
ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN 2014  

 

BLOKKERSDIJK (Antwerpen – Linkeroever)  

 

JANUARI TOT MAART 

 

FUTEN TOT EENDEN  

 

Het gebeurt slechts zelden op Blokkersdijk, maar door de uiterst zachte temperaturen en 

blijkbaar ook de goede voedselsituatie waren heel de winter Dodaarzen (Tachybaptus 

ruficollis) aanwezig. Het ging tijdens deze periode nog steeds om 1 tot 6 ex. Vanaf begin 

maart werd zelfs al gebaltst en vanaf de tweede helft van de maand begon ook het aantal toe 

te nemen, met op 25 maart reeds 13 ex. Ook de Fuut (Podiceps cristatus) had het naar zijn 

zin. Het aantal begon reeds begin januari langzaam toe te nemen van 1 tot 3ex. naar 10 ex. op 

de 12de. Vanaf eind februari steeg de populatie verder tot 32 ex. op 31 maart. Ook bij deze 

soort begonnen de hormonen vroeg te kriebelen, met op 18 februari een baltsend koppel.  

Van 10 tot 16 maart verschenen opnieuw 1 tot 5 Geoorde Futen (Podiceps nigricollis). 

Daarna werd de soort in maart nog sporadisch waargenomen, met op de 20ste nog 3 ex. en op 

de 23ste en de 31ste nog 1 ex.  

 

Ook de Aalscholver (Phalacrocorax carbo) was tot 12 januari met 1 tot 3 ex. aanwezig. 

Daarna werd de soort tot 7 maart nog slechts onregelmatig gezien met 1 tot 2 ex. Van 8 tot 25 

maart pleisterden weer constant 1 tot 3 ex. In maart werd ook de eerste doortrek genoteerd. 

De overwinterende Roerdompen (Botaurus stellaris) vertrokken ook vrij vroeg naar hun 

broedplaatsen. Op 18 februari werd de laatste waarneming genoteerd van 1 ex. Hoeveel 

vogels er steeds aanwezig zijn is moeilijk vast te stellen, maar tijdens de avond op 30 januari, 

stonden 6 ex. langs de rietkraag, een nieuw record. In elke periode worden tegenwoordig wel 

Grote Zilverreigers (Casmerodius albus) waargenomen. Tot 7 maart werd de soort slechts 

sporadisch gezien. Enkel op 9 januari en op 3 en 8 februari pleisterde 1 ex. en op 1 februari 

vloog 1 ex. over. Van 8 tot 16 maart was 1 ex. aanwezig en daarna pleisterde enkel op 29 

maart nog 1 ex. Ook de Blauwe reiger (Ardea cinerea) was tijdens deze zachte winter met 

hogere aantallen aanwezig. In deze periode nog met 1 tot 9 ex.  

 

Op 8 maart trokken 8 Ooievaars (Ciconia ciconia) in oostelijke richting om 11u55. Op 25 

februari pleisterde een adulte Lepelaar (Platalea leucorodia) op het eiland. Dit is het eerste 

pleisterend ex. in februari. Wel werd vroeger op 21 februari 1992 reeds een overvliegend ex. 

genoteerd. Op 30 maart vloog nu ook nog een exemplaar over. Van Kolgans (Anser anser) 

werden enkel op 9 januari 9 overvliegende ex. gespot. Heel de periode pleisterden regelmatig 

Grauwe Ganzen (Anser anser). Tot 25 januari ging het om 4 tot 23 ex. Daarna waren voor de 

rest van de periode nog 2 tot 6 ex. aanwezig. Van 7 tot 13 januari pleisterden 2 tot 7 Grote 

Canadese Ganzen (Branta canadensis). Na 5 ex. op 4 februari werden daarna van deze exoot 

zeer wisselende aantallen geteld (1 tot 19 ex.).  

 

Tot 3 februari pleisterden soms kort of enkel overnachtend 1 tot 3 Nijlganzen (Alopochen 

aegyptiacus). Vanaf 22 februari werden opnieuw 1 tot 4 ex. waargenomen waarvan een 

koppel territoriumgedrag vertoonde op het lepelaarseiland. Op 1 februari vloog nog een groep 

van 17 ex. over en op 15 februari vloog een groep van 10 ex. over die mogelijk van de plas 



kwam.  

 

Het aantal Bergeenden (Tadorna tadorna) was vrij normaal voor deze periode met 7 tot 51 

ex. Mogelijk door de uitzonderlijk zachte winter waren de overwinterende Smienten (Anas 

penelope) nog nooit zo vroeg verdwenen, met op 18 maart de laatste 13 ex. Ook nu werden 

weer zeer wisselende aantallen geteld: januari (16 tot 74 ex.), februari (16 tot 95 ex.) en maart 

(13 tot 64 ex.). De Krakeend (Anas strepera) bleef op de normale lage winteraantallen. Tot 

eind januari ging het om 1 tot 11 ex. Daarna werd de soort zelfs tot 21 februari niet 

waargenomen en vanaf de 22ste pleisterden opnieuw 4 tot 14 ex. Tot 18 februari waren 1 tot 4 

Wintertalingen (Anas crecca) aanwezig. Pas vanaf 9 maart verscheen deze soort opnieuw 

met wisselende lage aantallen (3 tot 14 ex.). Tot half februari pleisterden nog 17 tot 59 Wilde 

Eenden (Anas platyrhynchos). Daarna daalde de populatie en pleisterden nog 4 tot 13 ex. De 

Pijlstaart (Anas acuta) bleef onregelmatig aanwezig. Van 11 tot 23 januari werden 2 tot 6 ex. 

geteld. Na 2 ex. op 13 maart werd de soort nog genoteerd op 24 februari met 7 ex. en daarna 

nog onregelmatig met 1 tot 3 exemplaren.  

 

De Slobeend (Anas clypeata) was in deze periode ook onregelmatig en in zeer wisselend 

aantal aanwezig. Tot 2 februari pleisterden 2 tot 37 ex. Na 17 ex. op 18 februari en 2 ex. op 22 

februari verscheen de soort opnieuw van 1 maart tot 22 maart met 3 tot 43 ex. Een adult 

mannetje Krooneend (Netta rufina) werd ontdekt op 1 maart. In januari kwam de Grote 

Mantelmeeuw (Larus marinus) nog jagen en bleven de aantallen van Tafeleend (Aythya 

ferina) laag (1 tot 7 ex.), of was deze duikeend soms enkel ´s nachts aanwezig. Pas wanneer 

de meeuw zich vanaf februari niet meer vertoonde, werd er opnieuw constant gepleisterd met 

hogere aantallen. Van 3 februari tot 4 maart werden 88 tot 215 ex. geteld. Daarna begon 

langzaam de wegtrek naar de broedplaatsen, met op 8 maart nog 86 ex., op 13 maart nog 44 

ex. en op 22 maart nog 18 ex. Ook de Kuifeend (Aythya fuligula) vertoonde ongeveer 

hetzelfde gedrag, alleen was er in maart niet zo´n opvallende wegtrek. In januari kon men 

meestal enkel ´s morgens hogere aantallen tellen, zoals de 87 ex. op de 21ste. Rond 08u30 

vluchtten ze dan meestal naar Het Rot. Tijdens de dag bleven nog zo´n 1 tot 8 ex. pleisteren. 

Vanaf februari werd opnieuw constant gepleisterd met hogere aantallen (81 tot 152 ex.). Dat 

er van 1 december tot 9 januari, in normale omstandigheden (geen vorst), geen enkele 

Brilduiker (Bucephala clangula) pleisterde hadden we nog nooit meegemaakt. Pas op 10 

januari verscheen opnieuw een mannetje, dat vanaf 13 januari het gezelschap kreeg van een 

tweede mannetje. Vanaf 30 januari voegden zich dan 2 vrouwtjes bij de 2 mannetjes en van 

23 februari tot 8 maart kwam nog een derde vrouwtje het evenwicht verstoren. Daarna bleef 

nog 1 mannetje en 1 vrouwtje over. Op 31 maart werd nog enkel het vrouwtje gevonden dat 

dan op zijn beurt op 1 april voor het laatst werd gezien. Hiermee was de Brilduiker vroeg 

verdwenen.  

 

De uitzonderlijk zachte winter zal ook wel de oorzaak geweest zijn dat van het Nonnetje 

(Mergus albellus) pas op 22 januari de tweede waarneming van een mannetje werd genoteerd. 

Maar ook dat bleek een eendagsvlieg te zijn. Onverwachts verscheen daarna op 30 januari een 

vrouwtje, dat vanaf 16 februari het gezelschap kreeg van een mannetje. Dit stel bleef nog tot 

26 februari. Een vrouwtje Middelste Zaagbek (Mergus serrator) werd gemeld op 19 maart. 

Het was van januari 2011 geleden dat deze soort nog was waargenomen. Het aantal 

overwinterende Grote Zaagbekken (Mergus merganser) liep nog op tot 11 mannetjes en 10 

vrouwtjes op 4 februari. Zoals steeds kwamen de vogels in de loop van de late namiddag aan 



om de nacht door te brengen. In de loop van februari begonnen de aantallen te dalen met op 

de 25ste nog 4 mannetjes en 5 vrouwtjes. Op 4 maart werden nog 1 mannetje en 3 vrouwtjes 

geteld en een laatste vrouwtje werd genoteerd op 18 maart.  

 

ROOFVOGELS TOT RIETGORS  

 

Vanaf 8 januari kwamen onregelmatig een vrouwtje en twee mannetjes Bruine Kiekendief 

(Circus aeruginosus) jagen. Op 7 januari werd een jagend mannetje Slechtvalk (Falco 

peregrinus) gezien en op 20 maart vlogen 2 ex. over, waarvan 1 met prooi in de klauwen. 

Regelmatig werd de roep van Waterrallen (Rallus aquatica) gehoord. Vanaf maart waren 1 

tot 5 Scholeksters (Haematopus ostralegus) aanwezig op het strand van het lepelaarseiland.  

 

Op 15 maart pleisterden daar ook kort 5 Kluten (Recurvirostra avosetta), daarna bleven nog 

tot 20 maart 2 tot 3 ex. Op 15 maart werden 3 overvliegende Bontbekplevieren (Charadrius 

hiaticula) genoteerd. Na een groepje van 21 overvliegende Kieviten (Vanellus vanellus) op 

18 februari, pleisterden vanaf 8 maart onregelmatig 1 tot 3 ex. en vanaf 27 maart waren 

constant 2 tot 5 ex. aanwezig. Op 15 maart vlogen 10 Bonte Strandlopers (Calidris alpina) 

over. De Watersnip (Gallinago gallinago) werd opvallend weinig waargenomen. Enkel op 8 

februari werd 1 ex. gemeld aan de Palingbeek. Alhoewel het aantal overwinterende 

Houtsnippen (Scolopax rusticola) moeilijk vast te stellen is door hun verborgen levenswijze, 

viel het deze zachte winter toch op dat ze minder werden waargenomen. Tot 22 maart werd de 

soort zesmaal waargenomen met 1 tot 2 ex. Een Grutto (Limosa limosa) pleisterde op het 

strand van het eiland op 18 maart. Voedselvluchten in zuidelijke richting van groepjes 

Wulpen (Numenius arquata) die ´s morgens vermoedelijk van een slaapplaats langs de 

Schelde kwamen, werden genoteerd op 11 januari (in totaal 32 ex.), op 16 januari (16 ex.), op 

18 januari (11 ex.) en op 1 maart (in totaal 149 ex.). Ook pleisterden 6 ex. op 2 maart en 1 ex. 

had overnacht op 8 maart. Op 15 maart foerageerden 2 Tureluurs (Tringa totanus) op het 

gemaaid rietperceel aan het lepelaarseiland. Een Witgat (Tringa ochropus) pleisterde op 13 

en 31 maart. Maartwaarnemingen zijn zeldzaam op Blokkersdijk. Ook zeldzaam in maart is 

de Oeverloper (Actitis hypoleucos). Op 31 maart werd 1 ex. gemeld. Het is van 1992 geleden 

dat nog een maartgegeven werd vastgesteld.  

