, hangend aan twijg in wilg. 

- 5 juli: loc 1: langdurig roepend; loc 2: twee ex; loc 3: ad ♂  

- 7 juli: roep op loc 3 en bij Nw-plasjes (loc 5) 
- 5 augustus: twee roepend (loc 3) 

- 15 augustus: roepend in midden-gracht (loc 6) 

- 16 augustus: twee roepend (loc 6) 
- 26 augustus, 13 en 23 september: roep op verschillende locaties 

- 29 september: drie ex. Op een bepaald moment lieten een ♀ en juveniele Buidelmees, enkele 

Baardmannetjes en een IJsvogel zich in dezelfde rietkraag bewonderen. 
- 4 oktober: drie ex ↓  

- 5 oktober: twee roepend, dan zeer hoog → Zw 

- 11 oktober: één → Zw 

- 7 december: één of twee roepend 

- 27 maart, 24 en 27 april 2004: roep 
- 15 mei: adult ♂ ↑ → 500m ↓ + roep van ander ex op andere locatie. 

- 19 september: roep 

- 25 september: vier ex hoog opvliegend + ♀ luid roepend in wilg 
- 26 september: twee roepend 

- 27 september: zeven zeer dicht: o.a. twee ♀♀ (1 geringd), twee juv, één subadult ♀  

- 29 september: één roepend 
- 2 oktober: ± 15 Buidelmezen in compact groepje vallen in lisdoddenveldje. 

- 24 oktober en 4 november: drie  

                                                
1 Louter auditieve waarnemingen waarbij ook maar een spoortje van twijfel bestond, werden niet opgenomen. Gelijkende, 
zuigende roepjes van Rietgors en in mindere mate Roodborst en Merel kunnen meestal makkelijk onderscheiden worden, 
maar valkuilen blijven bestaan. Zo heeft een onvindbare ♀ Zwartkop (!) – in het midden van een klassiek Buidelmezenbio-
toop – me in het voorjaar van 2006 twee weken lang voor de gek gehouden ! 
2  J. van Wijnsberghe. Volledig afgewerkte nesten heb ik hier voor 2010 nooit gevonden (ook niet naar gezocht). 
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- 26 februari 2005: één roepend 

- 23, 26 en 29 juni: langdurig roepende vogel in Zo-hoek. (Zelfde nestbouwperiode als in 1990 

(Doel) en 2003 (Melsele), en zelfde broedlocatie als in 2003.) 

- 8 september: twee roepend: ♀ op 5m 

- 22 september: drie ↓ 

- 23 oktober: één roepend 
- 28 september 2006: vijf roepende ex vrij laag → Z. ‘Auditief aanwezig’ tot 4 oktober. 

- 25 maart 2007: ♂ 

- 3 mei: adult 

- 6 mei: geringd ♂ 

- 14 oktober: één roepend 
- 23 juni en 13 oktober 2008: auditief. Een onafgewerkt mannetjesnest in het Lange Eind. 

- 25 november:  twee juvenielen op lisdodde 

- eind juni/begin juli 2009: louter auditieve vogel 
- 18 maart 2010: vijf vogels, eerst hoog opvliegend van centrale plas, daarna lang in Zo-hoek; 

o.a. ♂ en 2 ♀♀ in wilg 

- 30 maart: zeven in Zo-hoek 
- 22 maart en 6 april: enkel auditieve vogels 

- volledig afgewerkt nest (met slurf) ±4m hoog in wilg van boseilandje in zuidelijk rietveld. 

 
Deze mooie vogeltjes die zich doorgaans meer laten horen dan zien (zeker in het broedseizoen), heb-

ben bovendien nog een andere onhebbelijke gewoonte. Meerdere malen meegemaakt hoe rustig voed-

selzoekende Buidelmezen totaal onvoorspelbaar en geheel onaangekondigd heel hoog en heel ver weg 
vliegen. Dit verhoogt het risico op dubbeltellingen, zeker in een gebied als het GrRi. Maar de observa-

ties van 2003 bewijzen toch de gelijktijdige aanwezigheid van minstens twee, waarschijnlijk drie kop-

pels. De drie locaties zijn bovendien ideale biotopen. En – niet onbelangrijk – de aanwezigheid van het 

groepje van 15 ex in het najaar, op een van deze locaties, lijkt een en ander te bevestigen.
1
 

 

197. Roodkopklauwier 
Dwaalgast 

 

11 juni 2001: topshow van een ♂ Roodkopklauwier in prachtkleed die gedurende 20 minuten in 

sfeervol avondlicht op insecten jaagt vanuit een dode struik op de zandvlakte. De vogel is zeer mak en 

laat zich makkelijk benaderen tot op 10 meter ! Net voor zonsondergang trekt hij zich terug in een 

dicht bebladerde struik, om er de nacht door te brengen? 

 

198. Kleine klapekster 
Dwaalgast 

 

Vroeg of laat moest het gebeuren. Dé Zeldzaamheid als kers op de statistische taart: een naar oost 

langs vliegende Kleine klapekster op 28 september 2004. De vogel was ondanks de korte waarne-
mingsduur, maar dankzij de goede belichting makkelijk te herkennen aan o.a.: de kleine vleugelvlek, 

de nauwelijks golvende vlucht, de harde, schelle eksterachtige roep (chét-chét)
2
 en vooral het kleiner 

formaat en de kortere staart dan bij de Klapekster. Kortom, totaal verschillend in jizz van de tientallen 
‘gewone’ Klapeksters (van het zuidelijk taxon) die ik niet langer geleden dan augustus in Marokko 

had zien vliegen.  

 

199. Klapekster 
Zeer zeldzame najaarsgast en najaarstrekker 

 

 Eindelijk een ‘gewone’ Klapekster op 7 oktober 2007. Jagend ten westen van het bos. 

 13 oktober 2008: een vogel valt in het midden van rietveld (!) en trekt na een poosje verder → Zw  

                                                
1  … maar valt ook in dé Piekdoortrekperiode; als ik mijn gegevens van Verrebroek (Haasop) erbij neem, dan tekent deze 
periode zich duidelijk af van 20 september tot 7 oktober. 
2  Enkel in de ANWB-gids zeer accuraat beschreven. 
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200. Wielewaal 
Zeer zeldzame voorjaarsgast 

 

Een zingende vogel in het bos op 31 mei 2007 (tezamen met de enige Snor van het seizoen!) 

 

201. Gaai 
Zeer zeldzame voorjaarstrekker. Broedvogel. Jaarvogel. Najaarstrekker. 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  0 0 0 1 1 - 1 1-2 2 3? 3-4 - - 

 
Groepsbalts op 31 maart en 7 april 2004 (drie), 20 maart 2005 (vier) en 9 april 2008 (zes).  
Hoogste voorjaarsaantal: negen op 9 april 2008. Juveniel op 20 juni 2001. Uitgevlogen jongen eind 

mei 2007. Frequentst (dagelijks) in september: ‘eikelvluchten’.  

Een koppel in de Zuid-rand hield lelijk huis onder de broedende vogels in mei 2008: gepredateerde 

eieren van Wilde eend, Waterhoen, Houtduif, Zanglijster (2x) en Merel, steeds op dezelfde plaats. 
Bescheiden, maar oogstrelende najaarstrek, in slierten en losse groepen, van 14 tot 26 september 2008 

met in totaal 156 vogels; grootste groep: 28 ex. 

 

202. Ekster 
Broedvogel. Jaarvogel. 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  1 1 - 2 1 2 1 - 4 - - 4 à 5 4  

 
Uitvliegende jongen tussen half mei en begin juli. Hoogste dagaantal: 28 ex op 7 september 2000. 

24 juni 2001: een koppel met twee volgroeide bedelende jongen bij oeverzwaluwkolonie: een adult 
entert uitgesleten gang. 

7 december 2003: 18 vogels verlaten slaapplaats. 

 

203. Kauw 
Jaarvogel 

 

Soms foeragerende vogels. Slaapplaats in Kallo. Trek in oktober.  

Op 12 mei 2009 achtervolgt een Kauw een Koekoek. 

 

204. Roek 
Zeldzame voorjaarstrekker. Regelmatige najaarstrekker in zeer klein aantal. 

 

28 soortdagen. Najaarstrek tussen 13 oktober en 26 november. Maximum: 25 ex op 2 november 2000. 

 

205. Zwarte kraai 
Broedvogel. Voorjaarstrekker. Jaarvogel. 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  - 1 1 2 1 - - - 2 - - - - 

 
In winterhalfjaar tot 50 vogels op voorverzamelplaats. Trek op 23 februari 2007: 20 ex → O. 

 

206. Roze spreeuw 
Dwaalgast 

 

21-22 september 2008: een juveniele vogel tussen 1.300-tal Spreeuwen op naverzamelplaats op 

bedrading boven spoorweg. Tijdens de volgende dagen nog enkele toevallige waarnemingen, ook 

door andere waarnemers.  
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207. Spreeuw 
Jaarvogel. Najaarstrekker. 
 

