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BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) 

 

JANUARI TOT MAART 

 

FUTEN TOT EENDEN 

Tot 22 januari pleisterden nog steeds 1 tot 2 Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis). Daarna 

werd van 15 tot 17 februari opnieuw 1 ex. gezien. Opmerkelijk was wel dat reeds op 28 

februari een baltsend ex. werd genoteerd. Daarna was de soort constant aanwezig met in 

maart een oplopend aantal tot 11 ex. op de 12de. Op 29 maart werden nog 7 ex. geteld. Tot 25 

januari pleisterden nog 1 tot 2 Futen (Podiceps cristatus). Daarna werd enkel op 1 februari ´s 

avonds nog 1 ex. genoteerd. Vanaf 10 februari was de soort opnieuw constant aanwezig met 

een oplopend aantal tot 10 ex. op de 28ste. In maart nam de populatie niet meer toe en 

pleisterden 3 tot 10 ex. wat minder is dan normaal. Na een Geoorde Fuut (Podiceps 

nigricollis) op 28 februari (dit is sinds 1973 pas het elfde februarigegeven!) verscheen deze 

soort pas opnieuw op 10 maart met 5 ex. en bleef slechts tot 14 maart met nog 1 tot 2 ex. 

Daarna werd opnieuw gepleisterd vanaf 29 maart, eerst met 2 ex. en op 31 maart werden 4 ex. 

geteld. 

De Aalscholver (Phalacrocorax carbo) werd heel de periode onregelmatig waargenomen. 

Sporadisch pleisterde 1 ex., maar meestal ging het om 1 tot 3 overvliegende vogels. 

Minstens 1 tot 3 Roerdompen (Botaurus stellaris) pleisterden nog tot 19 februari en hierdoor 

waren de overwinteraars vrij vroeg verdwenen. De Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) 

werd zeer onregelmatig waargenomen. Nooit werd er voor een langere periode gepleisterd. 

Tot 21 maart werden 14 verspreide waarnemingen genoteerd van 1 ex. Opmerkelijk was wel 

dat de Blauwe Reiger (Ardea cinerea) nog minder werd waargenomen. Na 1 ex. op 1 en 31 

januari en 1 overvliegend ex. op 28 februari, werden in maart slechts 4 verspreide 

waarnemingen vastgesteld van 1 pleisterend ex., 1 waarneming van 2 ex. en 1 waarneming 

van 1 overvliegend ex. We kunnen hieruit besluiten dat wat deze visetende soorten betreft het 

een magere oogst was tijdens deze periode. 

De eerste Lepelaars (Platalea leucorodia) van dit jaar betroffen 3 overvliegende ex. op 31 

maart. 

Begin januari waren nog 19 Knobbelzwanen (Cygnus olor) aanwezig, waaronder nog het 

broedkoppel met 4 jongen van vorig jaar. Het aantal daalde naar nog 4 ex. eind van de maand 

en tot half maart pleisterden 2 tot 8 ex. Vanaf half maart deden mogelijke broedvogels de 

populatie terug toenemen tot 15 ex. op de 29ste. 

In deze periode komt de terugtrek van de Kolgans (Anser albifrons) stilaan op gang.  

Op 3 januari vlogen 9 ex. in O-richting om 08u47, op 31 januari vlogen 26 ex. in ZO-richting om 

16u33 en op 28 februari vlogen 25 ex. in ZO-richting om 07u48. Tot 17 januari pleisterden 10 

tot 15 Grauwe Ganzen (Anser anser). Daarna waren wisselende aantallen aanwezig (1 tot 10 

ex.). Sommigen kwamen enkel overnachten. In maart was duidelijk dat bij deze vogels twee 

koppels zaten. Enkel op 3 januari om 08u47 landden 23 Grote Canadese Ganzen (Branta 

canadensis). Daarna pleisterde de soort constant vanaf 31 januari. Enkel op 1 februari 

kwamen nog 20 ex. overnachten. Voor de rest pleisterden 3 tot 28 ex. Vooral het eiland had 

veel aantrek als mogelijke broedplaats. Twee koppels waren broedverdacht. 

Op 27 januari en 7 februari hadden 2 Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) overnacht. Daarna 

waren vanaf 11 februari 1 tot 3 koppels zeer geïnteresseerd in het eiland als broedplaats. Op 

19 maart verscheen dan ook een koppel met 8 pulli. Niet om mee uit te pakken, maar dit was  

het eerste broedgeval van deze exoot op Blokkersdijk. Gelukkig waren de pulli op 24 maart 



verdwenen, waarschijnlijk door predatie van Zwarte Kraai (Corvus corone). In januari 

pleisterden slechts 3 tot 11 Bergeenden (Tadorna tadorna). In de loop van februari nam de 

populatie wel toe tot 41 ex. op de 28ste en tot 56 ex. op 17 maart. Tot 13 januari bleef het 

aantal overwinterende Smienten (Anas penelope) laag (7 tot 15 ex.). Daarna nam de populatie 

toe tot vrij normale maar zeer wisselende aantallen, met op 27 januari 48 ex. In februari 

schommelde het aantal tot de 19de nog tussen 4 en 46 ex. Vanaf 20 februari liep het aantal tot 

5 maart op tot 75 en zelfs tot 95 ex. Daarna begon stilaan de wegtrek met op 31 maart nog 4 

ex. Tot 5 januari pleisterden nog 3 tot 19 Krakeenden (Anas strepera). Van 27 januari tot 31 

februari werd deze soort onregelmatig waargenomen met 1 tot 14 ex. In maart werd dan 

constant gepleisterd en vooral in de tweede helft van de maand nam de populatie gestaag toe, 

met op de 28ste reeds 144 ex. Dit is het tweede hoogste maartaantal sinds 1974! Het 

maartrecord staat op 980 ex., een uitzonderlijk aantal voor deze maand dat dateert uit 1985 op 

de 21ste, tijdens een periode dat er ook tijdens de wintermaanden blijkbaar voldoende 

plantaardig voedsel aanwezig was. Heel de periode werden, soms onregelmatig, lage aantallen 

Wintertalingen (Anas crecca) genoteerd (1 tot 8 ex.). Ook de Wilde Eend (Anas 

platyrhynchos) was in deze periode wel constant maar met lage wisselende aantallen 

aanwezig (2 tot 16 ex.). De Pijlstaart (Anas acuta) pleisterde, zoals steeds de laatste jaren, 

zeer onregelmatig en in zeer lage aantallen. Tot 4 januari werd een mannetje genoteerd. Op 8 

februari pleisterde een mannetje en een wijfje en op 28 februari 2 mannetjes en een wijfje. 

Vanaf 8 maart pleisterden regelmatig een mannetje en een wijfje, met op 31 maart 2 

mannetjes en een wijfje. Reeds op 10 maart werd een mannetje Zomertaling (Anas 

querquedula) opgemerkt. Dit is een evenaring van de derde vroegste waarneming uit 1991. 