 

De eerste Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus), een adult ex. in winterkleed, verscheen 

op 9 februari. Vanaf 25 februari namen de waarnemingen toe. Tijdens gedeeltelijke voedsel- 

en slaaptrektellingen werden op 8 maart (voedseltrek) 50 ex. en op 27 maart (slaaptrek) 45 ex. 

geteld. Reeds op 19 maart verscheen een adulte Dwergmeeuw (Larus minutus) in 

winterkleed. Dit is de vierde vroegste aankomst sinds 1978. De vroegste dateert van 22 

januari 2000. Op 20 maart was nog een ex. aanwezig in tweede winterkleed, en op 22 maart 

opnieuw een adult ex. in winterkleed. Op 7 januari werden 1095 pleisterende Kokmeeuwen 

(Larus ridibundus) geteld. Enkel op 22 maart werd nog eens een IJsvogel (Alcedo atthis) 

waargenomen. Het was al wel van september 2013 geleden dat dit pareltje nog was gezien. 

Op 1 februari werd een overvliegende Zwarte Specht (Dryocopus martius) genoteerd. 

Daarna foerageerde er een vrouwtje op 9 februari en op 29 maart werd de zang van deze 

imposante specht gehoord. De eerste Oeverzwaluw (Riparia riparia) werd gezien op 27 

maart en de eerste 3 overtrekkende Boerenzwaluwen (Hirundo rustica) werden 

waargenomen op 23 maart.  

 



Sinds het verdwijnen van de Gras-pieper (Anthus pratensis) als broedvogel in 2013 en het 

niet meer bezetten van de winterslaapplaats wordt deze soort nog weinig pleisterend 

waargenomen. Enkel op 1 en 15 maart werd 1 ex. gezien. Na 3 doortrekkende Witte 

Kwikstaarten (Motacilla alba) op 8 maart, werd vanaf 18 maart regelmatig gepleisterd op en 

rond het lepelaarseiland. Op 22 maart werden twee zingende mannetjes Witsterblauwborst 

(Luscinia svecica cyanecula) waargenomen en op 29 maart was dit aantal opgelopen tot 4 

zangposten. Vanaf 9 maart was een paartje Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) aanwezig. 

Van de Kramsvogel (Turdus pilaris) pleisterde enkel op 8 maart 1 ex. De overwinterende 

Koperwiek (Turdus iliacus) was in deze periode, vooral in februari en maart, maar dan wel 

zeer onregelmatig, weer in mooie aantallen aanwezig. In januari werd een groepje van ca. 30 

ex. waargenomen op de 9de en de 18de. Op 1 februari en op 1 en 8 maart pleisterde een 

grotere groep van een honderdtal vogels, met in maart ook de typische groepszang. Deze 

groep verplaatste zich zeer waarschijnlijk ook naar het Sint-Annabos, vandaar de 

onregelmatige aanwezigheid. Op 22 maart werden nog 2 ex. gezien.  

 

Een zingende Grote lijster (Turdus viscivorus) werd gehoord op 18 januari en 1 februari. De 

eerste Zwartkop (Sylvia atricapilla) liet zijn welluidende zang horen op 22 maart. Ook op 11 

januari en op 27 februari werd een Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) waargenomen. Samen 

met de gegevens van november en december 2013, kunnen we van een overwintering 

spreken. De eerste 2 zangers werden gehoord op 1 maart. Opvallend was wel dat op 22 maart 

dit aantal reeds was opgelopen tot 45 zangposten! Een Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus) 

pleisterde op 20 maart. Een mannetje Baardmannetje (Panurus biarmicus) werd in de 

rietkraag ontdekt op 5 januari. Enkel op 13 maart werd een Matkop (Parus montanus) 

waargenomen. Op 11 januari werden 132 Roeken (Corvus frugilegus) geteld, komende van 

de slaapplaats in het Schutbos. Enkel op 1 maart werd een overvliegende Groenling 

(Carduelis chloris) genoteerd. Van 1 tot 25 januari pleisterden regelmatig tot 8 Putters 

(Carduelis carduelis). Daarna werden in maart nog 4 verspreide waarnemingen genoteerd van 

1 tot 7 exemplaren. De Sijs (Carduelis spinus) werd deze zachte winter geen enkele keer 

waargenomen. Op 11 januari hadden minstens 7 Rietgorzen (Emberiza schoeniclus) 

overnacht in de rietkraag. Nadat op 8 februari nog 1 ex. werd gespot, klonken op 1 maart 

tenslotte de eerste 4 zangposten.  

 

APRIL TOT JULI 

FUTEN TOT EENDEN  

Op 1 april werden nog 14 Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis) geteld. Tijdens het 

broedseizoen zijn ze moeilijk te tellen omdat ze zich dan veel schuilhouden in de rietkraag. 

Op 5 juni waren minstens nog 10 ex. aanwezig. Eind juli pleisterden minstens 20 ex., vooral 

door de aanwezigheid van jongen.  

 

Het aantal Futen (Podiceps cristatus) nam door de goede voedselsituatie in april nog toe tot 

75 ex. op de 19de (een aprilrecord!). Eind mei begon het aantal wel sterk af te nemen met op 

5 juni nog 20 ex. Toch werden op 31 mei zeven nesten geteld en alles zag er naar uit dat het 

toch nog een goed broedseizoen zou worden. Op 1 juni verschenen de eerste drie koppels met 

jongen. Om een onverklaarbare reden kwam er van de overige nesten niets in huis en de 



jongen overleefden niet. Vanaf half juni waren nog zeer wisselende aantallen aanwezig (2 tot 

23 ex.). Tot 2 juni pleisterden onregelmatig 1 tot 5 Geoorde Futen (Podiceps nigricollis). 

Vanaf 3 juni was de soort constant aanwezig, met tot 3 juli 2 tot 7 ex. Daarna nam de 

populatie toe tot 22 ex. vanaf 17 juli.  

 

Tot 26 april pleisterden onregelmatig 1 tot 2 Aalscholvers (Phalacrocorax carbo). Van 27 

april tot 25 mei was de soort dagelijks aanwezig met 2 tot 10 ex., met als favoriete rustplaats 

het strand van het eiland. Daarna pleisterden tot 14 juli opnieuw zeer onregelmatig 1 tot 4 ex. 

Vanaf 15 juli werd weer constant gefoerageerd met 1 tot 6 ex. Op 10, 13 en 24 juli werd een 

Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) waargenomen. De goede voedselsituatie lokte in april 

ook heel wat Grote Zilverreigers (Casmerodius albus). Van 5 tot 28 april kwamen dagelijks 

3 tot 10 ex. foerageren. Van 1 tot 7 mei ging het nog om 3 tot 6 ex. en daarna bleef nog 1 ex. 

tot 15 mei. Dan was het voedselfestijn blijkbaar teneinde met nog 1 ex. op 20 mei. Voor de 

rest van de periode pleisterden nog kort 3 ex. op 19 juli en werd enkel op 23 juli nog een 

overvliegende vogel gezien. Het aantal Blauwe Reigers (Ardea cinerea) bleef laag. Tot 8 juni 

pleisterden regelmatig 1 tot 7 ex. Daarna werd de soort zelfs enkel nog sporadisch 

waargenomen met 1 tot 3 ex. tot 17 juli. Voor de rest van de periode werd hij zelfs niet meer 

gezien. Op 12 april trok een Purperreiger (Ardea purpurea) in NO – richting en de dag erna 

pleisterde 1 ex. Dit brengt het aantal aprilwaarnemingen op 7. De laatste aprilwaarneming 

dateert wel reeds uit 1997.  

 

De Lepelaar (Platalea leucorodia) was in april, maar vooral in mei meer aanwezig dan 

normaal. Op 10 april pleisterde 1 ex. en op 12 april vloog 1 ex. over. Vanaf 22 april nam het 

aantal waarnemingen toe (1 tot 2 ex.), vogels die meestal ´s middags of in de late namiddag 

aankwamen om te rusten. Van 1 tot 17 mei werd zelfs dagelijks gepleisterd met 1 tot 4 ex. Het 

was de eerste maal dat de soort in mei zo lang aanwezig was. Meestal ging het om 1 adult ex. 

en 2 tweede kalenderjaar vogels. Daarna waren van 22 tot 24 mei nog 1 tot 2 ex. aanwezig. 

Van enige broedactiviteit op het eiland was geen sprake. In juni werden nog 4 verspreide 

waarnemingen genoteerd van 1 ex. Vanaf 5 juli zorgden najaarstrekkers voor een constante 

aanwezigheid, maar het aantal bleef laag. Eerst ging het slechts over 1 ex. en vanaf 12 juli 

werden zeer wisselende aantallen geteld (2 tot 12 ex.). Steeds ging het om vogels die tijdens 

de dag kwamen rusten en in de late namiddag wegvlogen in zuidelijke richting om ergens 

anders ´s nachts te gaan foerageren. Dit kon er op wijzen dat in deze periode de 

voedselsituatie niet optimaal was.  

 

Het aantal slagpenruiende Knobbelzwanen (Cygnus olor) was op 21 juni opgelopen tot 62 

ex. aangevuld met nog 11 juveniele vogels van 3 geslaagde broedgevallen. De hybride 

Zwarte Zwaan x Knobbelzwaan (Cygnus atratus x Cygnus olor), die sinds 2009 komt 

overzomeren verscheen op 26 april en verdween weer op 30 mei. Ze keerde wel terug op 21 

juni en bleef dan voor de rest van de periode. Tot 12 april pleisterden nog 2 Grauwe Ganzen 

(Anser anser). Daarna werden enkel op 26 april nog 2 pleisteraars waargenomen en vlogen op 

1 juni 2 ex. over. Tot 20 mei waren er 3 broedkoppels Grote Canadese Gans (Branta 

canadensis) die het eiland wel zagen zitten als broedplaats. De eieren werden geschud en er 

kwamen dus geen jongen. Daarna werden enkel nog op 31 mei 7 pleisteraars genoteerd en 

vlogen op 7 juni nog 27 ex. over. Op 29 april waren ook nog 2 Brandganzen (Branta 

leucopsis) aanwezig. Ons vermoeden dat een koppel Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) op 

het eiland broedde werd bevestigd. Op 1 april verscheen het koppel met 8 pulli. Op 8 april 



waren de jongen echter verdwenen, mogelijk door predatie of voedselgebrek. Het is voor het 

eerst dat deze exoot op Blokkersdijk broedde. Daarna was de soort voor de rest van de periode 

nog wel regelmatig aanwezig met meestal 1 tot 2 ex. met van 21 juni tot 12 juli 3 tot 6 ex. 

Doorgaans pleisterde de soort slechts kort of kwam enkel overnachten. Een vrouwtje Casarca 

(Tadorna ferruginea) was aanwezig op 29 mei. Het was van 2006 geleden dat deze soort nog 

was waargenomen. Op 1 april was het aantal Bergeenden (Tadorna tadorna) opgelopen tot 

58 ex. De populatie bleef vrij stabiel tot in mei, maar op 31 mei was het aantal toegenomen tot 

86 ex., en op 8 en 19 juni werden zelfs respectievelijk 103 en 109 ex. geteld. Het was van 

2007 geleden dat in deze periode nog zoveel Bergeenden aanwezig waren. Ook op Burchtse 

Weel werden toen opvallend veel Bergeenden gezien. Ook opmerkelijk was dat vanaf eind 

juni ook een drietal koppels met jongen verschenen. Sinds 2011 was dit niet meer het geval 

geweest, waarschijnlijk door predatie. Deze koppels bleven met hun jongen op de plas. Op 5 

juli werden nog 83 ex. geteld, daarna trokken de Bergeenden geleidelijk weg naar de 

ruigebieden in de Westerschelde, zodat vanaf half juli doorgaans enkel de koppels met hun 

jongen overbleven.  