Vanaf begin juni onregelmatige slaapplaatsen in het rietveld of in het bosje ten Oosten van VlZw, tot 
maximaal 4000 vogels. 

Een grote slaapplaats van eind september tot half december 2000 met als maximum >23.000 vogels op 

5 november. Niets vergeleken met de duizelingwekkende aantallen bij de Maatjes te Nieuwmoer van 
weleer (zoals in de winter van 1985), maar toch indrukwekkend om ze ’s morgens in twee of drie sui-

zende golven te zien vertrekken. Zijn prima te tellen wanneer de vogels ’s avonds in kleine groepen 

(van enkele 100-en) hun slaapplaats opzoeken. 
Merkwaardig schouwspel op 18 juni 1997: 1200-tal Spreeuwen achtervolgen ♀ Bruine kiekendief. 

En op 18 september 2010 worden een 1500-tal Spreeuwen vroegtijdig uit hun slaapplaats verjaagd 

door een juveniele Bruine kiekendief. 

 

208. Ortolaan 
Zeer zeldzame najaarstrekker 

 

 21 oktober 2004 → W: late waarneming! 

 3 oktober 2008 → Z 

 

209. Dwerggors/Bosgors 
Onregelmatige najaarsgast 

 

 de roep van een vlakbij opvliegend gorsje op 20 november 2005 was onmiskenbaar, maar de 

vogel liet zich daarna spijtig genoeg niet meer zien, zodat Bosgors – hoewel minder waar-
schijnlijk – niet is uit te sluiten. 

 6 oktober 2008: een Dwerggors laag over, dan in de verte neervallend op de vlakte. Duidelijk 

kleiner dan de steeds talrijker wordende Rietgorzen: Bosgors is hier dus uitgesloten. 

 7 december 2009: overvliegend 
 

210. Rietgors 
Broedvogel. Jaarvogel. Najaarstrekker. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  Aantal Bp  17 15 - 24+ - - - - 42 - - ≥12 ≥10 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Max. op slaapplaats - 65 75 90 155 46 >200 >300 75 218 - - - 

 

Hoogste zangactiviteit half maart tot begin april en in juni. 

Zeer talrijke slaapplaatsvogel (hoogste aantallen in de tweede helft van oktober) maar onmogelijk door 

één waarnemer volledig te tellen vermits de vogels het rietveld – in tegenstelling tot de Wulpen en 

Waterpiepers – in alle richtingen verlaten. De getallen zijn dus slechts een fractie van het werkelijke 

bestand.  

Mooiste waarneming: 3 maart 2002: 75-tal Rietgorzen die rond zonsopgang de slaapplaats verlaten, 

vallen in kleine groepjes neer in enkele boompjes, waar ze zichtbaar blijven, om zich kort daarna 

terug in alle richtingen te verspreiden, na een prachtige succesloze blitzaanval van een ♂ Sperwer. 

 

211. IJsgors 
Zeldzame najaarsgast en najaarstrekker 

 
- 23 september 2000: twee of drie pleisterend 

- 28 oktober 2005: → Z 

- 9 oktober 2006: pleisterend  
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212. Sneeuwgors 
Zeer zeldzame najaarsgast 

 
3 en 4 november 2004: een ♀ op de vlakte. 

 

213. Vink 
Broedvogel. Wintergast. Najaarstrekker. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

           Aantal Bp      - - - - 1 0 0 1-2? - 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Max. pleisteraars - - 19 4 10 8 17 20 80 50 40 8 30 

 

20 januari 2001: een vogel van het taxon africana (escape). 

 

214. Keep 
 Najaarstrekker (oktober). Zeldzame najaarsgast. Zeer zeldzame voorjaarsgast. 

 
Vroegste: 2 oktober 2005/2007 

Laatste: een zingende vogel op 9 mei 2002 met een roepend Porseleinhoen net onder de zangpost. 

86 soortdagen. Vrij zelden pleisterend: maximaal zes. 

 

215. Roodmus 
Dwaalgast 

 

Dé frustratiesoort van 2008 ! ! 

Op 4 juni hoor ik bij zonsopgang driemaal enkele zangstrofen van een ‘Wielewaal’ in de wilgen aan 

de overkant van de Put van Fien, of althans iets wat daarvoor moet doorgaan, want het geluid klinkt 

wel als dat van een Wielwaal maar is zachter, en vooral het biotoop klopt niet. Met de doortrekker van 

vorig jaar nog vers in het geheugen (zie Wielwaal) noteer ik de waarneming dan maar als ‘onderdrukte 

Wielewaalzang van een gestrande nachttrekker?’. Op 10 juni vang ik iets op over een zingende 

Roodmus op Blokkersdijk, en uit curiositeit ga ik het geluid van die voor mij totaal onbekende soort 

opzoeken, ….. en valt mijn frank! De vogel was naar alle waarschijnlijkheid een Roodmus, mijn eerste 

ooit, en ik heb niet eens de moeite gedaan om ze te zien!! 

 

216. Kruisbek 
Zeldzame najaarstrekker 

 

- 13 augustus 2002: → Zw 

- 16 oktober 2005: twee → O 

- 2 november 2010: → Zw 

 

217. Groenling 
Lentegast. Vrij zeldzame najaarstrekker. Regelmatige najaarsgast en wintergast. 

 
Winter 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 2010 

Max. pleisterend 20 3 11 12 5 70 3 22 12 6 8 7 

 
Regelmatige mei- en juniwaarnemingen in de beginjaren wijzen op minstens één broedkoppel in de 

onmiddellijke omgeving. 
Maximum najaarstrek: 10 ex op 12 oktober 2005. 

112 soortdagen. Grootste groep: 70 vogels van 29 oktober tot 16 november 2003. 
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218. Kleine barmsijs (+ barmsijs spec) 
Najaarstrekker. Zeldzame voorjaars- en najaarsgast. 

 
38 vogels: 

- 20 oktober 2001: twee  

- 30 maart 2003 
- 11 oktober : twee  

- 11 november 2005 

- 19 november: zeven → W 

- 22 april 2006: de enige pleisterende vogel 
- 7 juli: één → Z 

- 16 september: vier op de vlakte
1
  

- 4 oktober 2007: trekkend 

- 13 oktober 
- 5 november: drie 

- 24 april 2008: twee op dezelfde plaats al 22-4-2006 

- 14 oktober 
- 23 oktober: mooi dicht 

- 19 november 

- 15 april 2009: luid roepend over 
- 29 oktober 

- 20 januari 2010: vier over 

- 9 februari: één over 

 

219. Grote barmsijs 
Najaarstrekker en najaarsgast 

 
In 2005, maar vooral in 2008 snoepte het GrRi ook mee van de invasies van deze soort: 

- in 2005 zeven overvliegende vogels: drie op19 november; 1 op 10 december; drie op 15 december. 

- op 25 september 2008 één, op 24 november 45 à 50 in groep → Zw en op 25 november: twee. 
op 27 en 28 november respectievelijk 46 en 35 vogels ter plaatse, waaronder mogelijk enkele 

Kleine barmsijzen. 

 

220. Sijs 
Najaarstrekker. Onregelmatige najaars- en wintergast. 

 
Vroegste: 29 september 2001/2008 

Laatste: 11 maart 2006 

 

96 soortdagen.  
Zeer zeldzaam in het voorjaar. Uitzondering: een prachtig actieve groep van 200 vogeltjes in de elzen 

langs de expresweg op 11 maart 2006. 

 

221. Putter 
Voorjaarstrekker. Najaarsgast. Najaarstrekker. Wintergast. 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Max. pleisteraars 1 1 20 16 11 26 11 25 21 7 6 10 21 

 
143 soortdagen.  

Soms zang in het voorjaar. Heeft in 2006 gebroed in de nabije omgeving. Zeldzaam in de zomer. 

  

                                                
1 De drie laatste data liggen m.i. te ver uit elkaar om de soort als broedverdacht te bestempelen. 
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222. Frater 
Zeer zeldzame wintergast 

 
Een groep van 33 vogels op de vlakte op 15 januari 2000. 

 

223. Kneu 
Broedvogel. Zomergast. Najaarstrekker. 

 
2001 + Bor 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal Bp  1 1 1 2 0 2? - 1 1 - 1? ‘1’ 1 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Max. pleisteraars 5 13 15 9 25 10 9 7 16 30 40 0 9 

 
Grootste groepen: 30 op 23 september 2007, en 40 op 19 september 2008. 

Najaarstrek tussen 17 september en 2 november. Maximum: 138 ex op 4 oktober 2007. 