De vroegste dateert van 6 maart 2003. Op 1 januari pleisterden nog 210 Slobeenden (Anas 

clypeata). Daarna nam de populatie langzaam af met op 14 februari nog 16 exemplaren. Tussendoor 

werden nog wel opnieuw hogere aantalspieken genoteerd zoals op 25 januari (180 ex.), op 5 

februari (155 ex.) en op 7 februari (224 ex.). Vanaf 15 februari waren nog wisselende 

aantallen aanwezig (16 tot 61 ex.). Tot 13 februari pleisterden zeer onregelmatig en soms 

enkel ´s nachts 1 tot 10 Tafeleenden (Aythya ferina). Oorzaak is nog steeds de dreiging van 

Kleine Mantelmeeuwen (Larus fuscus), Grote Mantelmeeuwen (Larus marinus) en 

Zilvermeeuwen (Larus argentatus) tijdens de wintermaanden. Vanaf 14 februari werd stilaan 

meer gepleisterd maar nog steeds in lage aantallen (3 tot 23 ex.). Tot 9 februari was ook de 

Kuifeend (Aythya fuligula) om dezelfde reden zeer onregelmatig en soms enkel ´s nachts 

aanwezig met 2 tot 39 ex. Vanaf 10 februari werd opnieuw constant tijdens de dag gepleisterd 

en met stijgende aantallen van 34 ex. tot reeds 189 ex. op 28 februari. In maart werden nog 

steeds 126 tot 187 ex. geteld met op de 21ste zelfs 214 ex. Op 5 februari werd een hybride 

mannetje Tafel- x Kuifeend ontdekt. Het was van 2009 geleden dat deze kruising nog was 

waargenomen. Van 12 februari tot 7 maart pleisterde eerst een wijfje Topper (Aythya marila) 

dat vanaf 19 februari het gezelschap kreeg van en tweede wijfje. Eén van hen was 

waarschijnlijk een 2de kalenderjaar-vogel. Tot 11 februari werd enkel op 13 januari een 

mannetje Brilduiker (Bucephala clangula) genoteerd. Pas vanaf 12 februari werd min of 

meer constant gepleisterd en dan nog met een zeer klein aantal. Vanaf 15 februari kreeg een 

mannetje het gezelschap van een wijfje tot 12 maart. Daarna werd enkel nog op 24 maart een 

mannetje en een wijfje gezien, de overige dagen werd enkel een mannetje of een wijfje 

ontdekt. Voor het Nonnetje (Mergus albellus) was het deze winter het absolute dieptepunt. 

Enkel op 7 februari pleisterde 1 wijfje. Nog nooit werd deze soort tijdens een hele 

winterperiode zo weinig waargenomen. De tol van de klimaatopwarming? Het aantal Grote 

Zaagbekken (Mergus merganser) dat tijdens de winter komt overnachten liep nog op tot 8 

mannetjes en 11 wijfjes op 3 februari om 17u30. Op 1 maart werden om 18u49 nog 4 



mannetjes en 7 wijfjes geteld. Op 10 en 19 maart werd om 17u30 nog 1 mannetje  

waargenomen. Het is mogelijk dat na dat uur nog meer ex. aankwamen. Na 19 maart was de 

soort blijkbaar verdwenen. 

 

 

ROOFVOGELS TOT RIETGORS 

Tot 7 maart kwam vrij regelmatig een Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) jagen. Soms 

waren er 2 ex. in wijfjeskleed aanwezig zoals op 17, 24 en 31 januari en op 7 februari. Tijdens 

heel de periode werden slechts 6 verspreide waarnemingen genoteerd van een Sperwer 

(Accipiter nisus). Op 17 januari werd een Woestijnbuizerd (Parabuteo unicinctus) ontdekt, 

voorzien van een riempje en een belletje aan de poten. Een niet gewenste nieuwe soort voor 

Blokkersdijk. Via een gekende valkenier uit Zwijndrecht werd de eigenaar verwittigd. Of de 

vogel terug kon gevangen worden is onbekend. Hij werd daarna niet meer opgemerkt. Vanaf 

13 januari werden regelmatig 1 tot 4 Buizerds (Buteo buteo) waargenomen. Tot eind februari 

werden 5 verspreide waarneming genoteerd van een Torenvalk (Falco tinnunculus), vooral 

aan de ZO-kant van hat reservaat. Een jagende Slechtvalk (Falco peregrinus) werd gezien op 

17 januari. 

Op verschillende plaatsen werd regelmatig de roep van de Waterral (Rallus aquaticus) 

gehoord. Tot 7 februari pleisterde het normale winteraantal Meerkoeten (Fulica) atra) van 5 

tot 19 ex. Daarna begon de populatie reeds langzaam te stijgen, met op 29 maart 147 ex. Het 

was van 1986 geleden dat in maart nog zoveel Meerkoeten pleisterden. In de jaren ’80 was het 

normaal dat hogere aantallen aanwezig waren tijdens deze periode. 

De eerste Scholekster (Haematopus ostralegus) betrof een overvliegend ex. op 28 februari. 

Na nog enkele overvliegende ex., begin maart werd vanaf 14 maart nu en dan kort gepleisterd 

met 1 tot 3 ex. Op 10 maart kwamen 5 Kluten (Recurvirostra avosetta) vermoedelijk 

overnachten. Op 19 maart pleisterden opnieuw 4 ex. 

Op 4 januari waren 26 Kieviten (Vanellus vanellus) aanwezig. Daarna vlogen op 13 en 17 

januari respectievelijk 20 en 57 ex. over. De soort werd pas opnieuw gezien op 7 maart met 

10 overvliegende ex. en op 10 maart pleisterde 1 ex. 

In januari pleisterden nog steeds vrij regelmatig 1 tot 2 Watersnippen (Gallinago gallinago), 

met op 8 januari zelfs 5 ex. Daarna werd op 17 februari nog 1 ex. genoteerd en op het 

gemaaid rietperceel werden op 12 en 21 maart 2 ex. waargenomen. Tot 21 maart 

overwinterden minstens 1 tot 3 Houtsnippen (Scolopax rusticola). 

Op 17 januari werden 2 overvliegende Wulpen (Numenius arquata) genoteerd. Na opnieuw 

1 overvliegend ex. op 7 februari, pleisterden op 14, 21, 22 en 28 februari respectievelijk 10, 1, 

3 en 5 ex. Daarna waren tot 24 maart onregelmatig 2 tot 13 ex. aanwezig. Ook op 28 februari 

trokken van 07u41 tot 07u54 in totaal 64 ex in Z-richting vermoedelijk voedseltrek van een 

slaapplaats langs de Schelde. Op 31 maart landden ca. 42 ex. op het naburige terrein van 

Lanxess Rubber nv. 

De eerste adulte Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) in overgangskleed pleisterde op 

17 februari. Vanaf dan werd deze soort regelmatig waargenomen. Tijdens de slaaptrek 

pleisterden kort op 6 januari ca. 1700 Kokmeeuwen (Larus ridibundus). Tijdens een 

slaaptrektelling werden op 31 januari tussen 16u15 en 18u08 ca. 1400 ex. geteld. Gedurende 

de dag pleisterden op 17 januari, 14 februari en 14 maart respectievelijk 297, 237 en 283 ex. 

De Stormmeeuw (Larus canus) wordt normaal heel deze periode waargenomen. Hogere 

aantallen werden genoteerd tijdens de voedseltrek (25 ex. overvliegend op 28 februari om 

07u19) en tijdens de slaaptrek (12 ex. kort pleisterend op 27 januari om 17u15). Tot begin 

maart pleisterde regelmatig, meestal kort een Kleine Mantelmeeuw. Daarna was regelmatig 



een koppel aanwezig dat veel op het strandje van het eiland pleisterde. Ook werd op 8 maart 

een onvolwassen ex. waargenomen. Op 31 januari werden tussen 16u15 en 18u08, tijdens een  

slaaptrektelling 139 Zilvermeeuwen geteld. Tot 1 maart was ook nu en dan een adulte en 

soms een onvolwassen Grote Mantelmeeuw aanwezig. 

Heel deze periode werd de Holenduif (Columba oenas) waargenomen (1 tot 8 ex.). Aan de 

Houtduif (Columba palumbus) werd weinig aandacht besteed. Als maximum werden 29 ex. 

geteld op 21 februari. 

Ondanks de zachte winters werd van de IJsvogel (Alcedo atthis) enkel op 24 maart 1 ex. 

waargenomen. 

In januari werd enkel op de 22ste een Groene Specht (Picus viridis) waargenomen. Vanaf 

februari begon de soort zich opvallender te gedragen met op de 14de de eerste zangpost en in 

maart werden regelmatig 2 zangposten genoteerd. Er werden 1 tot 4 Grote Bonte Spechten 

(Dendrocopos major) waargenomen. De eerste ‘roffel’ werd op 7 maart gehoord. In het 

Schutbos werd op 14 maart de roep van de Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor) 

gehoord. 

De eerste overtrekkende Veldleeuwerik (Alauda arvensis) werd genoteerd op 12 februari. 

Daarna werden enkel nog op 21 februari 2 overvliegende vogels gezien en op 28 februari 

pleisterden aan de W-kant, buiten enkele overvliegende vogels, ook nog 3 ex. 

De eerste Oeverzwaluw (Riparia riparia) werd ontdekt op 29 maart. 