 

Alhoewel de Smienten (Anas penelope) reeds op 19 maart vertrokken waren, pleisterden op 5 

april opnieuw 30 ex. In juni was van de 18de tot de 22ste een mannetje aanwezig en in juli, 

wanneer de laatste jaren soms al eens één of meerdere mannetjes in eclipskleed voor een 

langere periode pleisteren, werd nu enkel op de 17de een ex. gezien. Net als vorig jaar ging 

het aantal Krakeenden (Anas strepera) nogal op en neer. Van 23 ex. op 1 april steeg het 

aantal naar 129 ex. op 3 mei. Met tussendoor telkens een klein dipje werden opnieuw maxima 

van 145 ex. op 22 mei, 252 ex. op 14 juni en een vrij constante populatie in juli van 176 tot 

211 ex. genoteerd. Van Wintertaling (Anas crecca) pleisterden tot 29 april, zoals normaal, 

regelmatig kleine aantallen (1 tot 4 ex.), met op 5 april toch 22 ex. In mei verscheen de soort 

pas terug op de 31ste met tot eind juni opnieuw de normale lage aantallen (1 tot 11 ex.). In juli 

werden in vergelijking met de laatste jaren wel iets meer exemplaren geteld, maar dan in erg 

wisselend aantal (2 tot 37 ex.). Het zeer wisselend aantal wordt verklaard omdat deze soort bij 

laag water op de Schelde op het slik gaat foerageren. Het aantal Wilde Eenden (Anas 

platyrhynchos) bleef in het begin van de periode laag (4 tot 10 ex.). Vanaf 31 mei begonnen 

de ruiers toe te komen met op 28 juni 114 ex., oplopend tot 152 ex. op 5 juli, een iets lager 

aantal dan normaal. Vanaf de tweede helft van juli begon het aantal terug af te nemen met op 

de 24ste nog 93 ex. Op 10 april verschenen nog 2 mannetjes en 1 vrouwtje Pijlstaart (Anas 

acuta), waarvan het mannetje en het vrouwtje bleven tot 22 april. Langdurig pleisteren in april 

is reeds lang een uitzondering. De laatste maal dateert reeds uit 1997. Vóór 1985 was het 

normaal dat de overwinteraars nog heel april aanwezig waren.  

 

Op 21 juni werd voor het eerst op Blokkersdijk een Zilvertaling (Anas versicolor) 

waargenomen, een exoot uit Zuid – Amerika. Zoals steeds werd de Zomertaling (Anas 

querquedula) onregelmatig waargenomen. Op 1 en 5 april pleisterden respectievelijk 1 

vrouwtje en 2 mannetjes. Op 14 april werden 2 mannetjes gemeld waarna nog 1 mannetje 

werd gezien tot 21 april. Op 5 juni waren 1 mannetje en 1 vrouwtje aanwezig, op 8 juni 2 

mannetjes en op 15 juni 1 mannetje. Op 13 juli werd een mannetje in eclipskleed 

waargenomen en op 24 en 31 juli 1 ex. in vrouwtjeskleed. Mogelijk ging het steeds om het 

mannetje in eclipskleed, zodat mogelijk deze vogel vanaf de 13de constant aanwezig was. Op 

1 en 5 april werden respectievelijk 49 en 91 Slobeenden (Anas clypeata) geteld. Daarna was 

de soort in dalend aantal aanwezig tot 3 mei. Vanaf 25 mei pleisterde ze opnieuw constant, 



eerst met lage aantallen (2 tot 9 ex.) en vanaf 14 juni toenemend tot 44 ex. op de 21ste. 

Daarna wisselende aantallen (8 tot 70 ex) voor de rest van de periode. Op 25 mei werden 2 

mannetjes Krooneend (Netta rufina) waargenomen en op 3 juli pleisterden opnieuw 5 

mannetjes in eclipskleed. Tot 22 mei bleef het aantal Tafeleenden (Aythya ferina) laag (8 tot 

39 ex.). Vanaf eind mei begonnen geleidelijk de ruiers aan te komen. De populatie nam toe tot 

402 ex. op 21 juni. In juli werden wisselende aantallen geteld (239 tot 348 ex.). Op 1 april 

pleisterden 101 Kuifeenden (Aythya fuligula). Dit aantal bleef vrij constant tot 19 april. 

Daarna nam de populatie nog af tot 37 ex. op 27 april. In mei werden nog slechts 6 tot 28 ex. 

geteld. In juni steeg het aantal lichtjes naar 56 ex. op de 14de en dit bleef voor de rest van de 

periode vrij constant, met enkel op 5 juli een iets hoger aantal van 72 ex. Dit zijn, wat de 

laatste jaren betreft, normale aantallen. Positief was dat dit jaar iets meer vrouwtjes erin 

slaagden hun eieren uit te broeden en ontsnapten aan predatie. Er werden 4 tomen geteld, in 

tegenstelling die ene toom van de laatste drie jaar. Opmerkelijk was de aanwezigheid van een 

juveniele Topper (Aythya marila) op 5 en 6 juli. Sinds 1973 is dit pas het vijfde juligegeven 

voor Blokkersdijk. Het laatste dateert wel reeds van 1990, toen een mannetje pleisterde van 

28 juli tot 12 augustus. Door de uitzonderlijk zachte winter overwinterden al zeer weinig 

Brilduikers (Bucephala clangula) en ze waren dan ook nog eens vroeg verdwenen. Op 1 april 

werd het laatste vrouwtje gezien. Maar verrassend genoeg verscheen op 11 juni een mannetje, 

dat op 21 juni naar eclipskleed was geëvolueerd en voor het laatst werd genoteerd op 28 juni. 

Dit is de tweede juniwaarneming voor Blokkersdijk. De vorige betrof een vrouwtje dat op 21 

en 22 juni 2006 pleisterde. De soort broedt al jaarlijks op de Kalmthoutse Heide, wat de kans 

op zulke waarnemingen in de toekomst uiteraard vergroot.  

 

ROOFVOGELS TOT RIETGORS   

 

Op 19 juli vlogen 2 Wespendieven (Pernis apivorus) laag over de kruinen van het Schutbos 

het betrof een juveniele vogel die luid bedelend achter een adulte vogel vloog. Een Zwarte 

Wouw (Milvus migrans) trok in ZW – richting op 23 mei om 12u31. Na een mannetje en een 

vrouwtje Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) op 3 april, kwam deze soort van 9 april tot 

5 juni praktisch dagelijks jagen. Het betrof meestal een adult mannetje, maar ook soms 1 tot 2 

vrouwtjes. Daarna werd van 18 tot 28 juni opnieuw regelmatig een mannetje waargenomen. 

Waarschijnlijk betroffen het meestal broedvogels van het Groot Rietveld te Kallo. Soms 

vlogen ze met prooi weg in westelijke richting. In juli werd enkel nog op de 17de een jagend 

mannetje waargenomen. De Sperwer (Accipiter nisus) werd regelmatig maar wel minder 

waargenomen, ondanks een geslaagd broedgeval in het naburige natuurgebied Het Rot.  

 

De Buizerd (Buteo buteo) werd dagelijks waargenomen met minstens 4 ex. Met een geslaagd 

broedgeval op Blokkersdijk (3 uitgevlogen jongen), een zeer waarschijnlijk geslaagd 

broedgeval in het naburige bos van 3M en een geslaagd broedgeval in Het Rot (2 uitgevlogen 

jongen) nam eind juli het aantal waargenomen ex. opvallend toe. Op 29 juli pleisterden op 

hetzelfde ogenblik 9 ex. Op 1 april werd een gerevalideerde Visarend (Pandion haliaetus) 

waargenomen, die de dag ervoor was vrijgelaten op het natuurreservaat De Kuifeend op 

rechteroever. De eerste Boomvalk (Falco subbuteo) van het seizoen werd op 20 april 

genoteerd. Daarna werd de soort vanaf 1 mei met 1 tot 2 ex. vrij regelmatig waargenomen. 

Merkwaardig was wel dat in de tweede helft van juli er 2 Boomvalken het waarschijnlijke 

broedpaar Buizerd van 3M enkele malen met luid geroep aanvielen, wat wees op 



territoriumgedrag. Op 3 april werd een Slechtvalk (Falco peregrinus) gemeld. In mei trok op 

de 3de een ex. in NO – richting om 11u21 en op de 11de werden 2ex. genoteerd. Op 29 juli 

vlogen een adult en een juveniel ex. rond en gingen zitten op de flare (de fakkel) van het 

naburige bedrijf Lanxess Rubber nv.  

 

Tot 3 mei werden regelmatig Waterrallen (Rallus aquaticus) gehoord in de rietkraag. Daarna 

hield deze soort zich gedeisd, zoals normaal tijdens het broedseizoen. Vanaf 29 juni werd de 

soort bij lagere waterstand terug waargenomen aan de rand van de rietkraag, waaronder ook 

enkele juveniele vogels, wat wees op geslaagde broedgevallen. Op 31 juli werd aan de rand 

van de rietkraag een Porseleinhoen (Porzana porzana) ontdekt. Juliwaarnemingen zijn 

zeldzaam op Blokkersdijk. Het aantal ruiende Meerkoeten (Fulica atra) was op 13 juli 

opgelopen tot 230 ex., een opvallend lager aantal dan de vorige jaren. Het aangelegd strandje 

van het lepelaarseiland lokte wel meer waadvogels. Heel de periode pleisterden regelmatig 1 

tot 4 Scholeksters (Haematopus ostralegus), met op 15 mei zelfs 7 ex. Na 2 Kluten 

(Recurvirostra avosetta) op 3 april werden van 12 tot 27 april regelmatig 2 tot 4 ex. 

genoteerd. Na opnieuw 2 ex. op 17 mei was de soort dagelijks aanwezig van 29 mei tot 13 juli 

met 1 tot 11 ex. Daarna werd enkel nog op 24 juli 1 ex. gezien. Na 2 Kleine Plevieren 

(Charadrius dubius) op 10 en 12 april was deze soort vrijwel constant aanwezig van 21 april 

tot 13 juli, met 1 tot 2 ex. en soms zelfs 3 ex. Wel werd van 28 mei tot 13 juni enkel op 3 juni 

1 ex. waargenomen. De soort was zelfs broedverdacht, maar daar kon geen sluitend bewijs 

van gevonden word. De Kievit (Vanellus vanellus) pleisterde heel de periode. Tot 5 juni bleef 

het aantal laag met meestal 1 tot 3 ex. Vanaf dan nam de populatie constant toe, met op 28 

juni 20 ex. en op 24 juli 82 ex. Daarna werden op 31 juli nog 48 ex. geteld.  

 

De Kemphaan (Philomachus pugnax) werd ook iets meer waargenomen. Tijdens het voorjaar 

pleisterde op 22 april, 1 mei en 5 mei respectievelijk 1 vrouwtje, 1 mannetje en opnieuw 1 

vrouwtje. Tijdens de najaarstrek kwamen op 22 juli 2 mannetjes foerageren. De Watersnip 

(Gallinago gallinago) liet het wat afweten. Op 5 mei werd 1 ex. gemeld en vanaf 21 juli 

pleisterde 1 ex., met op 31 juli 4 ex. Ook het aantal waarnemingen van Grutto (Limosa 

limosa) bleef laag. Enkel op 6 en 29 april werd 1 ex. genoteerd. Regenwulpen (Numenius 

phaeopus) zagen het strandje aan het eiland helemaal zitten. Op 14 april pleisterden kort 12 

ex., samen met 10 Wulpen (Numenius arquata). Sinds 1979 is dit het hoogste aantal 

pleisteraars ooit. Daarna trok op 19 april 1 ex. in O – richting om 08u13. De dag erna werd 

ook een overvliegend ex. waargenomen. Op 26 april landden 3 ex. rond 18u00. Mogelijk 

kwamen zij overnachten. Na de 10 Wulpen op 14 april kwam 1 ex. overnachten op 14 juni. 

Van 24 juni tot 12 juli pleisterde de soort onregelmatig met 1 tot 2 ex. Vanaf 13 juli werd 

regelmatiger gepleisterd met 1 tot 4 ex. Op 12 juli werden 2 adulte Zwarte Ruiters (Tringa 

erythropus) in overgangskleed waargenomen. Het was van 2009 geleden dat deze soort nog 

op Blokkersdijk pleisterde. Op 13 en 14 april waren respectievelijk 2 en 3 Tureluurs (Tringa 

totanus) aanwezig en op 18 en 19 april waren dit respectievelijk 1 en 2 ex. Daarna werden van 

1 tot 23 mei onregelmatig 1 tot 2 ex. genoteerd. Van 7 tot 12 juni werden 4 tot 12 ex. geteld. 