 

224. Europese kanarie 
Zeer zeldzame voorjaars- en najaarstrekker 

 
Drie vogels:  

- 21 april 2002  

- 29 september 2006 
- 20 april 2008: zingende vogel 

 

225. Goudvink 
Zeer zeldzame najaarstrekker 

 
20 oktober 2001: ♀  

 

226. Appelvink 
Zeer zeldzame voorjaarstrekker en najaarstrekker 

 
Vier vogels: 

- 2 november 2000: laag → Zw 
- 2 juni 2005: → Z 

- 28 oktober: twee  

 

227. Ringmus 
Zeldzame voorjaars-, zomer- en najaarsgast. Regelmatige najaarstrekker. 

 
Vroegste: 29 maart 1999 
Laatste: 6 december 2001 

 

36 soortdagen. Hoogste aantal: 11 vogels op 21 april 2003.  
Najaarstrek in oktober; maximaal 72 vogels op 11 oktober 2003. 

 

228. Huismus 
Zeer zeldzame najaarstrekker 

 
Drie vogels roepend → Z op 26 september 2008.  

Na tien jaren (!) is de Huismus dan uiteindelijk toch nog op de lijst geraakt  . . . .  ;-) 
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Epiloog – bezoeken 1250 en 1500 
 

 

1250
ste 

bezoek  6.10u-10.05u, ☼   di 29 april 2008 

 

 2 roerdompen in riet-en-zeggekraag van noordelijk rietveld, terwijl R1 en R2 roepen. 
Eén vogel 20 min lang zonnend en poetsend. 

 purperreiger 
 koppel zomertalingen 
 3de en 4de toom Canadese gans: 5 en 3 pulli 
 ♀ roodpootvalk kortstondig op paaltje, dan spoorloos! 
 ♂ torenvalk 
 balts en prooiovergave ♂ + 2 ♀♀ bruine kiekendieven 
 halfbonte buizerd 
 4 kluten, 4 scholeksters, 1 grutto 
 4 steltkluten: 2 koppels  
 3 kleine plevieren (= broedvogels uit de periferie) 
 5 watersnippen, 1 witgatje, 1 kemphaan 
 2 maal (blauwe) koekoek in zit 
 ijsvogel in zit 
 zangpost graspieper 
 1 gele kwikstaart 
 1 boompieper → No 
 24 tapuiten: 15 + 3 + 3 + 3; groep van 15 ook tezamen met 6 paapjes op paaltjes 
 10 paapjes: 6 + 2 + 1 + 1 
 4 beflijsters: foerageren in humuslaag in berkenbosjes op vlakte 
 kramsvogel → O 
 5 zangposten sprinkhaanzanger 
 1 zangpost cetti’s zanger 
 koppel roodborsttapuiten 
 ♂ baardmannetje 
 

 

1500
ste 

bezoek  7.50u-10.30u, bewolkt    ma 28 september 2009 

 

 roerdomp in zuidoosthoek 
 1 blauwe reiger 
 kruising zwarte zwaan x knobbelzwaan, tezamen met knobbelzwaan → 
 2 sperwers 
 38 watersnippen 
 2 witgatjes 
 groene specht 
 12de zeker territorium cetti’s zanger 
 kleine karekiet 
 ♂ roodborsttapuit 
 47 baardmannetjes: één groep (24) in boompjes van noordwesthoek van zuidelijk rietveld;  

andere groep (23) in noordrand van noordelijk rietveld 

 enkele staartmezen 
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BESLUIT 
 

 

  Tijdens de studieperiode werden 228 soorten (taxa) vastgesteld.
1
 Daarvan zijn er 75 broed-

vogelsoorten (minstens eenmaal met zekerheid gebroed) waarvan er maar liefst 16 kwetsbaar, 

bedreigd of zeldzaam zijn. Zevenenveertig andere soorten zijn zeer zeldzame gasten (slechts 

één- of tweemaal waargenomen). 

 

  Dit relatief klein gebied heeft dus een rijke avifauna en mag zonder gevaar op overdrijven 

één van de betere, zeg maar één van de beste vogelplaatsen van het land worden genoemd. In 

Vlaamse context neemt (nam) het bovendien een prominente plaats in voor soorten zoals 

Roerdomp (groeiende populatie), Zomertaling (een augustusdag zonder deze soort is een ech-

te zeldzaamheid, tenminste wanneer de waterstand het toelaat), Wulp (vaste grote slaap-

plaats), Bokje (regelmatig overwinteringgebied), Waterpieper (een van de grootste slaapplaat-

sen in de Lage Landen), Grote karekiet (bijna jaarlijkse gast), Buidelmees (jaarlijkse gast) en 

uiteraard Baardmannetje (belangrijkste Belgische broedpopulatie). 

 

  Het Groot Rietveld is geëvolueerd van een lelijk braakliggend terrein naar een mooi-ogend 

natuurgebied met elk jaar een rijke combinatie aan zeldzame tot zeer zeldzame broedvogels. 

Het GrRi heeft ook een hoge broedvogeldichtheid: zo hebben in 2006 tussen 532 en 628 

broedkoppels al dan niet hun jongen grootgebracht.  

Potentiële nieuwe broedvogelsoorten zijn: Nijlgans, Groene specht, Grote bonte specht en 

Roodborst. Grote karekiet, Nachtegaal en Matkop vinden hier nu eveneens geschikte broed-

biotopen, maar zijn om voor de hand liggende redenen minder waarschijnlijk. 

 

  Er doemen echter dreigende wolken aan de horizon. Daar waar ik in het eerste rapport nog 

reserves maakte met betrekking tot de relatie waterpeil/broedvogels, laten mijn bevindingen 

nu nog nauwelijks nuances toe: vele aandachtsoorten houden niet van riet in diep water. En-

kele vaststellingen: 

Het Groot Rietveld 

 - Het oprukkende riet heeft de interessantste moerasjes nu volledig overwoekerd en is onaan-

trekkelijk voor Porseleinhoen en Blauwborst (het verlies aan Blauwborsten werd echter ge-

compenseerd op de vlakte). Roerdomp en Baardmannetje profiteren daar dan wel van, en voor 

Klein waterhoen en Snor blijft de capaciteit bestaan. Maar die Snor, waar het allemaal om te 

doen was, heeft in de voorbije acht jaren welgeteld tweemaal gebroed. 

- De sterk verhoogde waterstand leidde in 2008 tot het verlies van een belangrijk aantal 

broedparen, nl., 6 Waterrallen (twee nieuwe koppels op de vlakte), ±8 Bosrietzangers, ±6 

Sprinkhaanzangers, 5-tal Blauwborsten, 10-tal Rietzangers, 2 Cetti’s zangers en 2 Roodborst-

tapuiten. 

Maar Roerdomp, Bruine kiekendief en Baardmannetje handhaven toch hun peil, zou men 

kunnen opwerpen. Inderdaad. En ze zijn tegelijkertijd de meest treffende indicatoren voor de 

negatieve effecten van het extreem hoge waterpeil, namelijk door de wijze waarop ze er op 

hebben gereageerd.  

- de Roerdomp houdt niet van te diep water (zie tekst, en tabel in bijlage) 

- de Bruine kiekendief zat in 2008 met drie nesten samengepakt in het relatief kleine noorde-

lijk rietveld, terwijl de rietzee van het zuidelijk rietveld slechts één nest herbergde (in de vori-

ge jaren was het net omgekeerd). 

                                                
1 Morinelplevier werd voor de studieperiode waargenomen. Witwangstern zou door een andere waarnemer zijn gezien. 
Soorten die tijdens de studieperiode door andere waarnemers werden waargenomen, zijn o.a. Griel (G. Spanoghe, 25 april en 
1 juli 2005), Visarend (een overvliegende vogel begin mei 2006), Roodhalsfuut (M. Dhaen, najaar 2008), Kleine bonte 

specht (L. van Havere, 15 februari 2009), Spotvogel (K. de Buyzer, 25 en 27 mei 2009), Grauwe klauwier (onbekende 

waarnemer, mei 2010) en Bladkoning (onbekende waarnemer, najaar 2010). 
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- het Baardmannetje had het zuidelijke rietveld op twee of drie koppels na verlaten, en de rest 

zit in, jawel, het drogere noordelijk rietveld, waar het voordien, op één koppel na, niet broed-

de. In 2010 heeft de ‘normale’ situatie zich hersteld. 

 

  Men staat dus voor een niet al te verscheurende keuze: ofwel laat men het GrRi verder vol-

lopen, en bekomt men uiteindelijk een monotone rietzee met veel Kleine karekieten gepaard 

aan een steriele plas met veel Canadese ganzen, ofwel besluit men een doordacht waterbeleid 

te voeren om het de aandachtsoorten zo goed mogelijk naar hun zin te maken. De sluizen om 

het waterpeil te regelen zijn voorhanden, maar men lijkt hier wel geobsedeerd en bij het min-

ste gesijpel worden machines en zandzakjes aangevoerd. Als men over de middelen beschikt 

om een half berkenbos neer te halen ten behoeve van enkele kikkers, bestaan ook de middelen 

om de verruiging van een droger rietveld tegen te gaan. Met enkele kleine ingrepen kunnen 

bovendien IJsvogel (2 koppels in 2008), Oeverzwaluw en Boomvalk als broedvogels aange-

trokken worden. Een te hoog waterpeil tijdens de zomer is eveneens onaantrekkelijk voor 

doortrekkende reigers, eenden, rallen en steltlopers. Deze vogels waren tijdens de drogere 

beginjaren soms zeer talrijk vertegenwoordigd. 