Een Graspieper (Anthus pratensis) pleisterde op de Oostvlakte op 10 januari en 6 ex. waren 

aanwezig aan de W-kant. Op 28 februari hadden 5 ex. overnacht in de westelijke rietkraag. In 

maart werd de soort niet meer waargenomen. 

Op 15 maart werd een overvliegende Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) gemeld. 

Aan de Oostvlakte pleisterden op 6 maart een mannetje en een wijfje Roodborsttapuit 

(Saxicola rubicola). Daarna werden aan de W-kant van 14 tot 22 maart regelmatig een 

mannetje en een wijfje waargenomen. 

Op 21 maart pleisterde een Kramsvogel (Turdus pilaris). Tot begin maart werden regelmatig 

1 tot 2 Zanglijsters (Turdus philomelos) genoteerd. Pas in de loop van maart kwam er meer 

activiteit, met de eerste twee zangposten op de 7de. Tijdens de eerste twee decades van januari 

bleef het in het Schutbos kalm wat overwinterende Koperwieken (Turdus iliacus) betreft, met 

enkel 7 ex. op de 7de. Van 22 januari tot minstens 21 maart pleisterde, regelmatig een groep 

van 100 tot 160 ex. en vanaf 21 februari werd de groepszang gehoord. 

Van 21 februari tot 14 maart zong een Cetti´s Zanger (Cettia cetti). De eerste zingende 

Zwartkop (Sylvia atricapilla) werd genoteerd op 28 maart. Van de Tjiftjaf (Phylloscopus 

collybita) waren er begin januari twee winterwaarnemingen. Op de 3de en de 8ste pleisterden 

respectievelijk 1 en 2 ex. Pas vanaf 6 maart werd de soort terug waargenomen, met op 8 maart 

de eerste zangpost. Tot 21 februari werden regelmatig 1 tot 2 Goudhaantjes (Regulus 

regulus) genoteerd. 

In de rietkraag werden op 3 januari minstens 4 Baardmannetjes (Panurus biarmicus) w. o. 2 

mannetjes gezien. Tot eind februari werden nog steeds regelmatig 2 ex. waargenomen, 

waarvan nu en dan kon vastgesteld worden dat het om een mannetje en een wijfje ging. 

Heel de periode waren uiteraard Staartmezen (Aegithalos caudatus) aanwezig (1 tot 7 ex.). 

Op 14 februari en 14 maart werd tussen hen ook een Witkoppige Staartmees ontdekt. Een 

Matkop (Parus montanus) werd op 24 januari in het Moerasbos waargenomen. Vanaf 7 

maart werd de soort daar regelmatig vastgesteld, met op de 7de en de 24ste een zingend ex. De 

Boomkruiper (Certhia brachydactyla) is een vaste gast in het oude bos (1 tot 6 ex. werden in 

deze periode gezien). 

De Kauw (Corvus monedula) werd nog enkel sporadisch overvliegend waargenomen (in 



totaal 11 ex. op 28 februari en 5 ex. op 7 maart. Tijdens de voedseltrek vanaf de 

winterslaapplaats in het Schutbos werden op 31 januari 160 Roeken (Corvus frugilegus) 

geteld. Op dezelfde slaapplaats werden tijdens de voedseltrek reeds veel minder Zwarte 

Kraaien (Corvus corone) genoteerd (ca. 40 ex.). 

De Spreeuw (Sturnus vulgaris) wordt in deze periode de laatste jaren nog slechts sporadisch 

waargenomen. Op 10 januari vlogen 8 ex. over en op 21 maart hadden 8 ex. in de rietkraag 

overnacht. 

Het aantal pleisterende Vinken (Fringilla coelebs) bleef in deze periode doorgaans laag (1 tot 

4 ex.). Enkel op 27 januari werd een groepje van 12 ex. waargenomen. De eerste zang werd 

gehoord op 21 februari. Op 7 maart werd lichte doortrek vastgesteld. Enkel op 17 januari en 

op 7 maart werd een overvliegende Groenling (Carduelis chloris) genoteerd. Een groepje 

Putters (Carduelis carduelis) dat in de omgeving rondhing werd tot 25 januari nu en dan 

opgemerkt (1 tot 18 ex.). Daarna werd enkel op 7 februari nog 1 ex. waargenomen. Op 7 

maart trokken 2 Kneus (Carduelis cannabina) in O-richting om 09u14. In januari pleisterden 

in de rietkraag 1 tot 2 Rietgorzen (Emberiza schoeniclus). Op 31 maart hadden minstens ook 

3 ex. overnacht. De eerste zangpost werd reeds waargenomen op 21 februari maar op 7 maart 

waren dit er nog maar twee, wat wel weinig is. Eind maart werden op de slaapplaats minstens 

10 ex. geteld. 

 

APRIL TOT JULI  

 

FUTEN TOT EENDEN 

Tot juni bleef het aantal Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis) laag, met als maximum 7 ex. op 30 mei. 

Wel is het moeilijk om ze tijdens het broedseizoen te tellen, daar ze zich door predatiegevaar veel 

schuilhouden in de rietkraag. Feit is dat vanaf juli het aantal flink toenam, met op de 12de reeds 21 ex. 

en op de 28ste zelfs 46 ex. Dit is het tweede hoogste juliaantal sinds 1973! Het hoogste aantal bedroeg 

55 ex. op 23/07/1982. Dat er iets fout zat met de jonge vis werd duidelijk bij de Fuut (Podiceps 

cristatus). Tijdens het broedseizoen werd wel gebaltst en er werd zelfs een aanvang gemaakt met 

nestbouw, maar verder dan dat kwam het nooit. Het aantal voor gans de periode wisselde nogal sterk, 

maar bleef laag (3 tot 15 ex.). In juli werd tweemaal een dode vogel gevonden, wat mogelijk iets te 

maken had met voedselgebrek. Tot 10 april pleisterden nog 1 tot 5 Geoorde Futen (Podiceps 

nigricollis). Daarna was deze soort tot 15 mei onregelmatig aanwezig, met 1 tot 2 ex. op 18 en 19 april 

en 1 ex. op 28 april. Vanaf 16 mei was deze kleine fuut opnieuw constant aanwezig met tot eind mei 1 

tot 4 ex. Vanaf juni begon de populatie langzaam toe te nemen, met 15 ex. op 25 juni, 27 ex. op 12 juli 

en 34 ex. op 28 juli. 

Nog een viseter, de Aalscholver (Phalacrocorax carbo) was heel de periode slechts zeer onregelmatig 

en in klein aantal aanwezig (1 tot 2 ex. met op 28 juli 3 ex.), of werd enkel overvliegend gezien. 

Voor het tweede opeenvolgende jaar werd een Woudaap (Ixobrychus minutus) waargenomen. Het 

betrof een mannetje dat pleisterde van 22 tot 24 juni. Dit is pas de vierde waarneming voor 

Blokkersdijk, waarvan de laatste drie vrij recent zijn (2010, 2012 en 2014). Waarschijnlijk is dit het 

gevolg van het aanhoudend broedsucces op het Groot Rietveld te Kallo, en kunnen we deze soort in de 

toekomst mogelijk meer aantreffen. De Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) wordt in de eerste helft 

van het jaar zelden waargenomen. Ook nu werd het eerste ex. pas op 12 juli genoteerd en vanaf 30 juli 

pleisterde opnieuw 1 ex. De Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) liet het in deze periode afweten, 

mogelijk ook door de slechte voedselsituatie. Wel werden op 9 en 12 april respectievelijk 2 en 3 

overvliegende ex. gezien. Van 17 tot 19 juli pleisterden dan 1 tot 3 ex. en op 30 juli werd opnieuw 1 

ex. waargenomen. Om dezelfde reden was ook de Blauwe Reiger (Ardea cinerea) tot half juli slechts 



onregelmatig en in klein aantal aanwezig (1 tot 2 ex.). Vanaf half juli werd regelmatiger gepleisterd 

met 1 tot 6 ex. 