Het was van 2011 geleden dat nog zo´n aantal pleisterde. Van 13 tot 15 april waren 1 tot 3 

Groenpootruiters (Tringa nebularia) aanwezig. Na opnieuw 2 ex. op 22 april werden op 1 

en 6 mei respectievelijk 1 en 2 ex. genoteerd en op 3 mei werd een vliegend ex. gezien dat 

waarschijnlijk opvloog van de plasoever. Daarna nog enkele sporadische waarnemingen van 

najaarstrekkers in juli met 1 ex. op de 9de en 4 ex. landend op de 12de om 12u 35. Van 31 

maart tot 3 april foerageerde dagelijks 1 Witgatje (Tringa ochropus) op de plasoever. Daarna 



werd tot eind juni de soort zoals normaal enkel nog sporadisch waargenomen met op 10, 22, 

en 29 april en op 26 juni respectievelijk 1, 1, 1, en 2 ex. In de loop van juli verschenen dan de 

eerst najaarstrekkers. Van de 9de tot de 26ste pleisterden 1 tot 2 ex. met op de 19de 4 ex. Van 

27 tot 29 april pleisterden 2 Bosruiters (Tringa nebularia). In tegenstelling tot de meeste 

vorige soorten wordt de Oeverloper (Actitis hypoleucos) nog wel regelmatiger waargenomen. 

Van 19 april tot 17 mei waren dagelijks 1 tot 8ex. aanwezig. Daarna werd nog 1 ex. gezien op 

22 en 30 mei en op 17 juni. Vanaf 29 juni was de soort opnieuw praktisch dagelijks aanwezig 

met 1 tot 5 ex.  

 

Tot de tweede decade van april werden bijna dagelijks, meestal overvliegende, 

Zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus) genoteerd. Daarna nam zoals normaal het aantal 

waarnemingen af . Van 3 tot 10 juli pleisterden regelmatig een adult en een juveniel ex. op het 

strand van het eiland. Daarna werd de soort niet meer waargenomen. Na de maartgegevens, 

verscheen de Dwergmeeuw (Larus minutus) opnieuw van 17 tot 26 april met zeer wisselende 

aantallen. Op de 17de foerageerden er 20 adulte ex. in zomerkleed en 1 ex. in eerste 

winterkleed. Van de 18de tot de 21ste waren nog 1 tot 6 ex. aanwezig. Op de 22ste zochten 

alweer 27 ex. hun kostje bijeen boven de plas. Daarna werden tot de 26ste nog 1 tot 2 tweede 

kalenderjaar vogels gezien. Van 1 mei tot 3 juni werd nog regelmatig 1 tweede kalenderjaar 

vogel genoteerd, met op 4 mei nog 3 adulte ex. in zomerkleed. Juniwaarnemingen zijn vrij 

zeldzaam op Blokkersdijk. Er werd gevreesd dat een koppel Kleine Mantelmeeuwen (Larus 

fuscus) zou broeden op het eiland, nadat begin mei regelmatig paring werd vastgesteld. Maar 

dat ging gelukkig niet door. Na 7 juni werd de soort nog enkel sporadisch op de plas gezien. 

Na 1 Visdief (Sterna hirundo) op 6 april was deze soort constant aanwezig vanaf 20 april. Het 

aantal liep snel op van 2 ex. op de 20ste naar 35 ex. op de 29ste. Daarna werden wisselende 

aantallen genoteerd, met tot de eerste decade van juni 14 tot 44 ex., tot de eerste decade van 

juli 3 tot 26 ex. en daarna tot het einde van de periode nog 2 tot 8 ex. Interessant waren weer 

twee waarnemingen van 2 Dwergsterns (Sterna albifrons) op 6 mei en 22 juni. Dit is pas het 

dertiende waarnemingsjaar sinds 1978. Voor het eerst sinds 2010 werden op 8 juli ook 2 

Witwangsterns (Chlidonias hybridus) waargenomen. Dit is wel de eerste juliwaarneming 

voor Blokkersdijk. Reeds op 11 april verschenen 2 adulte Zwarte Sterns (Chlidonias niger) 

in zomerkleed. Dit is de tweede vroegste waarneming voor Blokkersdijk. De vroegste dateert 

van 9 april 1982. Tot eind april werden nog vier verspreide waarnemingen genoteerd van 1 tot 

4 ex. Van 1 tot 10 mei was de soort praktisch dagelijks aanwezig met 2 tot 4 ex. Eind mei 

kwamen op de 22ste, de 23ste en de 27ste respectievelijk 1, 2, en 3 ex. foerageren en van 17 

tot 29 juni was de soort opnieuw onregelmatig aanwezig met 1 tot 4 ex. Daarna werd op 13 

juli nog 1 ex. waargenomen.  

 

Pas op 1 mei werden de eerste 4 Gierzwaluwen (Apus apus) genoteerd. Nog nooit werd zo´n 

late aankomst genoteerd te Antwerpen-Linkeroever. Ondanks de zeer zachte winter bleef het 

aantal waarnemingen van IJsvogel (Alcedo atthis) laag. Enkel op 14 en 29 juni werd 1 ex. 

genoteerd. Voor het tweede opeenvolgende jaar werd tijdens de voorjaarstrek een Draaihals 

(Jynx torquilla) ontdekt, dit keer op 22 april. De Zwarte Specht (Dryocopus martius) werd 

weer sporadisch waargenomen. Op 26 april en 24 mei werd een vrouwtje waargenomen en op 

3 juni en 26 juli werd de roep gehoord. Ook van de Huiszwaluw (Delichon urbica) werd nog 

nooit zo`n late aankomst vastgesteld. Pas op 3 mei werden de eerste 3 ex. waargenomen. 

Enkel op 12 april werd 1 Boompieper (Anthus trivialis) ontdekt. De Gele Kwikstaart 

(Motacilla flava) wordt nog slechts sporadisch waargenomen. Enkel op 17 en 29 april 



pleisterden respectievelijk 3 en 2 ex. Heel de periode kwamen bijna dagelijks 1 tot 2 Witte 

Kwikstaarten (Motacilla alba) tussen het dode hout van het eiland foerageren. Vanaf eind 

juni kregen zij het gezelschap van enkele juvenielen. Mogelijk was er een broedgeval op het 

naburige fabrieksterrein van Lanxess Rubber nv. Ook de Nachtegaal (Luscinia 

megarhynchos) kwam nog nooit zo laat aan. Op 24 april werden de eerste 2 zangers 

genoteerd. Het maximum van 5 zangposten werd vastgesteld op 1, 3 en 10 mei. Op 5 juli 

werd nog een alarmerend ex. waargenomen. De Witsterblauwborst (Luscinia svecica 

cyanecula) was heel de periode aanwezig met een maximum van 8 zangposten op 5 april. 

Zowel eind juni als eind juli werd een juveniele vogel ontdekt. Doortrekkende Paapjes 

(Saxicola rubetra) werden gezien op 29 april (2 mannetjes), 4 mei (2 ex.) en op 11 en 20 mei 

(telkens 1 ex.).  

Een koppel Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) broedde dit jaar. Begin mei werd een 

koppel met voedsel en 1 juveniel ex. gezien. In juni werd de soort wel niet meer opgemerkt, 

maar vanaf 1 juli was terug een koppel aanwezig. Of er een tweede broedpoging werd 

ondernomen is niet duidelijk. Door het meer en meer begroeid raken van de favoriete 

foerageerplaatsen met vooral het Zuid-Afrikaanse Bezemkruiskruid wordt de Tapuit 

(Oenanthe oenanthe) de laatste jaren nog weinig waargenomen. Enkel op 1 mei werd 1 

vrouwtje genoteerd en op 10 mei 1 mannetje en 1 ex. Een mannetje Beflijster (Turdus 

torquatus) pleisterde 12 april. Op 5 april werden nog de laatste 7 overwinterende 

Koperwieken (Turdus iliacus) waargenomen. Op 3 en 17 mei zong een Cetti´s Zanger 

(Cettia cetti). Mogelijk was er op de 17de nog een tweede zangpost. Daarna werd de soort 

niet meer waargenomen, dus tot een broedterritorium kwam het dit jaar niet. De eerste 

zangpost van Sprinkhaanzanger (Locustella naevia) werd gehoord op 19 april. Het aantal 

liep op tot 5 zangposten op 10 mei. Opmerkelijk was dat na 7 juni de typische zang voor een 

hele periode niet meer gehoord, maar de soort was blijkbaar niet verdwenen, want op 26 juli 

werd opnieuw een zangpost genoteerd.  

Op 5 april werd een zingende Snor (Locustella luscinioides) waargenomen. Het bleek een 

doortrekker want daarna werd de vogel niet meer gehoord. De eerste 3 zangposten van 

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) werden waargenomen op 5 april. Het aantal liep 

op tot 14 zangposten op 12 april, het hoogste aantal dat ooit op Blokkersdijk werd vastgesteld. 

Hier zaten ook wel doortrekkers bij maar deze broedvogelsoort bleef wel aanwezig voor de 

rest van de periode. Op 10 mei zongen 4 Bosrietzangers (Acrocephalus palustris). Het aantal 

liep op tot 39 zangposten op 24 mei. Er werd gezongen tot 12 juli met op die dag nog 3 

zangposten. De Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus) verscheen op 26 april met 6 

zangposten en het maximum werd bereikt op 31 mei met 47 zangposten . Van Braamsluiper 

(Sylvia curruca) werden meestal op eenzelfde plaats een zangpost genoteerd van 19 april tot 6 

mei met op 26 april zelfs 5 zangposten. Het eerste deed een vermoeden rijzen van een 

broedterritorium. De Braamsluiper valt daarna meestal stil en zo gebeurde dan ook. Maar op 

8 juni klonk zijn ratelende zang opnieuw op dezelfde plaats, zodat het territorium kon 

bevestigd worden. Dit is sinds 1978 pas het tweede broedgeval voor Blokkersdijk. De 

Grasmus (Sylvia communis) kwam aan op 19 april. Het maximum aantal zangposten (15) 

werd genoteerd op 10 mei. De Tuinfluiter (Sylvia borin) liet zich voor het eerst horen op 19 

april en het aantal zangposten liep op tot 10 op 17 mei. Net als in 2012 viel het grote aantal 

Zwartkoppen (Sylvia atricapilla) op. Op 26 april werden 29 zangposten geteld. De Fitis 

(Phylloscopus trochilus) werd dan weer opvallend weinig gehoord. Op 5, 12 en 19 april en op 

8 mei werden respectievelijk 1, 3, 1 en 1 zangpost genoteerd. Pas op 19 juli werd daarna enkel 



nog 1 zingend ex. waargenomen. Op 10 mei pleisterden 2 Grauwe Vliegenvangers 

(Muscicapa striata) en op 20 mei werd ook nog 1 ex. ontdekt. Het was van 2005 geleden dat 

deze soort tijdens de voorjaarstrek nog was gezien. Ook op 10 mei foerageerde er een 

mannetje Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca). Van 6 tot 31 mei werd regelmatig een 

Baardmannetje (Panurus biarmicus) in de rietkraag waargenomen. Op 10 mei werd zelfs 

een koppel met voedsel gezien dat steeds op dezelfde plaats inviel, zodat we van een 

broedgeval kunnen spreken. Of het succesvol was bleef een vraagteken. Er werden nooit 

uitgevlogen jongen gezien. Enkel op 28 juni werd nog 1 ex. op een andere plaats 

waargenomen. Dit is pas het vierde broedgeval voor Blokkersdijk. Het vorige dateert van 

2007.  

Van de Matkop (Parus montanus) werden op 14 juni 2 ex. en op 21 juni 2 zingende ex. 

genoteerd. Later werd enkel op 12 en 22 juli 1 ex. genoteerd. Op 14 juni werd een roepende 

Boomklever (Sitta europea) ontdekt. Het is nu het derde opeenvolgende jaar dat deze soort 

wordt gezien. Dit is wel pas de tweede juniwaarneming voor Blokkersdijk sinds 1978. De 

vorige dateert uit 1997. Te Antwerpen-Linkeroever werd éénmalig een broedgeval vastgesteld 

in 1981 in het Sint-Annabos.  