Een andere vogel die met voorkeur broedt tussen in diep water staand riet is de Rosse stekel-

staart. En ook al heb ik intens genoten van het spetterende baltsgedrag van deze mooie vogels, 

kan ik me moeilijk inbeelden dat er iemand zit te wachten op de definitieve vestiging van de-

ze soort, omdat ze zoals iedereen weet een bedreiging vormt voor de spaanse Witkopeend-

populatie. 

De Vlakte van Zwijndrecht – het hoeft niet gezegd – heeft zeer veel aan belang ingeboet, 

schreef ik in mijn vorig besluit. Anno 2010 is ze volledig door ‘beheerswerken’ verwoest.  

De verruiging had geleid tot het (quasi) verdwijnen van pleisterende piepers en kwikstaarten, 

en veel erger, het gros van de broedende steltlopers: Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier, 

Kleine plevier en Grutto waren verdwenen. De daarop volgende werken hebben broedende 

Waterrallen, Blauwborsten en Sprinkhaanzangers verdreven, en ook de laatste Tureluren. In 

2010 broedde nog 1 (één) koppel Kievit; dit moet zowat de duurste Kievit in België zijn. 

Wanneer VlZw definitief zal opgeofferd worden aan de industrie, zal dit ook een niet te on-

derschatten impact hebben op een aantal soorten die de vlakte gebruiken als foerageergebied 

en uitwijkmogelijkheid, met name Bruine Kiekendief, Waterpieper, Rietgors, steltlopers en 

eenden, en verdwijnt een van de grotere Wulpenslaapplaatsen in België (die zich ondertussen 

al verplaatst heeft). De schade zal mogelijk beperkt worden door de naburige heringerichte 

Melselepolder. 

Borealis tenslotte, dat een belangrijke visdievenkolonie en steltloperpopulatie huisvestte, is 

sinds enkele jaren volledig door bedrijven ingepalmd. 

 

Een ander minpunt – voor vogelaars dan – is dat het GrRi net naast een trekbaan van enige 

betekenis ligt. Dagen met goede zichtbare trek zijn eerder zeldzaam en voor roofvogeltrek 

moet je hier al helemaal niet zijn. Nochtans heeft VlZw blijkbaar wel enige aantrekking op 

nachttrekkers, als men de lijst van zeldzame pleisteraars in ogenschouw neemt. 

Hoe het ook zij, tientallen hectaren oud riet hebben een zeer specifieke potentie en één feit is 

alvast zeker: het Groot Rietveld heeft al zijn geheimen nog niet prijsgegeven … 

 

Afgewerkt op 10 januari 2011 

(verstraetel@hotmail.com) 
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Aantal Soortdagen1
 

van 56 niet (of hoogst zelden) in het GrRi broedende vogels, op een totaal van 1546 observatiedagen.   
 

   Aantal Soortdagen Percentage van totaal bezoekdagen
 
 

 
1. watersnip   770  49,80 

2. witgat   640  41,39 

3. sperwer  385  24,90 

4. ijsvogel   306  19,79 

5. oeverloper   291  18,82 

6. tapuit    276  17,85 

7. groenpootruiter  267  17,27 

8. bokje    213  13,77 

9. bosruiter   169  10,93 

10. kramsvogel  165  10,67 

11. koperwiek  158  10,21 
12. boomvalk  152    9,83 

13. grote lijster  150    9,70 

14. putter   143    9,24 

15. kemphaan   141    9,12 

16. blauwe kiekendief  129    8,34 

17. groenling  112    7,24 

18. geoorde fuut  108    6,98 

19. lepelaar    99    6,40 

20. paapje      97    6,27 

21. sijs      96    6,20 

22. grote zilverreiger   89    5,75 

23. keep     86    5,56 
24. grote bonte specht    86    5,56 

25. smient       83    5,36 

26. buidelmees    82    5,30 

27. goudhaantje     81    5,23 

28. boompieper    81    5,23 

29. zwarte ruiter     71    4,59 

30. grote gele kwikstaart   64    4,13 

31. huiszwaluw    60    3,88 

32. kleine mantelmeeuw   55    3,55 

33. houtsnip    48    3,10 

34. smelleken    47    3,04 
35. zomertortel     44    2,84 

36. slechtvalk    42    2,71 

37. bonte strandloper    40    2,58 

38. beflijster    38    2,45 

39. brandgans    36    2,32 

40. nonnetje     36    2,32 

41. regenwulp     36    2,32 

42. ringmus      36    2,32 

43. kleine zilverreiger   36    2,32 

44. purperreiger    32    2,06 

45. havik     32    2,06 

46. roek     31    2,00 
47. braamsluiper    31    2,00 

48. zwarte mees    28    1,81 

49. barmsijs spec    27    1,74 

50. noordse kwikstaart   24    1,55 

51. zwarte stern    18    1,16 

52. gekraagde roodstaart   17    1,09 

53. vuurgoudhaantje   17    1,09 

54. boomleeuwerik    13    0,84 

55. wespendief    12    0,77 

56. draaihals    10    0,64 

 

                                                
1 Dit lijstje heeft vanzelfsprekend geen wetenschappelijke waarde, maar biedt desalniettemin een ruwe indicatie wat betreft de trefkans van 
deze soorten. 



  

 

Enkele min of meer opmerkelijke maxima 
(In chronologische volgorde. Pleisterende vogels, tenzij anders vermeld. Details in de hoofdtekst.) 

 

 

 

130 Gele kwikstaart 13 april 1999 

10 Steltkluut 13 mei 2000 

5 broedparen Bruine kiekendief  

5 broedparen Strandplevier  

4 broedparen Bontbekplevier  

7  Zwarte ooievaar 8-9 augustus  

>22 Zomertaling 13 augustus  

≥21 roepposten Porseleinhoen 8 en 22 april 2001 

18 broedparen Kleine plevier  

15  Bosruiter 7 juli  

3 broedparen Snor 2002 

763 Wulp 22 februari 2003 

18 Bokje 25 maart  

95 Noordse kwikstaart 6 mei  

34 Grote lijster 26 september 2004 

15 Buidelmees 2 oktober  

676 trekkende Zwarte mees 9 oktober 2005 

342 Rietgors 23 oktober  

30 zp Rietzanger 26 april 2006 

13 zp Sprinkhaanzanger 6 mei  

2 Grote karekiet 10 juni  

75 trekkende Boomleeuwerik 11 oktober  

234 Waterpieper 22 oktober  

11 rp Waterral 22 februari 2007 

10 Houtsnippen 17 november  

24 Tapuit 29 april 2008 

13 broedparen Fuut  

2 broedparen Steltkluut  

2 Poelsnip 13 mei  

40 Staartmees 3 september  

101 Paapje 12 september  

4 Vuurgoudhaantje 14 oktober  

>46 Grote barmsijs eind november  

8 adulte Roerdomp 20 tot 25 mei 2009 

4 adulte Woudaapje 25 juni/27 juli  

122 Watersnip 23 september  

101 Baardmannetje 26 september  

12 Beflijster 10 oktober  

14 territoria Cetti’s zanger 13 maart 2010 

 

 

 



  

Toomgrootte van futen en eendvogels (1998 – 2010) 
 

Aantal pulli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  n 

  

Tafeleend  6 11 12 13 23 8 9 7 1           90 

Krakeend  2 3 7 9 7 10 9 11 2  1  1  1 1    64 

Canadese gans  2 7 9 10 13 6  1 1 3   1  1     54 

Wilde eend  2 3 3 7 8 6 5 3 5 3 5   1    1  52 

Kuifeend  1 2 6 6 7 9 2 3 1 1          38 

Grauwe gans  3 4 9 10 4 1              31 

Fuut 1 4 10 3 3                21 

Bergeend   3  4 2 2  2 1   1 1 1   1   18 

Slobeend  1 2 2 1 4 3  2 1  1         17 

Dodaars  3 7 1 1 2               14 

Knobbelzwaan   5 1 2 3 3              14 

Rosse stekelstaart   1 1 1  1              4 

 

 

Gemiddelde toomgrootte van futen en eendvogels (1998 – 2010) 
 

 
 

 

Watervogeltomen per decade (1998 – 2010)  
 

    April Mei Juni Juli Augustus 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Grauwe gans 17 9 1             

Wilde eend  4 17 5 6 7 9 2 1       

Canadese gans  1 8 26 9 3 2         

Knobbelzwaan    3 1 4 2 2        

Fuut     3 10 8 10  1      

Slobeend     1 4 4 7  1      

Tafeleend     5 22 39 11 6 3 5 1    

Krakeend     1 5 13 23 22 1      

Bergeend      3 4 8 3 1      

Dodaars     1  3 3 6 5 7 5    

Kuifeend      2 11 9 16  2 2 1   

Rosse stekelstaart           1 2   1 
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Snippen in het veld 
 

 

 Watersnip Bokje Houtsnip Poelsnip 
 
Afstand van 
 waarnemer 

 bij opvliegen 

5 à 50 m, afhankelijk van het terrein. 
Uitzonderlijk dichter (bv. slapende 

vogels voor zonsopgang) 

5 cm à 5 m; meestal 1 à 2 m. Uit-
zonderlijk meer, behalve bij her-

haaldelijk opstoten. 