Zoals normaal werd de Lepelaar (Platalea leucorodia) van april tot juni enkel nu en dan 

waargenomen. Op 4 april had 1 ex. overnacht en op 9 april kwamen ´s avonds 2 ex. mogelijk 

overnachten. Op 30 april pleisterden kort een adult en een onvolwassen ex. Ook op 16 en 30 mei was 

1 ex. aanwezig en op 29 juni vloog een adult ex. over. Ook in de eerste helft van juli bleef het nog 

kalm. Op 3 juli werden 2 ex. waargenomen en de dag erna vlogen 1 adult en 2 juveniele ex. over. Op 5 

juli pleisterden ´s avonds 2 ex. en ook op de 11de werden 2 ex. waargenomen. Vanaf 16 juli werd dan 

bijna dagelijks gepleisterd met langzaam oplopende aantallen, zoals 9 ex. op de 19de, 11 ex. op de 23ste 

en 15 ex. op de 29ste. 

Op 2 april pleisterden 18 Knobbelzwanen (Cygnus olor). Door de aankomst van de ruiers  was het 

aantal eind juli opgelopen tot 60 ex. en bovenop nog 20 juvenielen van 4 geslaagde broedgevallen (6, 

6, 6 en 4 juv. ex.). De hybride Zwarte – x Knobbelzwaan (Cygnus atratus x Cygnus olor), die sinds 

2009 komt overzomeren verscheen vanaf 23 juni. 

Tot 18 april werd onregelmatig gepleisterd door Grauwe Gans (Anser anser), met 1 tot 6 ex. Toch 

verscheen op 18 april een koppel met 5 pulli. Dit zou het eerste broedgeval zijn voor Blokkersdijk. Zo 

geheimzinnig ze gekomen waren, zo plots waren ze daarna verdwenen. Pas van 2 mei tot 10 juni werd 

opnieuw onregelmatig gepleisterd met 1 tot 6 ex. Daarna verschenen vanaf 11 juli 3 ex. die 

vermoedelijk hun slagpennen kwamen ruien. Grote Canadese Ganzen ( Branta canadensis) waren 

constant aanwezig met wisselende aantallen. Tot eind mei met 1 tot 9 ex. Vanaf 23 mei werd soms 

overnacht (11 ex.). Vanaf juni iets hogere aantallen (5 tot 14 ex.), met soms meer ex. die kwamen 

overnachten (zoals 28 ex. ´s morgens op 13 juni). Op 30 juli werd een groep van 21 ex. geteld. Op 17 

mei zaten in een groep Grote Canadese Ganzen 2 Brandganzen (Branta leucopsis). Daarna vlogen 

op 3 juni nog 3 ex. over. 

Op 9 april werd op het broedeiland voor de eerste maal op Blokkersdijk een nest van Nijlgans 

(Alopochen aegyptiacus) ontdekt. Op 23 april werd eveneens op het broedeiland een nieuw nest 

gevonden. Van beide nesten werden de eieren geschud. Tot onze grote verrassing verscheen op 28 juli 

toch een koppel met 2 pulli van enkele dagen oud. Soms waren meer ex. aanwezig die door het 

broedkoppel werden verjaagd, zoals 4 ex. op 30 mei en 6 ex. op 18 juli. Een Casarca (Tadorna 

ferruginea) pleisterde op 11 april. Op 2 april werden 48 Bergeenden (Tadorna tadorna) geteld het 

aantal liep op tot 83 ex. op 5 mei. Tot 6 juni bleef het aantal vrij constant met 63 tot 77 ex. Daarna 

begon de populatie langzaam weg te trekken naar de ruigebieden met op 7 juli nog 7 ex. Hiermee 

waren de meeste vogels vroeg vertrokken. Op 28 juli waren nog 1 adulte en 8 juveniele vogels 

aanwezig. Van de overwinterende Smienten (Anas penelope) waren op 4 april nog 4 mannetjes en 2 

wijfjes aanwezig. De laatste 2 mannetjes en 1 wijfje werden opgemerkt op 9 april. Zoals dikwijls 

verscheen de soort in juli opnieuw met nu van de 3de tot de 12de 4 ex. Daarna werd nog regelmatig 1 

ex. waargenomen tot de 29ste. Op 2 april was het aantal Krakeenden (Anas strepera) nog opgelopen 

tot 179 ex., maar het aantal nam nog toe tot 336 ex. op de 12de. Dit is het tweede hoogste aprilaantal 

ooit. Het hoogste aantal ooit bedroeg 346 ex. op 18 april 1985. Daarna begon de gedeeltelijke wegtrek 

naar andere broedgebieden met op 19 mei nog 72 ex. De aankomst van de ruiers deed de populatie 

terug stijgen naar 400 ex. op 13 juni en 410 ex. op 21 juni. Van 25 juni tot 18 juli werden nog 246 tot 

281 ex. geteld, maar op 28 juli pleisterden alweer 401 ex. Het was van 2001 geleden dat in juli zoveel 

krakken aanwezig waren. De uitzonderlijke droogte resulteerde in een zeer lage waterstand, waardoor 

blijkbaar meer plantaardig voedsel beschikbaar was. Tot 30 april pleisterden nog 2 tot 9 

Wintertalingen (Anas crecca). Na 1 ex. op 28 mei was deze soort opnieuw praktisch constant 

aanwezig vanaf 10 juni met wisselende aantallen (1 tot 26 ex.). Zoals steeds bleef het aantal Wilde 

Eenden (Anas platyrhynchos) tot eind mei laag met begin april 3 ex en eind mei 15 ex. In de loop van 

juni steeg de populatie met de aankomst van de ruiers met op 4 juni 45 ex., op 21 juni 108 ex., op 12 



juli 280 ex. en op 28 juli niet minder dan 434 ex. Het was van 2010 geleden dat in juli zoveel Wilde 

Eenden pleisterden. Tot 7 april waren nog 2 mannetjes en 1 wijfje Pijlstaart (Anas acuta) aanwezig. 

Daarna werd nog tot 28 april regelmatig een mannetje gezien. Iedere maand werd Zomertaling (Anas 

querquedula) waargenomen. Op 11 april betrof het 1 mannetje en 1 wijfje, op 23 mei 1 mannetje, op 2 

juni 1 mannetje en 1 wijfje en op 7 juni 2 mannetjes. Vanaf 18 juli was de soort zelfs constant 

aanwezig met mooie aantallen. Tot de 25ste  ging het nog om 1 tot 2 ex. in eclipskleed, maar daarna 

werden 4 tot 7 ex. genoteerd. Ook bij deze soort was het van 2010 geleden dat dit aantal werd gehaald 

in juli. In april pleisterden op de 5de en de 23ste nog respectievelijk 64 en 52 Slobeenden (Anas 

clypeata). Daarna werden tot eind juni lagere wisselende aantallen genoteerd (3 tot 15 ex.). In juli nam 

de populatie iets toe tot 49 ex. op de 30ste. Van 9 tot 17 mei pleisterden 2 mannetjes en 1 wijfje 

Krooneend (Netta rufina). Daarna bleef nog 1 mannetje tot 7 juni. Het was van 2009 geleden dat deze 

soort voor en langere periode pleisterde. Op 13 en 18 juni werd opnieuw een mannetje gezien, 

waarvan de vogel op de 18de in eclipskleed was. In april en mei werden de normale lage aantallen 

Tafeleenden (Aythya ferina) geteld (4 tot 33 ex.). In de loop van juni kwamen de eerste ruiers aan met 

op de 21ste 161 ex. Het aantal liep in juli op tot 402 ex. op de 18de. Vanaf 21 juni pleisterden 1 

mannetje en 1 wijfje Witoogeend (Aythya nyroca). Het was van 2010 geleden dat deze soort nog was 

waargenomen. Merkwaardig was dat beide vogels aan de rechterpoot voorzien waren van een gele ring 

met inscriptie. Uiteindelijk bleek dat de vogels afkomstig waren van een herintroductieproject in het 

natuurgebied Steinhuder Meer ten NW van Hannover in Duitsland. Het wijfje, waarvan de inscriptie 

kon afgelezen worden, was gekweekt in 2014 en vrijgelaten op 10 april 2015. Vermoedelijk trokken 

zij mee met ruiers naar de ruigebieden, mogelijk Tafeleenden, om zo op Blokkersdijk terecht te 

komen. Op 21 juli werd trouwens bij beide exemplaren slagpenrui vastgesteld. De wegtrek van de 

overwinteraars naar de broedgebieden zorgde bij de Kuifeenden (Aythya fuligula) voor een dalend 

aantal vanaf april, van 123 ex. op 2 april naar nog 6 ex. op 30 mei. In juni werden opnieuw iets hogere 

maar wisselende aantallen geteld (3 tot 46 ex.). In juli zorgden ruiers voor een kleine toename met op 

de 11de 83 ex. 