Opmerkelijk was een roepend tweede kalenderjaar mannetje Wielewaal (Oriolus oriolus) op 

17 mei. Daarna werd nog een zingend ex. gemeld op 2 juni. Het was van 2010 geleden dat 

deze soort nog was waargenomen. Opmerkelijk is dat dit jaar van de Spreeuw (Sturnus 

vulgaris) pas op 21 juni de eerste en tot hiertoe enige waarneming van deze soort werd 

genoteerd van een overvliegend ex. Van de Vink (Fringilla coelebs) werden tot 12 juli 1 tot 3 

zangposten vastgesteld. De Rietgors (Emberiza schoeniclus) tenslotte was als broedvogel 

heel de periode aanwezig. Het maximum aantal van 7 zangposten werd waargenomen op 7 

juni.  

 

AUGUSTUS TOT OKTOBER 

FUTEN TOT EENDEN 

Het aantal Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis) liep nog op tot 30 ex. op 10 augustus en tot 31 

ex. op 27 september. Vrij normale aantallen voor deze periode de laatste jaren. In de loop van 

oktober nam de populatie langzaam af van 24 ex. op de 4de  naar nog 14 ex. op de 30ste. Van 

de Fuut (Podiceps cristatus) bleef het aantal vrij laag. Er werden ook geen jongen 

grootgebracht. De voedselsituatie was waarschijnlijk niet optimaal. Tot half september ging 

het om wisselende aantallen (3 tot 15 ex.). Daarna werden nog 3 tot 8 ex. geteld. De Geoorde 

Fuut (Podiceps nigricollis) was, met een laatste ex. op 2 oktober, vroeg verdwenen Beter 

gezegd men viel terug op de toestand van voor 2011. Het aantal was wel nog opgelopen tot 25 

ex. op 3 augustus. Op 2 augustus werd voor het eerst slagpenrui vastgesteld. Op 19 augustus 

werden nog 17 ex. geteld en daarna daalde het aantal met in september nog 1 tot 6 ex. 

Ook het lage aantal Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) was een aanwijzing dat de visstand 

niet ideaal was. Tot eind september foerageerden 1 tot 8 ex., met van 17 tot 19 augustus even 

9 tot 13 ex. In oktober waren nog 2 tot 5 ex. aanwezig. Vanaf september werd sporadisch trek 

waargenomen met in totaal 194 ex. tijdens 6 waarnemingsdagen. 



Na de augustuswaarnemingen van 1 ex. op de 16de en de 17de werd de Roerdomp (Botaurus 

stellaris) vanaf 20 september regelmatig waargenomen. Het juiste aantal overwinteraars blijft 

natuurlijk een raadsel. Er werd in deze periode steeds 1 ex. waargenomen. 

Verrassend was wel de waarneming van een Woudaap (Ixobrychus minutus) op 25 

september. Dit is pas de derde waarneming voor Blokkersdijk. De vorige dateert van 12 

augustus 2010. De Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)  werd in tegenstelling met vorig 

jaar veel minder waargenomen. Enkel op 13 en 18 augustus werden respectievelijk 1 en 2 ex. 

gezien, daarna werd nog 1 ex. genoteerd op 20 en 23 september. De Grote Zilverreiger 

(Casmerodius albus) deed het wel iets beter, alhoewel het recordaantal van 57 ex. in oktober 

vorig jaar in geen verste vertes werd gehaald. Op 16 augustus vlogen 2 ex. over en op 31 

augustus pleisterde 1 ex. Vanaf 6 september was de soort regelmatig aanwezig met 1 tot 5 ex. 

Ook werden nu en dan doortrekkende groepjes genoteerd zoals 7 ex. op 16 september en 9 + 4 

ex. op 4 oktober. Door de slechte voedselsituatie bleef ook het aantal foeragerende Blauwe 

Reigers (Ardea cinerea) laag. Tot 18 oktober pleisterden slechts 1 tot 3 ex. Daarna werd 

enkel nog op 30 oktober 1 ex. gezien. Een Ooievaar (Ciconia ciconia) trok in ZO-richting op 

28 september om 16u17. Het aantal Lepelaars (Platalea leucorodia) bleef opvallend laag 

tijdens de najaarstrek. Tot 16 augustus pleisterden nog slechts 1 tot 6 ex. Pas op 27 augustus 

verscheen de Lepelaar opnieuw met 6 ex. Daarna was de soort bijna dagelijks aanwezig tot 21 

september met soms wisselende maar opvallend lage aantallen (1 tot 7 ex.). Van 25 tot 27 

september kwamen nog 1 tot 3 ex. overnachten en op 29 september werd enkel nog een 

overvliegend ex. waargenomen. Het was van 2008 geleden dat nog zo´n lage aantallen 

pleisterden. 

Tot 17 augustus waren nog 60 Knobbelzwanen (Cygnus olor) aanwezig. Daarna nam de 

populatie licht af met op 6 september nog 46 ex. Maar daarna begonnen opnieuw meer en 

meer Knobbels aan te komen met op 25 oktober zelfs 83 ex. Dit wijst op het feit dat het 

plantaardig voedsel tegen alle verwachtingen in nog wel voldoende aanwezig was. Dit werd 

ook bevestigd door de hogere aantallen aanwezige andere planteneters. Heel de maand 

augustus pleisterde nog steeds de hybride Zwarte Zwaan x Knobbelzwaan (Cygnus atratus 

x Cygnus olor). In september was deze kruising enkel aanwezig op de 6de en van de 18de tot de 

21ste. Vanaf 27 september was de vogel opnieuw constant aanwezig. 

Op 20 oktober trokken 3 Toendrarietganzen (Anser servirostris) in W-richting om 10u13. 

Op 4 oktober trokken 4 Kolganzen (Anser albifrons) in ZW-richting en 11 ex. trokken in Z-

richting op 20 oktober. Na een overvliegende Grauwe Gans (Anser anser) op 2 augustus was 

de soort reeds vanaf 16 augustus regelmatig aanwezig. Dit is vroeger dan normaal. Zoals 

steeds werden zeer wisselende aantallen genoteerd (2 tot 45 ex.). De Grote Canadese Gans 

(Branta canadensis) kwam tot half september bijna enkel overnachten (17 tot 38 ex.). Er werd 

dan sporadisch tijdens de dag gepleisterd (2tot 19 ex.). Daarna nam tot begin oktober de 

aantallen opvallend toe, ook tijdens de dag, met op 18 september 180 ex., op 28 september 

260 ex. en op 4 oktober 309 ex. Vanaf 11 oktober werden terug lagere aantallen genoteerd (8 

tot 62 ex.), maar eind oktober nam het aantal weer toe met op de 30ste weer 115 ex. Samen 

met de Canada’s werd op 28 september en 2 oktober ook een Brandgans (Branta leucopsis) 

waargenomen. 



Vanaf half augustus kwamen meestal 2 tot 4 Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) 

overnachten. Soms waren, meestal slechts kort, meer ex. aanwezig (5 tot 9 ex.). Op 2 en 25 

oktober pleisterden kort respectievelijk zelfs 12 en 18 ex. 

In augustus pleisterden van Bergeend (Tadorna tadorna) enkel nog de broedkoppels met 

jongen. Vanaf 30 augustus nam het aantal langzaam toe door de terugkeer uit de ruigebieden. 

Op 28 september was het aantal opgelopen tot 111 ex. In oktober werden wisselende aantallen 

genoteerd (43 tot 83 ex.). Van 12 tot 14 oktober werden zelfs 156 ex. geteld. Op 5 september 

werd, door de aanwezigheid van een mannetje Smient (Anas penelope) in eclipskleed, de 

aankomst aangekondigd van de overwinteraars. Het aantal was op 4 oktober reeds opgelopen 

tot 61 ex. Het was van 2005 geleden dat zo vroeg zoveel Smienten pleisterden. Opmerkelijk 

was dat vanaf dan de populatie opnieuw geleidelijk afnam met in de tweede helft van oktober 

nog slechts 1 tot 3 ex. In de loop van augustus liep het aantal Krakeenden (Anas strepera) 

nog op tot 257 ex. op de 24ste. Daarna was er terug een afname tot 147 ex. op 14 september. 

Opvallend was wel dat vanaf dan de populatie opnieuw toenam tot 465 ex. op 23 september 

en tot zelfs 487 ex. op 4 oktober. Ook deze soort profiteerde blijkbaar van het nog voldoende 

aanwezig zijn van plantaardig voedsel. In de loop van oktober nam het aantal wel af tot nog 

124 ex. op de 26ste.  

 

De populatie Wintertalingen (Anas crecca) bleef tot half september vrij constant (13 tot 59 

ex.). Daarna steeg het aantal tot 135 ex. op 4 oktober en daalde opnieuw naar nog 11 ex. op 30 

oktober. Na de wegtrek van de ruiers bleef in deze periode het aantal Wilde eenden (Anas 

platyrhynchos) vrij constant (4 tot 34 ex.). De Pijlstaart (Anas acuta) verscheen vrij vroeg. 

Op 5 augustus pleisterden 2 ex. in wijfjeskleed, waarna nog 1 ex. bleef tot 12 augustus. Vanaf 

28 augustus was de soort constant aanwezig. Van 3 ex. nam het aantal met wisselende 

aantallen toe tot 52 ex. op 2 oktober. Op 21 oktober werden nog 31 ex. geteld, maar daarna 

nam het aantal flink af met op 30 oktober nog 12 ex. Hiermee werd een praktisch identiek 

aantalspatroon gevolgd als vorig jaar. Een Bahama Pijlstaart (Anas bahamensis), een Z-

Amerikaanse exoot, werd genoteerd op 7 september. Tot 19 augustus pleisterde een 

Zomertaling (Anas querquedula), een mannetje in eclipskleed, met op 5 augustus 2 ex. en op 

10 augustus zelfs 5 ex. Daarna werd nog 1 ex. gezien op 27 augustus, van 18 tot 20 

september, van 28 tot 30 september en op 4 oktober. Reeds op 10 augustus pleisterden 207 

Slobeenden (Anas clypeata), maar op 4 oktober was het aantal opgelopen tot 412 ex., meer 

dan 1% van de NW-Europese populatie. Op 25 oktober waren nog steeds 318 ex. aanwezig. 

Op 16 september werd een juveniel mannetje Krooneend (Netta rufina) gemeld. De 

ruipopulatie van Tafeleend (Aythya ferina) nam langzaam af met op 9 augustus nog 271 ex. 

en op 14 september nog 182 ex. Nog even steeg het aantal met op 18 en 20 september 

respectievelijk 304 en 281 ex., mogelijk door aankomsten van overwinteraars. Waarschijnlijk 

opnieuw door de vanaf dan toegenomen aanwezigheid van grote meeuwen zoals 

Zilvermeeuw (Larus argentatus), maar vooral Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus) en 

Grote Mantelmeeuw (Larus marinus), die tijdens de voedsel- en slaaptrek kort op 

Blokkersdijk komen pleisteren en soms jagen, nam de populatie eind september weer 

dramatisch af met op de 27ste nog 115 ex. en op 4 oktober nog 61 ex. en daarna nog amper 5 

tot 27 ex. Ook de Kuifeend (Aythya fuligula) is gevoelig voor de aanwezigheid van die grote 

meeuwen tijdens deze periode en tijdens de winter. Ook hun aantal was in deze periode dan 

ook laag (15 tot 69 ex.).  

 



 

 

 

ROOFVOGELS TOT SPECHTEN 

Tot 9 oktober kwamen regelmatig 1 tot 3 Bruine Kiekendieven (Circus aeruginosus) jagen. 