5 à 15 m. Uitzonder-
lijk dichter. 

1,5 à 5 m 

Eerste indruk Luidruchtig en onstuimig Klein en stil 
Groot en onmisken-
baar 

“Kleine Hout-
snip” 

Geluid bij opvliegen ± 95 % roept  
Geen. Uitzonderlijk een nauwelijks 
hoorbare roep (7 maal op 100-en 
getrapte vogels) 

Geen Gesmoorde roep 

Hoogte van opvliegen Meestal hoog  
Laag; vogels die voor een tweede 
maal opgestoten worden, gaan soms 
vrij hoog 

Altijd laag Zeer laag 

Afstand tussen  
opvliegen en vallen 

>150 m 20 tot >300 m; meestal 50 à 100 m 100 à 500 m Maximaal 50m 

Wijze van vliegen Zigzaggend 
Rechtlijnig. Bij lange afstanden erg 
gelijkend op watersnipvlucht. 

Rechtlijnig Rechtlijnig 

Gebruikelijk aantal  
bij opvliegen 

Enkele Eén Eén - 

Maximaal aantal  
bij opvliegen 

Tot verschillende tientallen Vijf Twee  - 

Meest geprefereerde  
foerageerbiotoop 

Modderige plasoevers en ondiep 
water 

Zachte modder met lage begroeiing. 
Humuspap in bos en 
berkenbosjes 

Drassig be-
groeid terrein 

Occasioneel foera-
geerbiotoop 

- Drassig berkenbos 
Paardenpaden in 
rietveld 

- 

 
Eigenaardig was dat in 2006 geen enkele van de 45 getrapte Bokjes op minder dan 150 meter neerviel.  

 

Besluit 
 

Deze bevindingen zijn gebaseerd op exclusief persoonlijk waarnemingen, en bevestigen wat in de meeste gidsen staat. 

Voor een ervaren vogelaar is er geen enkel probleem om de vier snippen uit elkaar te houden. Enkel bij slechte omstan-

digheden, of zeer vluchtige waarnemingen kan er twijfel rijzen, zoals bijvoorbeeld een stille Watersnip in de mist die 
weer onmiddellijk invalt; in de mist lijken vele vogels groter dan ze zijn. Voor een onervaren waarnemer kan vooral het 

duo Watersnip/Bokje een valkuil betekenen, vermits er een kleine overlapping in gedrag bestaat. 

 
 

Drie Snippen Dagen 
    

 Watersnip Bokje Houtsnip 

    

21 maart 2002 3 1 1 

10 februari 2007 3 5 1 

17 november  6 1 10 

26 november  14 3 2 

9 december  8 4 1 

16 december  2 2 7 

10 februari 2008 1 2 1 

3 maart  3 2 2 

10 maart 6 5 2 

23 maart 26 3 1 

28 november 10 2 1 

 
 



  

 Broedvogels van het Groot Rietveld - 2006 

 Gekarteerd Schatting1  Gekarteerd Schatting 

Zangvogels   Niet-zangvogels   

1. Kleine Karekiet 80 105 1. Dodaars 15 16 

2. Bosrietzanger 36 41 2. Fuut 2 2 

3. Rietgors 34 42 3. Krakeend 13 18 

4. Winterkoning 33 36 4. Tafeleend 9 13 

5. Tjiftjaf 32 32 5. Kuifeend 7 7 

6. Rietzanger 28 28 6. Wilde Eend 5 5 

7. Blauwborst 26 26 7. Slobeend 3 9 

8. Zwartkop 24 25 8. Canad. gans 5 5 

9. Fitis 23 23 9. Bergeend 1 5 

10. Grasmus 21 21 10. Knobbelzwaan 1 1 

11. Heggenmus 15 18 11. Grauwe Gans 1 1 

12. Baardmannetje 9 12 12. Meerkoet 12 15 

13. Merel 9 14 13. Waterral 9 9 

14. Sprinkhaanzanger 9 9 14. Waterhoen 7 10 

15. Tuinfluiter 6 7 15. Fazant 12 12 

16. Koolmees 5 6 16. Houtduif 13 22 

17. Roodborsttapuit 4 4 17. Zwarte Kraai 0 2 

18. Zanglijster 4 5 18. Ekster 4 5 

19. Braamsluiper 1 1 19. Br. Kiekendief 3 3 

20. Snor 1 1 20. Koekoek 2 2 

21. Pimpelmees 1 2 21. Gaai 1 2 

22. Staartmees 1 1 22. Buizerd 1 1 

23. Kneu 1 1 23. Roerdomp 1 1 

24. Vink 1 1    

25. Cetti’s Zanger 1 1 Totaal 127 166 

      

Totaal 405 462 Groot totaal 532 628 

 

Broedende zangvogels in het Groot Rietveld - 2006 

  

                                                
1 Conservatieve extrapolatie voor zangvogels in niet-geïnventariseerd gebied (centraal rietveld, bosje plus aangrenzende rietruigte: slechts een-
maal bezocht). Plus vermoedelijk aantal  niet-geziene eendentomen (op basis van aantal broedverdachte woerden).  

Kleine Karekiet Rietgors Bosrietzanger Winterkoning Tjiftjaf

Rietzanger Blauwborst Zwartkop Fitis Grasmus

Heggenmus Baardmannetje Merel Sprinkhaanzanger Koolmees

Roodborsttapuit Tuinfluiter Zanglijster Braamsluiper Snor

Pimpelmees Staartmees Kneu Vink Cetti's zanger



  

Vergelijkende Lijntransecttellingen (2001 – 2006) 
 

22 april 2006 (7.15u-9u) 
Ter vergelijking telling van 22/4/2001 (5.40u-7.15u) Duur: 105 (95) min. Bewolkt (mist). 

→ 118 (103) zangposten van 18 (15) soorten 
 

 22 (21) rietzanger, 15 (9) winterkoning, 14 (6) fitis, 13 (6) tjiftjaf  
 8 (1) sprinkhaanzanger 

 6 (3) zwartkop, 6 (0) grasmus, 6 (18) blauwborst 
 5 (3) dodaars, 5 (?) fazant 
 3 (5) rietgors, 3 (1) heggenmus, 3 (3) merel, 3 (0) koolmees 

 2 (?) veldleeuwerik, 2 (5) waterral 
 1 (0) cetti’s zanger, 1 (0) roerdomp 

 0 (21) porseleinhoen 
 

 

26 april 2006 (6.40u-8.15u) 

Ter vergelijking tellingen van 26/4/2001 (5.40u-7u) en 25/4/2003 (6.10u-7.40u). Duur: 95 
(80-90) min. Bewolkt (lichte regen, bewolkt en windstil).  

→ 153 (85-84) zangposten van 20 (14-17) soorten 
 

 30 (20-16) rietzanger (nieuw recordaantal), 20 (19-11) winterkoning 
 14 (4-4) fitis 

 13 (6-14) tjiftjaf, 13 (1-3) zwartkop 
 10 (2-4) sprinkhaanzanger 

 10 (?-?) fazant 
 9 (0-5) grasmus 
 5 (0-2) heggenmus, 5 (1-2) merel 

 4 (15-6) blauwborst, 4 (0-2) kleine karekiet 
 3 (?-?) houtduif, 3 (1-4) dodaars,  

 2 (10-3) rietgors, 2 (0-0) koolmees, 2 (0-1) veldleeuwerik, 2 (3-5) waterral 
 1 (0-0) cetti’s zanger, 1 (0-0) roerdomp 

 0 (1-0) porseleinhoen, 0 (1-1) snor, 0 (0-1) tuinfluiter, 0 (1-0) zwarte roodstaart 
 

 

6 mei 2006 (5.50u-7.25u) 

Ter vergelijking tellingen van 5/5/2001 (5.50u-7.20u) en 4/5/2002 (6.05u-7.20u). Duur: 95 
(90-75) min.. ☼, warm, windstil (harde wind,☼ , harde wind en fris).  

→ 156 (69-85) zangposten van 23 (13-18) soorten 
 

 20 (3-12) kleine karekiet  
 18 (18-9) rietzanger, 18 (12-9) winterkoning 

 18 (7-13) grasmus 
 12-13 (1-3) sprinkhaanzanger 

 11 (?-?) fazant 
 10 (3-5) fitis, 10 (6-8) tjiftjaf 
 8 (2-5) zwartkop 

 5 (6-6) rietgors, 5 (0-0) koolmees, 5 (1-3) heggenmus, 5 (7-4) blauwborst 
 2 (?-1) houtduif, 2 (2-2) dodaars, 2 (0-1) merel 

 2 (0-0) cetti’s zanger, 2 (0-0) zwarte roodstaart 
 1 (0-0) veldleeuwerik, 1 (1-1) waterral 

 1 (0-1) roerdomp, 1(0-0) koekoek, 1 (0-1) tuinfluiter 
 0 (0-1) snor 

 



  

 

 

17 mei 2006 (6u-7.50u) 
Ter vergelijking telling van 19/5/2001 (5.20u-6.40u). Duur: 100 (80) min. 