 

ROOFVOGELS TOT STERNS 

Op 25 april trok een Zwarte Wouw (Milvus migrans) in NO-richting om 09u42. Heel de periode 

kwam regelmatig een mannetje Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) jagen. Waarschijnlijk een 

vogel van de broedparen van het Groot Rietveld. Soms werden ook een jong mannetje, een 

onvolwassen en een adult wijfje waargenomen. De eerste juveniele vogel werd genoteerd op 18 juli. 

Nu en dan werd een jagende Sperwer (Accipiter nisus) gezien. Bijna constant pleisterden heel de 

periode 4 tot 5 Buizerds (Buteo buteo). Op 2 mei vloog een groepje van 6 ex. over. Voor het tweede 

opeenvolgend jaar werd er gebroed en er vlogen 3 jongen uit. Ook in het naburige bos van 3M werd 

gebroed en daar zat op 25 juni een groot jong op het nest. Dit jong werd na het uitvliegen wel niet 

meer gezien. Na een overtrekkend mannetje Torenvalk (Falco tinnunculus) richting N op 9 april om 

17u15 werden vanaf 23 april regelmatig een mannetje en een wijfje al dan niet jagend waargenomen. 

Vermoedelijk broedde een koppel op de naburige fabrieksterreinen. Na een eerste jagende Boomvalk 

(Falco subbuteo) op 26 april was vanaf 3 mei een broedkoppel aanwezig. Op 23 juli werden 2 

donsjongen op het nest waargenomen. Als alles goed blijft gaan is dit het eerste geslaagd broedgeval 

voor Blokkersdijk. Een eerste mislukt broedgeval had plaats in 2000. Een hevig onweer blies toen het 

nest uit de boom. In 2005 was er ook nog een territoriumhouden koppel van jonge vogels, maar er 

werd toen niet gebroed. 

In april werden enkel op de 4de en de 23ste auditief respectievelijk 4 en 1 Waterral (Rallus aquaticus) 

waargenomen. Tijdens het broedseizoen zijn ze zwijgzaam en zijn waarnemingen dan ook schaars. 

Vanaf 30 juni werd nu en dan opnieuw 1 ex. genoteerd. Tot half mei bleef het aantal Meerkoeten 

(Fulica atra) vrij stabiel (113 tot 155 ex.), wat voor begin april meer is dan normaal. Daarna zorgde de 



aankomst van de ruiers voor stijgende aantallen, met op 30 mei 207 ex., op 21 juni 343 ex. en op 28 

juli 627 ex.  

Door de steeds dalende waterstand ontstond er meer en meer strand, wat een gunstig effect had op de 

aanwezigheid van waadvogels. Ook de afgraving aan de Oostvlakte deed een nieuw pioniersbiotoop 

ontstaan, aanlokkelijk voor bepaalde soorten. 

Tot 9 juni werden regelmatig 1 tot 6 Scholeksters (Haematopus ostralegus) waargenomen. Zowel het 

strandje aan het eiland, maar nu ook het pas afgegraven deel van de Oostvlakte waren in trek. Daarna 

werden tot 11 juli nog onregelmatig 1 tot 2 ex. genoteerd.  

De afgraving lokte op 26 april 4 Steltkluten (Himantopus himantopus). Het betrof 1 mannetje en 3 ex. 

in wijfjeskleed. Het was van 2011 geleden dat deze soort nog pleisterde. Op 2 april pleisterden 54 

Kluten (Recurvirostra avosetta) en vlogen ook nog eens 60 ex. over. Het was van 1996 geleden dat 

nog zoveel Kluten pleisterden. Daarna werd van 25 april tot 23 juni onregelmatig gepleisterd met 1 tot 

2 ex. maar met op 23 juni wel 7 kort pleisterende ex. Na 4 overvliegende ex. op 11 juli en 4 

pleisterende ex. op 12 juli waren vanaf 26 juli dagelijks 3 tot 5 ex. aanwezig, waarschijnlijk werd 

Blokkersdijk als hoogwatervluchtplaats gebruikt. 

Nadat van 9 tot 12 mei op de W-oever 1 tot 2 adulte Kleine Plevieren (Charadrius dubius) kwamen 

foerageren pleisterde vanaf 14 mei een broedkoppel op het pas afgegraven deel van de O-vlakte. 

Vanaf 16 juli werden hier 3 tot 4 juveniele vogels gezien. Het was van 1997 geleden dat deze soort 

nog broedde. Dit nieuwe biotoop schiep hiervoor opnieuw de mogelijkheid. Buiten de broedvogels 

waren nu en dan meer vogels aanwezig, zoals de 2 ex. op 30 mei, de 3 ex. op 4 juni, de 2 ex. op 13 

juni en de 3 ex. op 7 juli. 

Vanaf 9 april was de Kievit (Vanellus vanellus) praktisch constant aanwezig. Tot eind mei bleef het 

aantal laag (1 tot 6 ex.). Daarna werden hogere wisselende aantallen geteld, afhankelijk van het getij 

op de Schelde (2 tot 30 ex.). 

Aan de afgraving pleisterden op 14 mei 2 Drieteenstrandlopers (Calidris alba). Het was van 2006 

geleden dat deze soort nog werd gezien. Op 25 juli foerageerde een Krombekstrandloper (Calidris 

ferruginea) op de westelijke strandoever. De vorige waarneming dateert uit 2013. Aan de oever van de 

afgraving pleisterden op 5 mei 5 Bonte Strandlopers (Calidris alpina). 

Op 4 juli vlogen ´s morgens 2 mannetjes en 1 wijfje Kemphaan (Philomachus pugnax) op van de 

oever. Mogelijk hadden de vogels overnacht. Op 25 juli waren opnieuw 6 ex. aanwezig. Op 16 april 

werd een Watersnip (Gallinago gallinago) ontdekt. Op 4 juli werd opnieuw 1 ex. gemeld, waarna 

vanaf 18 juli iets regelmatiger 1 ex. werd gezien. Van 18 tot 29 juli pleisterden constant 4 Grutto´s 

(Limosa limosa). Het was van 2010 geleden dat deze soort nog voor een langere periode aanwezig 

was. Op 26 juli vloog een Regenwulp (Numenius Phaeopus) op van de O-oever. Vanaf 24 juni 

pleisterden regelmatig 1 tot 5 Wulpen (Numenius arquata), afhankelijk van het getij op de Schelde. 

Enkel op 21 juli werd en  hoger aantal van 17 ex. geteld. Na telkens een overvliegende Tureluur 

(Tringa totanus) op 11 en 18 april was deze soort onregelmatig aanwezig van 25 april tot 6 juni (1 tot 

3 ex.). Daarna werd enkel nog op 5 juli een juveniel ex. waargenomen. Ondanks de gunstige 

omstandigheden werd de Groenpootruiter (Tringa nebularia) tijdens de voorjaarstrek weinig gezien. 

Enkel op 25 april en op 12 mei pleisterde 1 ex. en op 24 mei werden 2 ex. genoteerd. Pas op 23 april 

werd de eerste overvliegende Witgat (Tringa ochropus) van het jaar genoteerd. Op 25 april werd dan 

een pleisterend ex. gezien. Daarna werd pas op 22 juni terug 1 ex. gemeld.  In juli werd deze soort 

zoals steeds meer waargenomen. Na 1 ex. op de 2de werd  vanaf de 16de constant gepleisterd, maar wel 

met een laag aantal (1 tot 2 ex.). Op 28 juli werd een Bosruiter (Tringa glareola) genoteerd. Van 25 

april tot 21 mei pleisterden 1 tot 4 Oeverlopers (Actitis hypoleucos), met van 12 tot 14 mei zelfs 7 tot 

10 ex. De eerste najaarstrekkers verschenen zoals steeds in juli. Na 1 ex. op de 4de werd vanaf de 16de 

constant gepleisterd (1 tot 4 ex.). 