Meestal ging het om juveniele vogels. Op 20 september had ook een exemplaar overnacht in 

de rietkraag. Een juveniele Havik (Accipiter gentilis) was aanwezig op 9 augustus, een gast 

die niet jaarlijks wordt waargenomen. Van Sperwer (Accipiter nisus) werd een normale 

aanwezigheid genoteerd (1 tot 2 ex.). Door het goede broedsucces van verschillende koppels 

Buizerd (Buteo buteo) te Antwerpen-Linkeroever, lag het aantal waargenomen exemplaren 

hoger, voornamelijk in augustus en september (1 tot 10 ex.). Een juveniele Visarend 

(Pandion haliaetus)  kwam mogelijk overnachten op 7 september en op 12 september trok 

nog 1 ex. in Z-richting om 11u45. Opmerkelijk was wel een doortrekkende juveniele 

Roodpootvalk (Falco vespertinus) op 13 september om 13u59. Dit is de negende 

waarneming voor Blokkersdijk. Alle vorige waarnemingen vielen in de periode van 1977 tot 

1996! Een Smelleken (Falco columbarius) trok in Z-richting op 4 oktober om 08u02. 

Boomvalken (Falco subbuteo) werden nog waargenomen tot 4 oktober. Meestal ging het om 

de broedvogels uit de naaste omgeving en hun jongen. De Slechtvalk (Falco peregrinus) 

werd tot 4 oktober op 5 verspreide waarnemingsdagen gemeld. 

Waterrallen (Rallus aquaticus) waren heel de periode aanwezig. Het maximumaantal 

waarnemingen, meestal enkel auditief, bedroeg 7 op 20 september. Van 31 juli tot 10 augustus 

pleisterde een Porseleinhoen (Porzana porzana) en op 7 augustus werden zelfs 2ex. 

opgemerkt. Er wordt meestal weinig aandacht aan besteed, maar 59 Waterhoenen (Gallinula 

chloropus) op 27 september is wel het vermelden waard. Mogelijk ook een gevolg van een 

goed broedsucces. Het aantal Meerkoeten (Fulica atra) nam in augustus nauwelijks af, met 

op de 12de nog 128 ex. Ook deze planteneter begon daarna opnieuw toe te nemen door de nog 

steeds goede voedselsituatie. Op 6 september werden  reeds 242 ex. geteld, op 27 september 

438 ex. en op 26 oktober pleisterden niet minder dan 608 ex. Dit was bijna het dubbele van de 

ruipopulatie in juli. 

Op 12 september werd de roep van de Kraanvogel (Grus grus) gehoord, maar de 

waarschijnlijk overvliegende vogel(s) kon niet gelokaliseerd worden. 

De hoge waterstand in de loop van augustus schiep uiteraard geen gunstige omstandigheden 

voor waadvogels. Enkel het strandje van het eiland hield nog even stand. 

Op 3 augustus pleisterde nog 1 Scholekster (Haematopus ostralegus). Tot 17 augustus waren 

nog dagelijks Kieviten (Vanellus vanellus) aanwezig met wisselend aantal (4 tot 67). Daarna 

werd nog slechts sporadisch gepleisterd met 1 tot 5 ex. 

Het strandje aan het eiland lokte op 27 september en 7 oktober respectievelijk 1 en 3 Bonte 

Strandlopers (Calidris alpina). 

De moerassige strook in de westelijke rietkraag, die ontstond door de werken aan het eiland, 

is een ideaal biotoop voor Watersnippen (Gallinago gallinago). Tot 16 augustus was daar 

nog steeds 1 ex. aanwezig. Na 2 overvliegende vogels op 5 september pleisterde de soort 

opnieuw vanaf 9 september. Tot 4 oktober ging het om 1 tot 3 ex. en daarna werden 3 tot 9 ex. 

geteld. Op 19 oktober vlogen ook nog 11 ex. in Z-richting om 16u13. 



Een Regenwulp (Numenius phaeopus) vloog in W-richting op 16 augustus om 12u17. Op 3 

en 6 augustus pleisterden respectievelijk 3 en 6 Wulpen (Numenius arquata). Die laatsten 

hadden blijkbaar overnacht. Daarna werd de soort nog enkel overvliegend waargenomen. 

Een Groenpootruiter (Tringa nebularia) pleisterde enkel op 5, 10, en 18 augustus. Op 16 

augustus trokken 3 ex. in Z-richting om 11u09 en op 2 oktober werd ook nog een 

overvliegend ex. genoteerd. Oktobergegevens zijn wel zeldzaam op Blokkersdijk. Enkel op 3, 

4 en 16 augustus en 4 september pleisterden respectievelijk 2, 3, 1 en 1 Witgat (Tringa 

ochropus). De Oeverloper (Actitis hypoleucos) was nog constant aanwezig tot 23 augustus 

met 1 tot 4 ex. Daarna werd enkel nog 1 ex. gezien op 4 september en een overvliegend ex. 

werd nog gemeld op 6 september. 

Op 5 september werd nog een Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) waargenomen. Dit 

is de derde septemberwaarneming voor Blokkersdijk. De Kleine Mantelmeeuw was vooral 

aanwezig in augustus (1 tot 4 ex.) en de Grote Mantelmeeuw vanaf 26 september (1 tot 2 

ex.). Tot 17 augustus kwamen nog regelmatig 1 tot 3 Visdieven (Sterna hirundo) foerageren. 

Daarna vloog nog 1 ex. over op 23 augustus. 

Tot eind september werden 1 tot 2 Holenduiven (Columba oenas) waargenomen. Daarna 

werd de soort nog enkel overvliegend gezien tijdens de trekperiode. Op 26 oktober werden op 

de slaapplaats van de Houtduif (Columba palumbus) ca. 500 ex. geteld. 

Van 9 tot 23 augustus werden 4 tot 12 Gierzwaluwen (Apus apus) waargenomen. 

Vanaf 14 augustus werd regelmatig een IJsvogel (Alcedo atthis) genoteerd. 

Van de Groene Specht (Picus viridis) werd een normale aanwezigheid vastgesteld (1 tot 4 

ex.). Van de Zwarte Specht (Dryocopus martius) werd op 2 september 1 ex., op 9 september 

een zingend ex., en op 20 september een wijfje waargenomen. De Grote Bonte Specht 

(Dendrocopos major) was normaal aanwezig (1 tot 3 ex.).  

 

LEEUWERIKEN TOT RIETGORS 

Tijdens de najaarstrek vloog op 4 en 6 oktober een Boomleeuwerik (Lullula arborea) over en 

op 17 oktober werden zelfs in totaal 9 trekkers geteld tussen 08u00 en 11u30. De 

Veldleeuwerik (Alauda arvensis) werd niet meer pleisterend waargenomen. Wel enkel tijdens 

de najaarstrek (zie trekgegevens). 

De laatste Oeverzwaluw (Riparia riparia) voor deze periode werd genoteerd op 23 augustus. 

Hiermee leek de soort vrij vroeg verdwenen. Op 2 september foerageerden nog 35 

Boerenzwaluwen (Hirundo rustica). Daarna werden tot 14 september nog tientallen 

doortrekkers waargenomen. Op 1 oktober werd nog een foeragerende juveniele vogel ontdekt. 

Tot 14 september werden nog regelmatig Huiszwaluwen (Delichon urbica) genoteerd, met in 

augustus nog 4 tot 40 ex. en in september nog 1 tot 4 ex.  

 

Van 5 september tot 6 oktober pleisterden regelmatig 1 tot 3 Boompiepers (Anthus trivialis). 

Op 5 september en 4 oktober werd ook een doortrekkend ex. genoteerd. Vanaf 9 september 

pleisterden tijdens de najaarstrek opnieuw regelmatig Graspiepers (Anthus pratensis) met 1 

tot 8 ex. Vanaf eind september kwam de trek goed op gang (zie trekgegevens). Een 

Oeverpieper (Anthus petrosus) trok in ZW-richting op 29 september om 19u17.  



Van 28 augustus tot 20 september werden op 6 verspreide waarnemingsdagen telkens slechts 

1 doortrekkende Gele Kwikstaart (Motacilla flava) waargenomen. De Grote Gele 

Kwikstaart (Motacilla cinerea) deed het een stuk beter. Van 20 september tot 20 oktober 

werden op 9 waarnemingsdagen in totaal 29 doortrekkers genoteerd, met op 29 september 10 

ex. De Witte Kwikstaarten (Motacilla alba) van het mogelijke broedgeval op Lanxess 

Rubber NV kwamen tot 23 augustus nog regelmatig foerageren op of rond het eiland (1 tot 2 

ex. w. o. ook 1 tot 2 juveniele ex.). Van 20 september tot 20 oktober werd in totaal 119 

doortrekkers geteld op 14 waarnemingsdagen. 

De meeste van deze trekgegevens werden verzameld door Bart De Schutter. Er werd geteld 

tijdens 14 teldagen, hoofdzakelijk verspreid over september en oktober en meestal enkel ´s 

morgens gedurende 1 tot 3,5 uur. Deze telling was dus verre van volledig, maar het resultaat 

was niet minder spectaculair. 

Er werden ca. 33 soorten geteld met een totaal van ca. 6.720 ex.! 

Wat aantallen betreft sprongen volgende soorten in  het oog: 

 Veldleeuwerik: 533 ex. op 4 teldagen in oktober, w. o. 342 ex. op de 17de tussen 

08u00 en 11u30. 

 Graspieper: 820 ex. op 9 teldagen, vanaf half september, w. o. 221 ex. op 17 oktober. 

 Zanglijster (Turdus Philomelos): 1.971 ex. op 6 teldagen vanaf eind september w. o. 

1266 ex. op 04 oktober tussen 07u30 en 11u00 en nog 689 ex. op 6 oktober tussen 

07u45 en 10u15. 

 Spreeuw (Sturnus vulgaris) : 471 ex. op 7 teldagen vanaf eind september, w. o. 354 

ex. op 4 oktober. 

 Vink (Fringilla coelebs): 2477 ex. op 7 teldagen vanaf eind september, w. o. 1470 ex. 

op 4 oktober en nog 712 ex. op 6 oktober. 

Op 2 augustus werd nog een alarmerende Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) gehoord. De 

laatste Witsterblauwborst (Luscinia svecica cyanecula) werd waargenomen op 14 

september. Het betrof een mannetje. Na 2 Paapjes (Saxicola rubetra) op 16 augustus, waren 

van 30 augustus tot 13 september 1 tot 4 ex. aanwezig, met op 6 september zelfs 11 ex. De 

laatste jaren worden weer iets hogere aantallen tijdens de najaarstrek waargenomen. De 

Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) was zo goed als constant aanwezig met tot half 

september minstens 1 tot 3 ex. Vanaf dan zorgden doortrekkers voor iets meer ex., met als 

maximum 3 mannetjes en 2 ex. in wijfjeskleed op 18 oktober. 

Een Beflijster (Turdus torquatus) pleisterde op 4 en 20 oktober. Van de Kramsvogel (Turdus 

pilaris) werd enkel op 29 september de roep gehoord. Op 2 augustus werd nog 1 Zanglijster 

waargenomen. Daarna was de soort vanaf 2 september opnieuw aanwezig met 2 tot 8 ex. 

Tijdens de topdagen van de trek (zie ook trekgegevens) op 4 en 6 oktober pleisterden 

respectievelijk 37 en 14 ex. Vanaf 16 oktober werd lichte trek van Koperwiek (Turdus 

iliacus) waargenomen. Enkel op 18 en 23 oktober werden respectievelijk 1 en 4 pleisteraars 

gezien. De Grote Lijster (Turdus viscivorus) broedde voor het tweede opeenvolgende jaar 

niet. Deze soort wordt ook bijna niet meer pleisterend waargenomen. Enkel op 4 en 6 oktober 

werden respectievelijk 14 en 8 doortrekkers geteld. 



Vanaf 23 augustus werd de typische zang van de Cetti´s Zanger (Cettia cetti) gehoord. In 

oktober waren zelfs 2 zangers aanwezig. Een Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) 

pleisterde nog tot 12 augustus. Tot 9 september werden nog 1 tot 18 Kleine Karekieten 

(Acrocephalus scirpaceus) waargenomen. Op 20 september werd nog 1 ex. opgemerkt in de 

rietkraag van de Schelde. Op 27 augustus werd nog een Braamsluiper (Sylvia curruca) 

gemeld. Op 23 en 27 augustus en 2 september werden respectievelijk opnieuw 5, 1 en 2 

Grasmussen (Sylvia communis) waargenomen. De laatste Tuinfluiter (Sylvia borin) werd 

ontdekt op 27 september. Tot 16 oktober pleisterden nog Zwartkoppen (Sylvia atricapilla). 