→ 162 (97) zangposten van 24 (14) soorten 
 
 34 (20) kleine karekiet 

 20 (17) rietzanger, 15 (11) winterkoning, 14 (4) fitis, 14 (4) tjiftjaf 
 10 (10) bosrietzanger 

 8 (10) grasmus, 7 (0) heggenmus, 7 (7) blauwborst  
 6 (2) zwartkop, 5 (?) fazant, 4 (0) sprinkhaanzanger, 3 (1) waterral 

 2 (1) koekoek, 2 (0) koolmees, 2 (3) dodaars, 2 (0) merel 
 1 (?) houtduif, 1 (6) rietgors, 1 (1) veldleeuwerik 

 1 (0) roerdomp, 1 (0) cetti’s zanger, 1 (0) snor (ook visueel!) 
 1 (0) roodborsttapuit 

 

 

4 juni 2006 (5.30u-7.10u) 
Ter vergelijking tellingen van 31/5/2001 (5.15u-7.05u), 30/5/2002 (5.55u-7.30u) en 4/6/2003 

(5.20u-7u). Duur: 95 (110-95-100) min.  
→ 152 (84-111-105) zangposten van 22 (15-15-18) soorten 

 
 25 (19-18-13) kleine karekiet, 19 (8-10-17) winterkoning 
 14 (15-23-16) bosrietzanger, 13 (3-6-4) fitis, 11 (6-16-2) rietzanger 

 10 (5-2-13) tjiftjaf, 9 (7-5-5) grasmus, 9 (5-12-12) rietgors 
 6 (5-6-5) blauwborst, 6 (?-?-?) fazant, 6 (2-0-3) sprinkhaanzanger 

 5 (0-2-1) heggenmus, 5 (5-5-6) zwartkop, 4 (1-0-0) houtduif, 4 (1-1-2) dodaars 
 1 (0-1-2) merel, 1 (1-0-0) tuinfluiter, 1 (0-0-1) veldleeuwerik 

 1 (0-0-0) roodborsttapuit, 1 (0-0-0) cetti’s zanger, 1 (0-0-0) snor, 1 (0-0-0) koolmees 
 0 vink, 0 (0-3-1) waterral, 0 (0-1-0) holenduif, 0 (1-0-1) koekoek 

 

 



  

 

Broedende Futen in het Groot Rietveld (2008 – 2009) 

 

 

 

2008 NESTPLAATS (cursief=nest niet zichtbaar) 
Start  
broeden 

Eerste pulli Aantal  
Aantal pulli na  

1 week 2 weken 
3 (4) 
weken 

F1 zg – ter hoogte v. Put v. Fien (noord) 21 april 23 mei 4 4 4 
2 (1) 

F2 ng – hoek sloot ? 28 mei 5 5 5 
3 

F3 ng – zuiden v. rietveld ? 28 mei 5 5 4 
2 

F4 ng – noorden v. rietveld (gr. rieteilandje) ? 28 mei 4 4 4 
1? 

F5 zg – grote dijkplas ? 2 juni ≥5 4 4 
2 

F6 ng – zuidelijke rietkraag ? 3 juni 4 4 2 
2 

F7 zg – ter hoogte v. Put v. Fien (zuid) ? 4 juni 3? 3 3 
2 

F8 zg – zuidoosthoek 26 april? 5 juni ≥3 3 3 
3 

F9 ng – zuidwesthoek v. rietveld ? 13 juni 3? 2 2 
? 

F10 zg – Put van Fien ? 13 juni 3 3 ? 
? 

F11 ng – klein rieteilandje ±15 mei 14 juni ≥2 ? ? 
? 

F12 ng – groot rieteilandje ± 19 mei 19 juni 3 2? ? 
? 

F13 ng – groot rieteilandje 5 juni Verlaten op 20 juni 
 

 
 

 

2009 
Aankomst 

op 
broedlocatie 

NESTPLAATS  
(cursief = nest niet 

zichtbaar) 

Start nest-
bouw 

Start 
eileg/ 

broeden 

Eerste pulli  
(op rug van 

adult) 
Aantal 

Aantal pulli na 
 

1week 2 weken 3 weken 4 weken 

F1 maart Zg – Zo-hoek 12 april 16 april 
18 mei /ad op 

nest 
? 3 1 ? ? 

 

F2 maart 
Zg – dijk-
plas/grens No-
hoek 

8 april 20 april 
19 mei /ad 

zwemmend 
≥4 4 3 ? 1 

 

F3 maart 
Zg – O-plas 
(zuid) 

? 19 april 
20 mei /ad op 

nest 
4? 3 3 3 2 

 

F4 27 maart 
Ng – Nw-rand 
(hoek sloot) 

? ? 
23 mei/ ad 

zwemmend 
? ? ? ? 0 

 

F5 maart Zg – No-hoek 11 april 23 april 
24 mei/ad 

zwemmend 
3 3 ? 2 ? 

 

F6 half april 
Zg – thv Put van 
Fien 

voor 30 
april 

1 mei ± 31 mei ≥2 ? ? 2 ? 
 

F7 3 april 
Ng – O-rand 
(eilandje) 

? ? 
4 juni/ad 

zwemmend 
? ? ? ? 0 

 

F8 24 april 
Zg – O-plas 
(midden) 

14 mei 17 mei 
17 juni/ad 

zwemmend 
1 ? ? ? 1 

 

 



  

 

 Jaarverspreiding van de Geoorde fuut (1999-2010) 
 

 

1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 

 JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

1    1 2 2  3      

2      2 12 2     1  

3    3 3 3 6       

4    1 3 5       

5     4 2 2      

6     4 5 6 2      

7    1 1 2 2 2      

8     1 1 7 1      

9      1 2 2    1  

10       1      

11   
 

 4 5        

12     5 7 3       

13 1    3 3       

14 1    5        

15     5 7       

16    2  6 2 1       

17     3 1 2 1       

18     4 2       

19     1 1 9 3        

20 1  
 

2 3 4 1 2       

21    3  3       

22     2 12 1 3     1  

23     1 12 4  1       

24     1 2 8 3        

25    2  2       

26    4 13 1 2  1     

27    3 12        

28    1 2 6 1       

29    2 2 1 2 1       

30   1 2  3       

31   1  9        

 

  



  

 

 

 

Roepposten Roerdomp in het Groot Rietveld (2008 - 2009) 
(Tijdens de uren na zonsopgang) 

 

 

 

2008 feb maa apr mei jun 

1   1   

2   1 2   

3   1 2   

4      

5   1 3 2 3 

6   1 2 2  

7   1 3 1 2  

8    1 2 ‘3’  

9   1 2 3 1 2  

10   1  
 

11    2 1 3 

12   2 2  

13    2 ‘3’ 2 

14    2 2 3 

15   1 2 3 2  

16   1 2 1 ‘3’  

17   1 2 2  

18      

19   1 ‘3’  

20   1 ‘3’  

21   1  2 

22   2 ‘3’  

23  1 2 1 2 ‘3’  

24   1 2 3 ‘3’  

25   1 2 2 ‘3’  

26   1 2   

27  1 1 2 1 2 ‘3’  

28 1 1 2  2  

29   1 2   

30   1 2   

31    2  

1 = in ng ten oosten van bos  

2 = in zg ten zuiden van dijk  

3 = in zuidoosthoek van zg   

‘3’ = verplaatste 3, langs brede sloot in ng 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2009 feb maa apr mei jun 

1    2  

2    2 ‘3’  

3   2  1 2 

4   2 1 2 ‘3’ 1 2 

5   2 3  1 2 

6   1 2 ‘3’  

7    1 2  

8   1  1 2 

9    1 2 ‘3’  

10   1  
 

11   1 2 3   

12   1 2 3 1 ‘3’ 2 

13      

14   2 1  

15   1 2   

16   2 3 1 2  

17      

18   1 2 3  

19   3 1 2  

20   1 2 3 1 2  

21    1 2  

22   1 2   

23   1 2 1 2 ‘3’  

24   1 2 3 1 2  

25   1 2 1 2  

26  1    

27   1 2 ‘3’   

28      

29   1 2 1 2  

30  2 1 ‘3’   

31   2    

1 = in zg ten noorden/zuiden van bosje  

2 = in zg ten westen/oosten van dijkplas  

3 = in ng in rietveld bij bos  

‘3’ = verplaatste 3, in noodwesten van zg 

      

 

 
 

 

 

 
 

 



  

 

Jaarverspreiding van de IJsvogel 2000 - 2009 (Enkel visuele waarnemingen) 
 