Tot 11 juli werden regelmatig overvliegende en ook, in mindere mate, pleisterende 

Zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus) waargenomen. Daarna nam het aantal waarnemingen 

sterk af. Tijdens de slaaptrek werden op 9 april 38 ex. geteld. Het eerste pleisterend juveniel ex. werd 

genoteerd op 25 juli. Tijdens de voorjaarstrek is de Dwergmeeuw (Larus minutus) een vaste 

verschijning. Van 21 tot 24 april foerageerden tijdens de dag 1 tot 2 ad. ex., maar naar de avond toe, 

op de 23ste rond 18u00, was het aantal opgelopen tot 21 ad. ex. in zomerkleed. Na 1 ex. in 1ste 

zomerkleed op 12 en 15 mei, waren van 21 mei tot 13 juni dagelijks 1 tot 3 ex. in 1ste zomerkleed 

aanwezig. Tijdens de slaaptrek op 9 april vlogen 32 Stormmeeuwen (Larus canus) over. Op 12 april 

pleisterde nog 1 onv. ex. Heel de periode werden meestal 1 tot 2 adulte Kleine Mantelmeeuwen 

(Larus fuscus) waargenomen, soms jagend op eenden en hun pulli. Opmerkelijk was een pleisterende 

groep van 35 ex. op 7 juli op de afgraving van de Oostvlakte, samen met honderden Kokmeeuwen. 

Op 7 juni werd een 3de kalenderjaar Pontische Meeuw (Larus cachinnans) gemeld. Op 28 maart 1999 

werd voor het eerst op Blokkersdijk een Geelpootmeeuw gedetermineerd met de kenmerken van 

Pontische Meeuw. Toen werd door sommigen deze ondersoort van Geelpootmeeuw reeds als soort 

beschouwd, maar werd alsnog niet in de checklist van Blokkersdijk als dusdanig opgenomen. Deze 

waarneming is dus pas de tweede determinatie van deze nu als soort beschouwde meeuw op 

Blokkersdijk. 

Na een overvliegende Visdief (Sterna hirundo) op 12 april was deze soort van 15 april tot 7 juli 

vrijwel dagelijks aanwezig. Op 15 april foerageerden 2 ex. maar op 25 april was het aantal al 

opgelopen tot 30 ex. Daarna werden tot half mei wisselende aantallen geteld (6 tot 25 ex.), met op 2 

mei zelfs 51 ex. In de tweede helft van mei werden nog 2 tot 3 ex. geteld, maar vanaf juni waren er 

weer meer maar wel wisselende aantallen (1 tot 19 ex.). Na 7 juli verschenen van de 16de tot de 25ste 

opnieuw 1 tot 3 ex., waarvan op de 19de de eerste 2 juvenielen. Daarna werd op 30 juli nog 1 

overvliegend ex. genoteerd. 

Van 2 tot 6 juni foerageerde een adulte Witwangstern (Chlidonias hybridus) in zomerkleed. De 

Zwarte Stern (Chlidonias niger) werd minder waargenomen dan normaal. Van 25 april tot 5 mei 

pleisterden onregelmatig 1 tot 5 ex. Daarna werden tot 3 juli slechts 6 verspreide waarnemingen 

genoteerd van 1 tot 2 ex., met enkel op 21 juni 4 ex. 

 

DUIVEN TOT RIETGORS 

Heel de periode was de Holenduif (Columba oenas) aanwezig (1 tot 8 ex.). Van de Houtduif 

(Columba palumbus) werd als maximum 20 ex. geteld op 26 mei. 

Op 28 mei werd een ontsnapte overvliegende Valkparkiet (Nymphicus hollandicus) waargenomen. 

De eerste zangpost van de Koekoek (Cuculus canorus) werd genoteerd op 25 april. 

Op 11 juli pleisterde een Ransuil (Asio otus). Ook werd op 11 mei en op 6 en 7 juli een uil 

waargenomen, maar de soort kon niet bepaald worden. Waarschijnlijk ging het wel telkens om 

Ransuil. 

De eerste Gierzwaluwen (Apus apus) werden pas op 26 april gezien, wat vrij laat is maar het waren 

dan wel 40 ex. Het grootste aantal foeragerende vogels werd op 2 juni geschat op 600 ex. 

Ondanks de zachte winter en het gegeven dat het aantal broedgevallen bijvoorbeeld in Nederland hoog 

lag werd de IJsvogel (Alcedo atthis) op Blokkersdijk weinig waargenomen. Waarschijnlijk zat het 

probleem van het ontbreken van jonge vis (zie ook Fuut) er voor iets tussen. In deze periode werden 

enkel op 20 juni en 25 juli 1 ex. gezien. En dit zijn pas de tweede en derde waarneming van dit jaar! 

Heel deze periode waren de Groene Specht (Picus viridis) en de Grote Bonte Specht (Dendrocopos 

major), ook als broedvogel, aanwezig. Op 11 april pleisterden 2 Kleine Bonte Spechten 

(Dendrocopos minor), waarvan 1 wijfje. Er werd zowel de zang en de roffel gehoord. Ook op 14 april 

werd nog de zang gehoord. 



De Veldleeuwerik (Alauda arvensis) werd enkel op het naburige terrein van Lanxess Rubber nv 

waargenomen. Zowel op 16 en 25 april en op 30 mei ging het om een zingend ex. Of er nog gebroed 

werd is onzeker. 

Ook dit jaar was er weer een broedkolonie van Oeverzwaluw (Riparia riparia) op het terrein van 

Lanxess Rubber nv. Het ging om ongeveer 45 bezette nesten. De vogels kwamen meestal boven de 

plas van Blokkersdijk foerageren. De eerste 7 Boerenzwaluwen (Hirundo rustica) werden genoteerd 

op 11 april wat erg laat is. Ook de Huiszwaluw (Delichon urbica) werd nog nooit zo laat 

waargenomen met 25 ex. op 16 mei. Er werden meestal 20 tot 30 ex. geteld. 

Een doortrekkende Boompieper (Anthus trivialis) pleisterde op 9, 16, 24 en 26 april. Van 11 tot 16 

april waren op de Oostvlakte 2 Graspiepers (Anthus pratensis) aanwezig. Enkel op 24 april werd een 

overvliegende Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) genoteerd. Na een pleisterende Witte 

Kwikstaart (Motacilla alba) op 1 april, een overvliegend ex. op 14 april en opnieuw een pleisterend 

ex. op 30 april op de Oostvlakte, kwam vanaf 5 mei deze soort bijna dagelijks op en in de omgeving 

van het eiland foerageren. Tot eind juni ging het steeds om 1 ex. en vanaf 13 juni ook om een 

juveniele vogel. In juli waren meerdere ex. aanwezig met soms 2 tot 3 adulte ex. en 1 juveniel ex. 

Mogelijk ging het om broedvogels van het terrein van Lanxess Rubber nv. 

Van de Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) werd met een zingend ex. op 11 april een normale 

aankomstdatum genoteerd. Na de plotse terugval in 2012 en het licht herstel vorig jaar, deed de 

Nachtegaal het nog wat beter, met als maximum 7 zangposten. De Witsterblauwborst (Luscinia 

svecica cyanecula) daarentegen kende een nooit geziene terugval. Pas op 4 april werd een zangpost 

waargenomen. en daarna werden voor de rest van deze periode maar acht verspreide waarnemingen 

van 1 ex. genoteerd! Op 24 en 25 april werden respectievelijk 3 en 2 Paapjes (Saxicola rubetra) 

waargenomen. Daarna werd op 7 mei ook een mannetje gezien. Het enige broedpaar van de 

Roodborsttapuit (Saxicola rubetra) hield stand. Na het uitvliegen van de jongen eind mei (3 

juvenielen op de 30ste) werd het koppel in juni nog enkel op de 11de waargenomen, doch in juli 

vertoonden ze opnieuw territoriumgedrag. De eerste Tapuit (Oenanthe oenanthe) werd waargenomen 

op 25 april. Daarna pleisterde nog 1 ex. op 4 en 9 mei. Op 2 mei werden op het terrein van Lanxess 

Rubber nv in totaal ook 8 foeragerende ex. gezien. 