Doorgaans ging het om 1 tot 6 waargenomen vogels. Doortrekkers zorgden soms voor meer 

ex. zoals op 2 september (20 ex.), op 5 september (16 ex.) en op 23 september (10 ex.).  

 

Een Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) werd ontdekt op 5 september. Het was van april 2012 

geleden dat deze soort nog was waargenomen. De Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) was nog 

heel de periode aanwezig met op 6 oktober nog 16 ex. Op 26 oktober werden nog 3 ex. 

genoteerd. Een Fitis (Phylloscopus trochilus) werd nog gedetermineerd op 10 augustus, en op 

5 en 6 september. Enkel op 5 september werd een Goudhaantje (Regulus regulus) 

waargenomen. Septembergegevens zijn wel schaars op Blokkersdijk. Van 2 september tot 26 

oktober pleisterden 1 tot 4 Vuurgoudhaantjes (Regulus ignicapillus). Dit is wel de normale 

periode, maar er werden wel meer ex. gezien. Een Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa 

striata) pleisterde van 2 tot 5 september. Van 5 tot 6 september waren ook 1 tot 5 Bonte 

Vliegenvangers (Ficedula hypoleuca) aanwezig. Het was van 1998 geleden dat nog zo´n 

aantal pleisterde.  

Vanaf 18 oktober werden in de westelijke rietkraag opnieuw 1 tot 3 Baardmannetjes 

(Panurus biarmicus) waargenomen. 

Staartmezen (Aegithalos caudatus) waren uiteraard heel de periode aanwezig. Op 12 oktober 

werd een groepje van 25 ex. waargenomen. Regelmatig werd ook weer een ‘witkoppige 

staartmees’ gezien. Vanaf 23 augustus werd de Matkop ( Parus montanus) weer regelmatig 

genoteerd, vooral in het Moerasbos (1 tot 2 ex.). Zowel van Pimpelmees (Parus caeruleus) 

als Koolmees (Parus major) werd op 30 augustus een groep waargenomen van ca. 50 ex. Een 

Boomklever (Sitta europaea) trok op 29 september in Z-richting om 08u09.  

De Boomkruiper (Certhia brachydactyla) neemt de laatste jaren toe, mede door de ouderdom 

van het Schutbos met veel dood hout. In deze periode werden op 1 oktober als maximum 9 ex. 

geteld. 

De winterslaapplaats van Kauw (Corvus monedula) was zo goed als niet meer bezet. 

Vermoedelijk verhuisden ze naar het naaldbos in Het Rot. De soort werd vanaf 21 september 

enkel overvliegend waargenomen in klein aantal (2 tot 24 ex.). De Zwarte Kraai (Corvus 

corone) bezet de slaapplaats nog wel. Eind oktober ging het om tientallen ex.  

De Spreeuw is op Blokkersdijk een zeldzame pleisteraar geworden. Enkel eind oktober kwam 

een groepje van ca. 30 ex. slapen in de rietkraag. Verder waren er trekgegevens vanaf eind 

september (zie hierboven). 

Na een pleisterend Vink op 2 september waren vanaf 27 september 1 tot 2 ex. aanwezig. 

Verder waren er vanaf eind september heel wat najaarstrekkers (zie hierboven). De Keep 

(Fringilla montifringilla) werd enkel doortrekkend waargenomen. Op 4, 6, 17 en 23 oktober 

vlogen respectievelijk 1, 2, 1 en 1 ex. in Z- en ZW-richting. Ook de Groenling (Carduelis 



chloris) werd enkel overvliegend vastgesteld. Op 4, 6, en 17 oktober trokken respectievelijk 9, 

2 en 2 ex. in ZW-richting. Op 16 augustus werden in totaal 4 overvliegende Putters 

(Carduelis carduelis) genoteerd. Op 1 oktober pleisterde een groepje van 20 ex. op de 

Oostvlakte, trekkers die even een rustpauze inlasten. Verder trokken op 4, 16 en 18 oktober 

respectievelijk in totaal nog 21, 1 en 1 ex. door. Van de Sijs (Carduelis spinus) werden tijdens 

de trekperiode van 4 tot 17 oktober in totaal slechts 9 doortrekkers genoteerd, verspreid dan 

nog over 5 waarnemingsdagen. Op 26 oktober pleisterde evenwel kort een groepje van 14 ex. 

Ook de Kneu (Carduelis cannabina) werd enkel doortrekkend gezien. Op 4, 11, 20, en 26 

oktober werden respectievelijk 7, 2, 3 en 1 ex. geteld. Tot 23 augustus tenslotte pleisterden 

minstens nog 1 tot 2 Rietgorzen (Emberiza schoeniclus) in de rietkraag. Vanaf 20 september 

werden terug pleisteraars waargenomen (1 tot 7 ex.). In oktober was er ook een slaapplaats in 

de rietkraag met op 11 oktober 14 ex. Er werd in oktober ook doortrek waargenomen met op 

de 4de, de 6de, de 17de en de 20ste respectievelijk 8, 1, 4, en 7 exemplaren. 

 

NOVEMBER – DECEMBER 

FUTEN TOT EENDEN 

Op 11 november pleisterden nog 6 Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis). Daarna waren nog 1 

tot 3 ex. aanwezig. Ook de Fuut (Podiceps cristatus) was nog constant aanwezig tot 16 

november met een dalend aantal van 6 ex. op 1 november  naar nog 2 ex. op de 16de. Daarna 

was de soort nog onregelmatig aanwezig met 1 tot 2 ex.  

Tot eind november foerageerden nog 1 tot 4 Aalscholvers (Phalacrocorax carbo). In 

december was nog 1 ex. aanwezig op de 6de en de 25ste en 2 ex. op de 13de. 

Op 6 december werden minstens 3 overwinterende Roerdompen (Botaurus stellaris) geteld. 

Heel de periode werd de soort nu en dan waargenomen. Een Grote Zilverreiger 

(Casmerodius albus) kwam regelmatig foerageren. Op 28 december werden 2 ex. gemeld. Op 

22 november trokken 4 ex. in zuidelijke richting om 08u46. Een Blauwe Reiger (Ardea 

cinerea) was in november nog slechts zeer onregelmatig aanwezig. In december werd hij 

regelmatiger gemeld met op de 6de en de 13de 2 ex. De klimaatopwarming met de zachte 

winters heeft voor gevolg dat zomervogels al eens blijven overwinteren. Op 13 december had 

een Lepelaar (Platalea leucorodia) overnacht en op de 23ste en de 25ste kwam 1 ex. in de late 

namiddag overnachten. Dit was het tweede jaar met decemberwaarnemingen voor 

Blokkersdijk. De vorige decembergegevens dateren uit 2011. 

Blijkbaar was er in de plas nog heel wat plantaardig voedsel aanwezig. Op 1 november waren 

nog 84 Knobbelzwanen (Cygnus olor) aanwezig, langzaam afnemend naar nog 44 ex. eind 

november en verder dalend naar nog 19 ex. eind december. Dat nog zo laat veel knobbels 

aanwezig zijn is niet uitzonderlijk, maar de vorige keer dateert toch reeds uit 2009. De 

hybride Zwarte zwaan x Knobbelzwaan (Cygnus atratus x Cygnus olor), die reeds in 

oktober pleisterde, werd nog tot 16 november onregelmatig waargenomen. Net als vorig jaar 

was de Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii), vroeger een vaste overwinteraar, 

slechts sporadisch aanwezig. Op 5 november pleisterden samen met nog 2 adulte ex. een 

koppel met 2 juvenielen. Ze vertrokken om 16u54. Verder was nog op 15 november 1 adult 

ex. aanwezig dat ook de plaat poetste om 12u 06 en op 18 november vertrokken 2 aanwezige 

adulte ex. om 11u00.  



Kolganzen (Anser albifrons) werden zoals meestal enkel overvliegend waargenomen. Zo 

ging het om 31 ex. op 18 november, ca. 20 ex. op 20 november, ca. 70 ex. op 6 december, 2 

ex. op 25 december en 21 ex. op 27 december. De Grauwe Gans (Anser anser) werd in de 

eerste helft van  november met wisselende aantallen vertegenwoordigd (4 tot 37 ex.). In de 

tweede helft van de maand waren nog steeds wisselende maar iets hogere aantallen aanwezig 

(24 tot 56 ex.). In december was de populatie afgenomen en werden nog 5 tot 19 ex. geteld. 

Een deel kwam in deze periode soms enkel overnachten, vandaar de soms erg wisselende 

aantallen. Op 1 november hadden nog 252 Grote Canadese Ganzen (Branta canadensis) 

overnacht, waarvan er later op de dag 18 op de plas achterbleven. Op 8 en 15 november 

overnachtten nog respectievelijk 22 en 91 ex. Tijdens de dag werden tot 16 november nog 

onregelmatig 2 tot 57 ex. geteld. Daarna was de soort zo goed als verdwenen met enkel op 27 

november 4 ex. die kwamen overnachten en op 9 en 13 december nog respectievelijk 23 en 29 

pleisteraars. 

Nadat de Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) dit jaar voor het eerst broedde op het eiland, 

speelt dit broedkoppel de baas. In november was er nog steeds territoriumgedrag tegenover 

soortgenoten. Ook zij waren uiteraard geïnteresseerd in het eiland. Zo werden in november 2 

tot soms 6 ex. geteld. In december werden nog onregelmatig het koppel waargenomen, dat 

soms enkel kwam overnachten. De overige Nijlganzen hadden in december de boodschap 

begrepen en werden nog enkel sporadisch overvliegend waargenomen (4 tot 6 ex.). 

Op 1 november werden nog 62 Bergeenden ( Tadorna tadorna) geteld. De populatie bleef 

langzaam in dalende lijn gaan met op 27 november nog 27 ex. Opvallend waren de 125 ex. op 

16 november, mogelijk te wijten aan verstoring in andere gebieden. In december bleef na toch 

weer 39 ex. op de 6de, het aantal vrij stabiel met 16 tot 28 ex. Het aantal Smienten (Anas 

penelope) bleef laag tot half december met zeer wisselende aantallen (1 tot 17 ex.) Pas in de 

tweede helft van december werden iets hogere aantallen geteld (16 tot 35 ex., met op 21 

december plots 56 ex.). Ook de Krakeend (Anas strepera) profiteerde van het nog laat 

aanwezig zijn van plantaardig voedsel. Op 1 november pleisterden nog steeds 117 ex. Maar 

daarna was het voedsel blijkbaar op want vanaf dan werden voor de rest van de periode nog  2 

tot 26 ex. geteld. Op 2 november waren nog 22 Wintertalingen (Anas crecca) aanwezig. 

Daarna pleisterden tot 29 november nog 1 tot 8 ex. In december werd nog slechts 

onregelmatig gepleisterd met 1 tot 4 ex. Na 19 ex. op 1 november nam het aantal Wilde 

Eenden (Anas platyrhynchos) tot 29 november nog toe tot 72 ex., waarvan er 26 enkel hadden 

overnacht en ´s morgens vertrokken. In december pleisterden nog 8 tot 28 ex. Heel de maand 

november was de Pijlstaart (Anas acuta) nog constant aanwezig met wisselend aantal (4 tot 

18 ex.). In december werden nog 2 tot 9 ex. waargenomen. Opmerkelijk was nog de 

aanwezigheid van een Zomertaling (Anas querquedula) in wijfjeskleed tot 15 november. Dit 

is het eerste novembergegeven voor Blokkersdijk. Ook een gevolg van de klimaatopwarming? 