2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009  

 JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

1                                  2               

2                       2              2 2           

3                                                 

4                                     2        2    

5             2                                    

6             2 2                                   

7                                                 

8                                 2                

9                                                 

10                                                 

11                                                 

12                    2                             

13                                                 

14                                                 

15                                                 

16             2                                    

17             2                    3                

18                                                 

19                                                 

20              2                                   

21                                      2           

22                  2                               

23                                                 

24                                                 

25                                 2                

26                                                 

27              2                                   

28     2                             2               

29                                                 

30                                                 

31                                                 



  

 

Waterpiepers op slaapplaats (2000 - 2007) 
 

 

Winters: 2000-01 / 2001(-02) / 2002-03 / 2003-04 / 2004-05 / 2005-06 / 2006-07 / 2007 

 JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

1  34 14 74       208 4 

2  32 21         22* 

3 28  8 87        118 

4  155 25 108 50         

5  195 26 10*       203  

6 111 135 33 52        160 35 47 

7   47        36 13 1 41 

8  27 8 22 10 32       3   

9 127  14         23 

10  30 32 82        148  

11 18 99 56        15 113  

12   26          

13 111 47        85   

14  49 25 125       96  27 

15 181 8 54        0*  

16 167         25  115 

17 30  30 175 5       7* 21 56 

18  164 90 0         

19   125*191         17 38 

20   129 178       106 63 7 95 

21 40 18 43          13 

22   31 17       234   

23   38       201   

24 20 43  1      90  7 57 

25   42 0      187   

26  16 80         15*  

27  35  149        108  

28 30 21 51           

29 82  56      0 83 26 53 

30 10*  64 161      0  12 35  

31 36            

 

Negentig procent van de vogels verlaat de slaapplaats in zuidwestelijke richting.  

Waterpiepers vliegen gemiddeld lager dan Rietgorzen, meestal westelijk en roepen bijna altijd; meestal niet 

veel meer dan drie tezamen, maar soms tot een twintigtal. 

Rietgorzen vertrekken meestal zuidelijk en roepen zelden; soms tot 10 ex tezamen.  

In de beginjaren was er een compacte slaapplaats in een zeggenmoerasje in het zuidelijk rietveld. Sinds 2006 

wordt het ganse zuidelijke rietveld gebruikt, wat het tellen niet vergemakkelijkt. Sinds het najaar van 2007 

wordt het ganse GrRi – noordelijk deel en vlakte incluis – als slaapplaats gebruikt, en zijn omvattende tellin-

gen door één persoon niet meer mogelijk. 

 



  

Opbouw Cetti’s zanger populatie van najaar 2009 naar broedseizoen 2010 

 



   



   



  
 



  

 

Maximumaantallen visueel
1
 waargenomen Baardmannetjes (1999 – 2009) 

 

 
1999 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 

 JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

1    2 14 12 8 50 7  15   

2     9 16 7 2 7 16 18 12   21  2 

3     3 8  5   12 1 31  

4    4  2 8 13   6 45 8 36  

5       5 10 2 5 2 10 6 20   

6    10 2 2 21 13 16 22      

7     1 23 6   38 21 10  

8    1  27 10 15 5  2 2 19   

9     5 4 12 3  23   

10     5 8 8 7 3  3 17 15  

11     1 11 10  2  27 12  

12     17 20 8 24  6 7 58   

13  1 3    26 7  3 4 33 26   

14    3 5 9 14 1 5  10 1 8 14   

15     1 4 1    2 16 3  

16 2    2 1  33  5 28   

17    3 2 2 4    2 18 15   

18    7 1 3 1 3 28 2  11 9   

19    3  1 8 24 22 17  14    

20   12 6 6 7 10 2  10 15    8   

21    1 7 1  10      

22   4 2 2 10 18 5 3 5  11 14 55 41 19    

23   2 6 2 2 2 27    23 20 14   

24    3 3 6 5 3 7    26   

25    6 6 6 2  12 4  13 34   

26    5 3 30 26 22 5  4 101  5  

27   12 3 5 3  16 16 9 10  10 16 40   3 

28   7 6  2 3 8 14 10++ 2 47 20   

29    1 7 5 11  16 40 4 2   

30   3 9 1 1 12 6 7  15    

31   4          

 

                                                
1 De cijfers in deze tabel betreffen dus minimumaantallen aanwezige vogels: het werkelijke aantal ligt dikwijls (veel) hoger. Het totaalbeeld wordt 

overigens ook enigszins vertekend doordat Baardmannetjes zich hier in de winter zelden eerder zelden zien. 



  

Voorjaar 2008: de mooiste waarnemingen 
 
Aanhoudende oostenwinden, een hoge bezoekfrequentie en een portie geluk waren verantwoordelijk voor het beste 
voorjaar in het GrRi ooit.  
Alle vogels werden pleisterend waargenomen, tenzij anders vermeld. (Zie de soortenlijst voor meer details.) 
Markeringen geven de lokale status (van 2008) in het GrRi weer:  

 zwart = algemeen of frequent 

 lichtblauw = vrij zeldzaam 

 donkerblauw = zeer zeldzaam 

 rood = extreem zeldzaam 
 

 
1 april  3 Bokjes   (= maandmaximum) 

14 Baardmannetjes (o.a. 7 ♂ + 2 ♀ = nieuwe aankomst bovenop kleine winterpopulatie) 
 
5 april  6 Kraanvogels  
 
7 april  Beflijster 
 
10 april  >10 Baardmannetjes (o.a. 7 ♂ + 2 ♀) 
 
15 april  2 IJslandse grutto’s (mooi te vergelijken met drie Grutto’s) 
 
16 april  3 Steltkluten  (drie ♂) 
 
19 april  Europese kanarie (zingend!) 
 
20 april  Velduil    
  ♂ Krooneend  (mooi dicht in het zonnetje) 
  10 zp Sprinkhaanzanger (maandmaximum) 
  Braamsluiper   (eerste zangpost) 
  7 Baarmannetjes  (5 ♂ + 2 ♀ = nieuwe aankomst) 
 
21 april  Ooievaar  (ongeringd en normaal schuw) 
  Tuinfluiter  (eerste zangpost) 
 
23 april  Grote zilverreiger 
  Kleine zilverreiger (trekkend)  
  Ransuil   (dode vogel, in gevorderde staat van ontbinding) 
  Kleine karekiet  (eerste zangpost) 
 
24 april  Grote zilverreiger 
  Beflijster 
  6 Baardmannetjes (zes ♂ tezamen rondtrekkend) 

2 Barmsijzen  (pleisterend, op dezelfde plaats als in 2006) 
   
25 april  Purperreiger   (wordt het gebied uitgejaagd door een Blauwe reiger) 
  Zwarte wouw  (langdurig rondazend) 
  6 Steltkluten   
 
26 april  8 Steltkluten 

Bokje (Laatste van dit ‘winterhalfjaar’) 
Draaihals  

  8 Beflijsters  (De hele ochtend zeer prominent aanwezig) 
 
27 april  ♂ Krooneend 

Zwarte wouw 
4 Steltkluten  (3 ♂) 
5 Beflijsters 

 
 



  

28 april  2
de

 Purperreiger  (vliegt dichtbij op: gaat in boom zitten, samen met Koekoek) 
7 Steltkluten  ( 3 ♂ + 4 ♀) 

  2
de

 Velduil  (in vlindervlucht) 
 
29 april  Purperreiger 
  Roodpootvalk  (♀ mooi op paaltje) 
  4 Steltkluten  (2 ♂ + 2 ♀)  
  24 Tapuiten  (maandmaximum; grootste groep 15 ex) 
  10 Paapjes  (maandmaximum; grootste groep 6 ex) 
  4 Beflijsters  (foerageren in humuslaag van berkenbosje) 
 
30 april  Purperreiger 
  6 Steltkluten 
 
 

 
1 mei  6 Steltkluten 
 
5 mei  6 Steltkluten 
 
6 mei  8 Steltkluten 
 
7 mei  4 Steltkluten 
  20 Tapuiten  (= maandmaximum) 
  8 Paapjes  (= maandmaximum) 
 
8 mei  Zwarte wouw 
  6 Steltkluten 
 
9 mei  6 Steltkluten 
  2 Noordse kwikstaarten 
 
10 mei  2 Steltkluten 
  3de Velduil 
  Poelsnip 
  Zomertortel  (enige waarneming in 2008!) 
 