Heel de periode waren van de Zanglijster (Turdus philomelos) de broedvogels aanwezig. Van de 

overwinterende Koperwieken (Turdus iliacus) werd op 2 april het laatste ex. waargenomen. 

De Sprinkhaanzanger (Locustella naevia) zag het dit jaar blijkbaar niet zitten. Pas op 25 april zongen 

de eerste 2 mannetjes. Daarna werd enkel nog op 9 mei, 4 juni en 11 juli een zangpost genoteerd. En 

dat nadat we de laatste jaren 3 tot 4 broedterritoria hadden! Op 11 april zong de eerste Rietzanger 

(Acrocephalus schoenobaenus). Het aantal liep in april nog op tot 6 zangposten op de 18de. Daarna 

werden nog 3 tot 4 zangposten genoteerd. De eerste Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) zong op 

9 mei. Het aantal liep op tot 50 zangposten op 30 mei, een evenaring van het recordaantal uit 1990. De 

eerste zangpost van de Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus) werd gehoord op 23 april. Het 

aantal zangposten liep op tot 43 op 16 mei. Opmerkelijk was de aanwezigheid van een zingende Grote 

Karekiet (Acrocephalus arundinaceus) van 16 mei tot 2 juni. Dit is de dertiende waarneming sinds 

1978. De vorige dateert reeds van mei 2005, maar nog nooit werd zo lang gepleisterd. Na het 

broedgeval van vorig jaar zag de Braamsluiper (Sylvia curruca) het, wat dat betreft, dit jaar niet 

zitten. Wel werd een zangpost genoteerd op 25, 26 en 30 april. Daarna werd de soort niet meer 

waargenomen. De Grasmus (Sylvia communis) liet haar eerste zang horen op 16 april.  Het aantal 

zangposten liep op 2 mei op tot 19, het hoogste aantal dat ooit werd waargenomen. Op 18 april zong 

de eerste Tuinfluiter (Sylvia borin). Het aantal zangposten liep op tot 8 op 16 mei. Het aantal 

zangposten van Zwartkop (Sylvia atricapilla) bedroeg op 24 mei 24. 

De Fitis (Phylloscopus trochilus) wordt stilaan een zorgenkind. Voor het tweede opeenvolgende jaar 

kon geen broedterritorium worden vastgesteld. De soort werd dan ook weinig waargenomen, met 



enkel op 17 april 1 zangpost, op 25 april 2 zangposten en op 13 juni 1 zangpost. De Goudhaan 

(Regulus regulus) wordt in deze periode weinig gezien. Ook nu werd enkel op 11 april 1 ex. ontdekt. 

Op 24 april pleisterde een mannetje Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) en de dag erna werd 

op dezelfde plaats ook een wijfje genoteerd. 

Het Baardmannetje (Panurus biarmicus) was alweer een succesverhaal. Voor het tweede 

opeenvolgende jaar werd een broedgeval vastgesteld. De soort werd dan ook vanaf 15 april regelmatig 

waargenomen, ondanks het geheimzinnig gedrag bij een broedgeval. Op 14 juni werden minstens 3 

uitgevlogen jongen waargenomen. 

De Staartmees (Aegithalos caudatus) was uiteraard heel de periode aanwezig. Na het broedseizoen 

werd op 30 juli een groep van minstens 27 ex. gezien. De Matkop (Parus montanus) deed zijn 

reputatie van onregelmatige broedvogel weer alle eer aan. Na een sabbatjaar werd opnieuw een 

broedterritorium vastgesteld. De laatste zangpost werd genoteerd op 30 mei. De Boomkruiper 

(Certhia brachydactyla) doet het de laatste jaren uitstekend. Alhoewel het exacte aantal van dit 

onopvallend vogeltje niet vast te stellen is werden in deze periode als maximum 5 ex. geteld  op 16 

mei en 11 juli. 

Een aangename verrassing was dat voor het tweede opeenvolgende jaar een zingende Wielewaal 

(Oriolus oriolus) werd gehoord. Nu was dit op 30 mei. 

Een overtrekkend Roek (Corvus frugilegus) werd op 14 mei genoteerd. Sinds 1976 is dit merkwaardig 

genoeg pas de tweede meiwaarneming voor Blokkersdijk. De Roek is voornamelijk wintergast. De 

winterslaapplaats van Zwarte Kraai (Corvus corone) was bezet tot 18 april. 

De Spreeuw (Sturnus vulgaris) werd opnieuw zeer weinig waargenomen. Op 25 april vlogen 2 ex. 

over en op 13 juni pleisterde een groep van 80 hoofdzakelijk juveniele vogels. 

Van de Vink (Fringilla coelebs) werden tot 16 juli 1 tot 3 zangposten genoteerd. Op 5 april zong een 

Putter (Carduelis carduelis) en op 21 mei werd nog 1 ex. gezien. Het toppunt van deze periode was 

wel het mannetje Roodmus (Carpodacus erythrinus) in eerste zomerkleed dat van 31 mei tot 5 juni 

zijn melancholische zang ten gehore bracht. Merkwaardig was dat op 9 juni op dezelfde plaats 

opnieuw een zingend mannetje werd gehoord, maar met een iets andere zangstrofe. Of dit dezelfde 

vogel was kon niet met zekerheid vastgesteld worden.  Dit is de tweede waarneming voor 

Blokkersdijk. De vorige dateert van 7 en 8 juni 2008. 

De Rietgors (Emberiza schoeniclus) was als broedvogel heel de periode aanwezig. Het maximum 

aantal van 8 zangposten werd genoteerd op 30 mei. 

 

AUGUSTUS TOT OKTOBER  

 

FUTEN TOT EENDEN 

Het nog vrij laat verschijnen van veel jonge vis, tijdens deze periode, had een zeer positieve invloed op 

de aanwezigheid van aantallen viseters. Het aantal Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis), dat eind juli 

reeds hoog was, nam in deze periode nog toe tot 64 ex. op 27 augustus en tot 67 ex. op 19 september. 

In oktober was het visfestijn uit en nam de populatie spectaculair af, met op  de 3de nog 33 ex., op de 

10de nog 8 ex. en op de 31ste nog 2 ex. De populatie Fuut (Podiceps cristatus) begon iets later toe te 

nemen. Na 10 ex op 4 augustus steeg het aantal tot 47 ex. op 1 september en tot 49 ex. op 17 

september. Ook bij deze soort nam het aantal sterk af in oktober, met op de 3de nog 31 ex. en nog 6 ex. 

op de 31ste. Op 4 augustus pleisterde een adulte Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) in zomerkleed. 

Het was van 2013 geleden dat deze soort nog was waargenomen. Op 6 augustus werden nog 31 

Geoorde Futen (Podiceps nigricollis) geteld. Dan nam de populatie langzaam af met op 1 september 

nog 15 ex. en daarna tot 27 september nog 2 tot 11 ex. Op 1 oktober werd nog 1 ex. genoteerd en van 

15 tot 18 oktober pleisterde opnieuw een adult ex. in winterkleed. Het aantal Aalscholvers 

(Phalacrocorax carbo) bleef tot 6 september nog vrij normaal voor deze periode (1 tot 19 ex.). Maar 



vanaf dan nam de populatie, die van de slaapplaatsen kwam foerageren, dagelijks toe, met op 27 

september en 3 oktober respectievelijk 257 en 212 ex. Het was van 2003 geleden dat zoveel 

Aalscholvers pleisterden. Daarna nam het aantal snel af met in de tweede helft van oktober nog 2 tot 

16 ex. 