Het aantal Slobeenden (Anas clypeata) was begin november nog toegenomen, met op 1 

november 491 ex. Dit is 1,2 % van de NW-Europese populatie. Ook op 8 november werden 

nog 455 ex. geteld, nog steeds meer dan deze 1 %-norm. Daarna bleef het aantal langzaam 

afnemen, met op 6 december nog steeds 287 ex. en op 28 december nog 179 ex. De 

aanwezigheid van grotere aantallen grote meeuwen zoals Zilvermeeuw (Larus argentatus) 

maar vooral enkele Kleine Mantelmeeuwen (Larus fuscus) en Grote Mantelmeeuwen 

(Larus marinus) tijdens de voedseltrek ´s morgens en de slaaptrek vanaf de late namiddag had 

in deze periode voor gevolg dat er van Tafeleend (Aythya ferina) en Kuifeend (Aythya 

fuligula) tijdens de dag slechts sporadisch en in klein aantal werd gepleisterd. Van Tafeleend 



waren op 1 en 2 november nog respectievelijk 14 en 6 ex. aanwezig. Daarna waren nog enkel 

op 5 verspreide waarnemingsdagen 1 tot 2 ex. aanwezig. We stelden vast dat tijdens de nacht  

wel regelmatiger gepleisterd werd. Zo waren ´s morgensvroeg op 15 en 22 november en op 20 

en 26 december nog respectievelijk 13, 38, 6 en 64 ex. aanwezig. Nog voor de meeuwen van 

hun slaapplaats aankwamen verdwenen ze richting het naburige natuurgebied Het Rot. De 

Kuifeend was tot 25 november wel nog regelmatig tijdens de dag aanwezig maar met erg 

wisselende en kleine aantallen (1 tot 75 ex.). Daarna pleisterde deze soort tot het eind van de 

periode ook nog slechts gedurende 5 verspreide waarnemingsdagen in klein aantal tijdens de 

dag (1 tot 9 ex.). Ook de Kuifeend kwam iedere nacht wel naar Blokkersdijk. Zo waren ook 

´s morgensvroeg op 15 november en op 20 en 27 december respectievelijk 114, 6 en 22 ex. 

aanwezig. Ook van deze vertrokken ´s morgens de meeste, zo niet allemaal, alvorens de 

meeuwen aankwamen, naar Het Rot. De Brilduiker (Bucephala clangula) was net als vorig 

jaar tijdens deze periode slechts onregelmatig aanwezig. Op 6 november verscheen een 

mannetje. Daarna pleisterden van 21 tot 30 november 1 mannetje en 2 wijfjes. Op 2 en 6 

december was nog een wijfje aanwezig, op 20 en 21 december opnieuw een mannetje en op 

25 en 26 december opnieuw een wijfje. Interessant was de aanwezigheid van een foeragerend 

mannetje Middelste Zaagbek (Mergus serrator) op 28 december. De vorige waarneming 

dateert van januari 2011. De eerste overwinterende Grote Zaagbek (Mergus merganser) was 

een wijfje dat op 11 november verscheen. Ze poetste al vlug de plaat na een aanval van een 

Grote Mantelmeeuw. Vanaf 18 november was de soort dagelijks aanwezig, ´t is te zeggen, 

ze kwamen zoals steeds meestal pas in de loop van de namiddag of avond aan om te 

overnachten. Op 18 november ging het nog om 1 eerste winter mannetje, maar gaandeweg 

liep het aantal langzaam op met op 14 december 5 mannetjes en 3 wijfjes, op 23 december 7 

mannetjes en 5 wijfjes en op 30 december 5 mannetjes en 7 wijfjes. 

 

ROOFVOGELS TOT RIETGORS 

Zoals steeds in deze periode werd de Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) slechts 

sporadisch waargenomen. Een juveniele vogel kwam jagen op 1 en 22 november. Ook op 22 

november werd nog een doortrekkend wijfje genoteerd. In december werd op de 11de, de 12de, 

en de 25ste eveneens een jagende vogel in wijfjeskleed gezien. De Sperwer (Accipiter nisus) 

en Buizerd (Buteo buteo) waren normaal aanwezig. Van 8 tot 11 november werd van 

Buizerd nog najaarstrek waargenomen met in totaal 37 ex. Van de Torenvalk (Falco 

tinnunculus) werden 7 verspreide waarnemingen genoteerd van telkens 1 ex. De Slechtvalk 

(Falco peregrinus) werd in deze periode meer waargenomen dan normaal. Op 9 november en 

op 20 december kwam een ex. jagen en op 1 en 11 november vloog een ex. over.  

Heel de periode werden constant, meestal auditief, Waterrallen (Rallus aquaticus) genoteerd 

(1 tot 6 ex.). 

Op 1 november pleisterden nog steeds 594 Meerkoeten (Fulica atra). Ook deze planteneter 

profiteerde van de nog steeds goede voedselsituatie. Het was ook van 2009 geleden dat nog zo 

laat zoveel Meerkoeten pleisterden. Toen ging het begin november wel nog over 1700 

vogels! In de loop van november nam het aantal wel gestaag af met op 29 november nog 60 

ex., op 6 december nog 39 ex. en op 28 december nog 15 ex. 

Op 11 december vloog een Kraanvogel (Grus grus) in ZW-richting om 09u 32. Dit was reeds 

de tweede najaarstrekker dit jaar. 



De Kievit (Vanellus vanellus) pleistert de laatste jaren in deze periode nog maar sporadisch. 

Op 14 en 23 december waren respectievelijk 1 en 7 ex. aanwezig. Op 22 november en 20 

december vlogen ook nog respectievelijk ca. 35 ex. en 11 ex. over. 

Het moerassig stuk in de westelijke rietkraag, ontstaan door de werken aan het eiland, is een 

ideaal biotoop voor Watersnippen (Gallinago gallinago). Minstens tot 13 december 

pleisterden daar 2 tot 13 ex. Vanaf 22 november werden 1 tot 3 overwinterende Houtsnippen 

(Scolopax rusticola) genoteerd. 

Tot 20 december werden ´s morgens regelmatig voedselvluchten waargenomen van Wulpen 

(Numenius arquata), waarschijnlijk komende van een slaapplaats stroomafwaarts de Schelde 

(20 tot 83 ex). Op 22 november en 6 december pleisterde bij laag water 1 ex. op de 

scheldeoever t. h. v. Blokkersdijk. 

Tijdens de slaaptrek pleisterden op 9 december 37 Stormmeeuwen (Larus canus) om 16u15. 

Regelmatig pleisterden Kleine Mantelmeeuwen (1 tot 2 ex.), Zilvermeeuwen (53 ex. op 21 

december) en Grote Mantelmeeuwen (1 ex.), vooral tijdens de voedseltrek ´s morgens en de 

slaaptrek ´s avonds. 

Van de Holenduif (Columba oenas) werd op 1 november een groep van 15 ex.  waargenomen 

in het Moerasbos, vermoedelijk een slaapplaats. Verder werd deze soort slechts sporadisch 

waargenomen. Op 6 december kwamen nog minstens 300 Houtduiven (Columba palumbus) 

overnachten in het Schutbos. Verder werden nog regelmatig 6 tot 50 ex. geteld. 

Enkel op 1 november werd nog een IJsvogel (Alcedo atthis) waargenomen. 

Van de Groene Specht (Picus viridis) werden zoals normaal heel de periode 1 tot 2 ex. 

waargenomen. Op 23 november werd een Zwarte Specht (Dryocopus martius) genoteerd. 

Daarna werd op 9 december de typische roep gehoord en op 20 december pleisterde een 

mannetje in het Moerasbos. Heel de periode werden 1 tot 3 Grote Bonte Spechten 

(Dendrocopos major) genoteerd. Op 12 november werd een Kleine Bonte Specht 

(Dendrocopos minor) gemeld, tussen een groep mezen. Op 23 november werd een wijfje 

gedetermineerd. 

Een uitzonderlijk late doortrekkende Oeverzwaluw (Riparia riparia) werd waargenomen op 

4 november. Dit is de laatste waarneming ooit. De vorige dateert van 22 oktober 1982. Ook de 

Boerenzwaluw (Hirundo rustica) liet zich niet onbetuigd wat late waarnemingen betreft. Op 

9 november trokken 2 ex. in Z-richting om 15u51 en op 30 november foerageerde nog 1 ex. 

boven de plas. Ook dit is de laatste waarneming ooit. De vorige dateert van 14 november 

1996.  

Tot 13 december werden regelmatig 1 tot 4 pleisterende Graspiepers (Anthus pratensis) 

waargenomen. Enkele kwamen enkel overnachten in de westelijke rietkraag. Een 

doortrekkende Witte Kwikstaart (Motacilla alba) werd nog genoteerd op 8 november en 6 

december. 

Een mannetje Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) pleisterde nog op 8 november. 

Novemberwaarnemingen zijn schaars op Blokkersdijk, toch is dit nu voor het derde 

opeenvolgend jaar het geval. 



Op 8 november trok een Kramsvogel (Turdus pilaris) in Z-richting om 07u43. Tot half 

november pleisterden nog 3 tot 7 Zanglijsters (Turdus philomelos). Daarna werden nog 

regelmatig 1 tot 2 ex. waargenomen. In het Schutbos was regelmatig een groepje van ca. 20 

overwinterende Koperwieken (Turdus iliacus) aanwezig. 

Tot 15 november werden 2 tot 3 zangposten van Cetti ´s Zanger (Cettia cetti) vastgesteld . 

De 3 zangposten zijn een aantalsrecord voor Blokkersdijk. Daarna werd nog 1 zangpost 

waargenomen tot 29 november. Tot 20 december pleisterden nog steeds 2 Tjiftjaffen 

(Phylloscopus collybita). 

Heel de periode zaten tussen de groepjes mezen 1 tot 3 Goudhaantjes (Regulus regulus). 

In de rietkraag werd regelmatig de kenmerkende roep van het Baardmannetje (Panurus 

biarmicus) gehoord. Op 8 december werd een groepje van 7 ex. geteld. 

Een Matkop (Parus montanus) werd heel de periode voornamelijk in het Moerasbos 

waargenomen. De Boomkruiper (Certhia brachydactyla) doet het de laatste jaren zeer goed. 

Er werden tot maximum 9 ex. genoteerd. 

Op de slaapplaats in het Schutbos overnachten praktisch geen Kauwen (Corvus monedula) 

meer. Alhoewel er geen aparte avondtelling werd gedaan in deze periode werd vastgesteld dat 

vanaf 22 november de slaapplaats bezet was door Roeken Corvus frugilegus), met in 

december ´s morgens ca. 64 ex. tijdens de voedseltrek. De Zwarte Kraaien (Corvus corone) 

bezetten de slaapplaats vanaf eind oktober, met in november en december ca. 250 ex. 

Op 1 november was er nog een kleine slaapplaats van ca. 30 Spreeuwen (Sturnus vulgaris) in 

de westelijke rietkraag. 

Het aantal pleisterende Vinken (Fringilla coelebs) bleef zoals steeds in deze periode vrij laag 

(1 tot 6 ex.). Op 1 november werd van deze soort nog lichte trek waargenomen. De Keep 

(Fringilla montifringilla) wordt nog weinig waargenomen op Blokkersdijk. Enkel op 16 

november pleisterde 1 ex. Ook van Groenling (Carduelis chloris) werd enkel op 22 en 23 

november een overvliegend ex. genoteerd. Hiermee werd van deze soort dit jaar geen enkele 

pleisteraar waargenomen! De Putter (Carduelis carduelis) deed het dan weer beter. Van 9 tot 

25 november pleisterden 1 tot 16 ex., met regelmatig ook een zingend mannetje. Daarna nam 

het aantal waarnemingen fel af, maar het groepje hing blijkbaar nog wel rond in de buurt, met 

op 13 en 28 december respectievelijk 10 en 16 ex. Tussendoor werden op 25 december nog 3 

overvliegende ex. genoteerd. Het vooruitzicht op overwinterende Sijzen (Carduelis spinus) is 

blijkbaar ijdele hoop. Enkel op 1 november werd een overvliegend ex. opgemerkt. Van Kneu 

(Carduelis cannabina) werden enkel op 29 november 2 overvliegende ex. gemeld. Heel de 

periode overwinterden zoals steeds Rietgorzen (Emberiza schoeniclus) en was er in de 

westelijke rietkraag ook weer een slaapplaats. Er werden zo´n 1 tot 4 pleisteraars genoteerd en 

op 6 december vertrokken ´s morgens ca. 14 ex. van de slaapplaats. 

 

Samenstelling: Willy Verschueren 