11 mei  2 Steltkluten 
  Poelsnip 
 
12 mei  2de Grote zilverreiger 

4 Steltkluten 
 
13 mei  2 Poelsnippen 
  15 Noordse kwikstaarten (trekkend) 
 
14 mei  Poelsnip 

4 Steltkluten 
 
15 mei  4 Zomertalingen  (nieuwe aankomst) 
  Reebok 
 
16 mei  Reebok 
 
17 mei  ♀ Citroenkwikstaart 
  2 Noordse kwikstaarten 
 
18 mei  3

de
 Grote zilverreiger (trekkend) 

  9 Noordse kwikstaarten 
 
 
 



  

19 mei  9 Geoorde futen  (= maandmaximum) 
  3

de
 Purperreiger 

  Havik 
  Zwarte wouw 
  3 Noordse kwikstaarten (+ 11 ex trekkend) 
  Grote pieper  (trekkend) 
 
21 mei  Purperreiger 
  ♂ Rosse stekelstaart 
  Temmincks strandloper 
  Noordse kwikstaart 
 
22 mei  5 steltkluten 
 
23 mei  4 Roerdompen 
  2 Noordse kwikstaarten 
  Grote karekiet  (visueel) 
  ♂ Gekraagde roodstaart (late doortrekker) 
 
25 mei  5 Roerdompen 
  Kwartel   (roeppost) 
 
26 mei  4 Steltkluten 
 
27 mei  5 Roerdompen 
  Paapje   (laatste) 
  Tapuit   (laatste) 
 
28 mei  Witgat   (eerste (vroege) najaarsgast) 
 
 

 
1 juni  Kwartel   (roeppost) 
  2de Grote karekiet (zingend) 
 
2 juni  4 Zomertalingen  (maandmaximum) 
 
4 juni  Roodmus 
  4 Koekoeken  (in groepsvlucht) 
 
5 juni  Regenwulp  (uitzonderlijke begin-juniwaarneming) 
 
10 juni  Ooievaar   
 
13 juni  3 zp Cetti’s zanger 
 
14 juni  Grote karekiet  (zingend, op zelfde plaats als 1 juni) 
 
15 juni  Groenpootruiter  (eerste (vroege) najaarsgast) 
  Kwartel   (roeppost) 
 
16 juni  Steltkluut 
 
21 juni   ♂ Rosse stekelstaart (dichtbij baltsend) 

3de (?) Grote karekiet (zingend) 
 
22 juni  2 Woudaapjes 

2 ♂♂ Rosse stekelstaarten 
 
23 juni  Buidelmees  (auditief) 
 

 



  

Zoogdieren 1997 – 2010  (Vleermuizen, Muskusratten (tot 2002), Konijnen en dode Mollen niet opgetekend.)  

 JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

1             

2       
Bunzing 

2003 

Bunzing 

1998 
    

3    
Haas 

2006 
 

Mol 

2010 
      

4       
Bunzing 

2003 
     

5     
Egel 

2009 
 

Bunzing 

2003 
     

6    
2 Woelmuis 

2010  
     

 
  

7   
Haas 

2002 
   

Bunzing 

2006 

Wezel  

1998 
    

8       
Bunzing 

2001 
 

Bunzing 

2000 
   

9      
Mol  

2005 
      

10             

11             

12          
 

 
Vos 

2009 

13     
 

       

14             

15     
Reebok 

2008 
       

16     
Reebok 

2008 
       

17  
     

Bunzing 

2001 
     

18        
Wezel  

2008 
    

19       
Bunzing 

2002 
     

20    
Bruine rat 

2010 
 

     
Vos 

2010 
 

21   
Bunzing 

2002 
    

Vos 

2008 
    

22   
Bunzing 

2001 
         

23    
Vos 

2010 
 

Mol  

2006 
 

 
    

24             

25             

26             

27   
Hermelijn 

2010 
  

Egel 

2009 
      

28     
Vos 

2009 
       

29    
 

        

30       
 3 Hazen 

2010 
     

31     
Bunzing 

2001 
       

Cursief  =  dood dier 

 



  

Broedvogels van het Groot Rietveld en de Vlakte van Zwijndrecht (1998 - 2010) 
 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Dodaars 1 1 5 11 8 9 12 15 16 13 ≥20 >15 - ‘Koekoek’ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2-3 2-3 2 - 

Fuut      1  1 2 5 13 8 4 Ransuil     1      1?  1? 

Roerdomp     1    1 1 2 2(3)  Veldleeuwerik 4 6 7 6 10 12 12 15 - - ≥8 ±6 3 

Woudaapje            1(2) 1 Oeverzwaluw 56 125 20 90 3?         

Knobbelzwaan  2 2 2 1 1 1 1 1  2 2 1 Gele kwikstaart 5 - 11 11 6 2 1  -     

Canadese gans  1 2 3 6 4 3 2 5 >6 ±19 >20 - Graspieper   1 - 2 2 2 2 - - 1   

Grauwe gans        1 1 4 7 11 >16 Winterkoning 1-2 3 9 19 14 20 - - 36 - - 30 >25 

Bergeend 2 5 5 4 2 4 2 - 5 2 3 1 - Heggenmus 1-2 - 1 5 3 >7 - - 18 - - - - 

Krakeend 4 13 18 6 5 21 4 6 18 22 17 ≥3 - Merel 2-3 1 6 5 - - - - 14 - - - - 

Wilde eend - 6 12 25 19 8 2 - 5 15 25 ≥8 ±11 Zanglijster  1 1 1 - - - - 3-4 - ≥4 - - 

Zomertaling  1 2 2  1     2 ≥1 1 Grote Lijster 1?  1 ‘3’  ‘2’ - ‘1’ ‘2’  ‘1’ ‘1’  

Slobeend - 3 12 6 2 5 3 2 9 10 12 10 - Blauwborst 15 25 33 24 34 >20 22 - 26 - - 20 ±18 

Tafeleend  1 5 11 7 13 6 4 13 9 15 12 12 Roodborsttapuit 3 4-5 2 3 4-5 3 1 3 4 4 2   

Kuifeend 2 3 4 8 6 5 6 1 7 4 8 ≥6 ±15 Cetti’s zanger         1-2 3 2 4 6 (7) 

Rosse stekelstaart           2 2 - Sprinkhaanzanger 1 1 3 2 7 3 6 2 9 12 5 5 4 

Bruine kiekendief 2 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 Snor   1  3    1    ≥1 

Buizerd       1 1 1 1 1 1 1 Rietzanger 1-2 3 >20 30 25 - 33 - 28 - - ≥11 ≥10 

Patrijs - 4 2           Bosrietzanger 5-6 7 32 25 19 - >19 14 36 - - 15 - 

Fazant - 16 - - 17 - - - 12 - - - - Kleine karekiet 32 32 45 30+ 48 - 42 - 105 - - 50 - 

Waterral 4 3 12 11 10 10 5 6 8 9 7 8 - Grasmus 2-4 1 10 11 7 - - - 21 18 - 10 ≥8 

Porseleinhoen   3 21 1   2      Braamsluiper    1?  - - 1? 1 1  1  

Waterhoen - 3 4 >5 7 - - - 8 - ≥12 <10 - Zwartkop   3 5 >5 - - - 24 - - 12 ≥10 

Meerkoet 4 12 20 20 - - - - 15 - >20 >20 - Tuinfluiter  2 1 2 >1 - - - 6 - <4 5 - 

Scholekster 2 1 7 >7 >1 6 4 6 3 2 3 1 1 Tjiftjaf 4 4 2 8 15 20+ - - 32 - - 25 ≥25 

Steltkluut   1        2   Fitis 4 2 5 8 6 - - - 23 - - 18 ≥10 

Kluut 24 25 >35 23 12 7 >30 0 1  2   Grauwe vliegenvanger ‘1’             

Kievit 9 18 16 >40 - 21 22 11 - 3 5 6 2 Baardmannetje 1    3-6 5 8 8 >12 4 <5 10 ±10 

Bontbekplevier  2 4 3 2 2 2 1      Staartmees         1 1 1-2 1 1 

Kleine plevier - >4 >11 18 - 9 - 8 1     Koolmees       - - 6 - - <5 - 

Strandplevier - >3 5 4 2 1        Pimpelmees         1 -  ≥1 - 

Grutto  1  3 2 1  1 1 1    Buidelmees     1? 2-3  1     1 

Tureluur 10 >10 13 23 - 11 - 15 - 3 3   Ekster 1 1 - 2 1 2 1 - 4 - - 4-5 4-5 

Kokmeeuw   - -          Vlaamse gaai    1 1 - 1 1-2 2 2-3 3-4 - - 

Visdief 10 50 50 80 30 60 40 60 -     Zwarte kraai  1 1 2 1 - - - 2 - -  - 

Holenduif    8  1     -  - Rietgors 17 15 - >24 - - - - 42 - - - ≥10 

Houtduif 2 - - 10 - - - - 22 - - - - Vink         1   1? ‘1’ 

Turkse tortel          ‘1’ 1   Kneu 1 1 1 2  2? - 1 1  1? ‘1’ ‘1’ 

Zomertortel  1 1 1 1 1                      

              Aantal soorten 41 49 56 55 54 55 51 55 58 50 55 50 52 

Lege cel = 0. Streepje: gebroed maar niet geteld. Cursief: onvolledig geteld of schatting. ’x‘: in de periferie. (‘Moeraszangvogels’ VlZw niet meegeteld). Rood = kwetsbaar, bedreigd of zeldzaam 