De eerste overwinterende Roerdomp (Botaurus stellaris) werd genoteerd vanaf 26 september. In 

oktober pleisterden minstens 2 ex. Voor de tweede maal dit jaar werd een Woudaap (Ixobrychus 

minutus) waargenomen, ditmaal op 10 september. Tot 22 augustus kwamen vrij regelmatig 1 tot 2 

Kleine Zilverreigers (Egretta garzetta) foerageren, met enkel op 6 augustus 3 ex. Daarna werd enkel 

op 31 augustus en op 2, 8 en 10 september een ex. genoteerd. Van 17 september tot 11 oktober was 

deze soort dagelijks aanwezig met recordaantallen. Op 17 september werd 1 ex. genoteerd maar het 

aantal liep op tot 14 ex. op 29 september en tot 22 ex. op 6 oktober. Daarna nam de populatie vlug af 

met op 11 oktober nog 2 ex. Vanaf 27 oktober kwam opnieuw 1 ex. foerageren. Ook de Grote 

Zilverreiger (Casmerodius albus) zag de rijke vistafel wel zitten. Van 30 juli tot 6 augustus kwamen 

1 tot 2 ex. foerageren. Daarna was de soort tot 11 september zeer onregelmatig aanwezig met 1 tot 2 

ex., uitgezonderd op 31 augustus toen 5 ex. werden gemeld. Van 10 september tot 29 oktober was de 

soort dagelijks aanwezig met erg wisselende aantallen. Tot 27 september ging het om 1 tot 5 ex. 

Daarna liep het aantal snel op tot 28 ex. op 1 oktober en op 3 oktober werden nog steeds 25 ex. geteld. 

Het aantal daalde dan opnieuw en vanaf 15 oktober ging het nog om 1 tot 4 ex. De Blauwe Reiger 

(Ardea cinerea) kende nagenoeg hetzelfde aanwezigheidspatroon. Tot 15 september pleisterden bijna 

dagelijks 1 tot 6 ex. Maar vanaf dan nam ook deze soort opvallend toe tot 28 ex. op de 29 september 

en zelfs 41 ex. op 1 oktober en nog steeds 39 ex. op 4 oktober en 32 ex. op 8 oktober. Daarna nam het 

aantal flink af met vanaf 13 oktober nog regelmatig 1 tot 3 ex. Tot 11 oktober pleisterden nagenoeg 

dagelijks Lepelaars (Platalea leucorodia) en na een minder jaar in 2014 liep het aantal dit jaar weer 

hoog op. Er werden wel zeer wisselende aantallen genoteerd. In augustus ging het om 6 tot 49 ex., met 

reeds 27 ex. op de 6de en de 49 ex. werden gemeld op de 31ste. In september pleisterden 14 tot niet 

minder dan 79 ex.! De hoogste aantallen werden genoteerd in de tweede helft van september met 54 

ex. op de 17de, 75 ex. op de 19de en de 79 ex. op de 22ste. Dit is geen record want dat werd met 87 ex. 

gevestigd op 30 augustus 2012. Daarna nam het aantal langzaam af met op 29 september nog 27 ex., 

op 8 oktober nog 18 ex. en op 11 oktober nog 8 ex. Later pleisterden nog enkel kort 2 ex. op 18 

oktober en nog 1 ex. op 20 oktober. Op 28 oktober werd nog een overvliegende juveniele vogel 

genoteerd. 

Het aantal Knobbelzwanen (Cygnus olor) nam nog toe tot 88 ex. op 27 augustus. Vanaf begin 

september was er blijkbaar niet meer voldoende plantaardig voedsel en begon de wegtrek. Op 26 

september waren nog 31 ex. aanwezig en op 31 oktober nog 19. De hybride Zwarte Zwaan x 

Knobbelzwaan (Cygnus atratus x Cygnus olor) pleisterde nog constant tot 1 september. Later 

verscheen de vogel nog enkel op 28 oktober. Op 16 oktober waren uit het verre Siberië 2 adulte 

Kleine Zwanen (Cygnus columbianus bewickii) aangekomen. Waarschijnlijk was door de 

uitzonderlijk lage waterstand hun favoriete voedsel, zijnde de wortels van waterplanten, goed 

bereikbaar want ze bleven pleisteren. Op 25 oktober kwamen om 11u57 nog eens 8 adulte vogels de 

twee vervoegen. Alle 10 waren op de 31ste nog steeds present. Het was van 2012 geleden dat deze 

soort nog zo lang aanwezig was. Hopelijk kunnen we nog eens van een overwintering spreken. 

Op 17 oktober vlogen 5 Kolganzen (Anser albifrons) over en op 20 oktober trokken 20 ex. in NW-

richting om 10u51. Tot 11 augustus pleisterden 3 tot 5 Grauwe Ganzen (Anser anser). Daarna waren 

vanaf 22 augustus vrijwel dagelijks zeer wisselende, maar gestaag toenemende aantallen aanwezig (2 

tot 63 ex.). Een deel kwam overnachten. Samen met overnachtende Grote Canadese Ganzen (Branta 

canadensis) pleisterde tijdens de morgen op 17 oktober een Indische Gans (Anser indicus). Het was 

van 2012 geleden dat deze Aziatische exoot nog was waargenomen. Tot 27 september pleisterden 8 tot 

49 Grote Canadese Ganzen, die soms enkel kwamen overnachten. Vanaf 29 september nam 



voornamelijk het aantal overnachters sterk toe, zoals de 220 ex. tijdens de nacht van 2 op 3 oktober, de 

321 ex. tijdens de nacht van 9 op 10 oktober, de 244 ex. tijdens de nacht van 16 op 17 oktober en de 

194 ex. tijdens de nacht van 23 op 24 oktober. Daarna nam het aantal flink af met tijdens de nacht van 

30 op 31 oktober nog 40 ex. Tijdens de dag werden zeer wisselende aantallen geteld (7 tot 101 ex.). 

Samen met de canada´s pleisterde op 22 augustus ook een Brandgans (Branta leucopsis). 

Buiten het koppel Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) met de 2 juvenielen waarvan vanaf half 

september nog 1 juveniel overbleef, pleisterden vooral tot half september soms hogere aantallen (3 tot 

22 ex.). Daarna daalde dit aantal tot nu en dan nog 2 tot 8 ex. In augustus bleef zoals steeds het aantal 

Bergeenden (Tadorna tadorna) nog laag (1 tot 2 ex.), waarvan voornamelijk juveniele ex. Enkel op 

de 17de werd een groep van 17 ex. geteld, vogels die reeds waren teruggekeerd uit de ruigebieden. 

Vanaf september nam het aantal dan langzaam toe, maar het ging maar schuchter (6 tot 19 ex. in 

september en 65 ex. op 24 oktober). Van 22 augustus tot 8 september werd opnieuw onregelmatig een 

mannetje Smient (Anas penelope) waargenomen. Op 26 september pleisterden 27 ex., maar de dag 

erna werden nog slechts 3 ex. genoteerd. Na opnieuw 2 ex. op 1 oktober was de soort vanaf de 10de 

iets regelmatiger aanwezig , maar met zeer wisselend aantal (1 tot 10 ex.). Gewoonlijk neemt het 

aantal Krakeenden (Anas strepera) in augustus af wegens het opraken van het plantaardig voedsel. 

Net als vorig jaar echter nam het aantal in augustus opnieuw toe, maar nu wel zeer spectaculair. 

Blijkbaar blijft er langer voldoende voedsel aanwezig. Op 2 augustus pleisterden reeds 451 ex. en het 

aantal steeg nog tot 810 ex. op de 15de. Dit is meer dan 1% van de NW-Europese populatie! Het was 

van 2002 geleden dat we deze norm voor deze soort nog haalden. Dit is ook het derde hoogste 

augustusaantal ooit. Hogere aantallen in augustus werden geteld op 15/08/1987 met 948 ex. en op 

19/08/1988 met 1100 ex. Na de 15de nam de populatie wel snel af met op de 25ste nog 455 ex. en op 1 

september nog 144 ex. Het aantal bleef daarna dalen met op 3 oktober nog 69 ex. en op 31 oktober nog 

35 ex. Begin augustus bleef het aantal Wintertalingen (Anas crecca) nog vrij constant met 22 ex. op 

de 2de. De lage waterstand schiep een ideaal biotoop voor deze soort om te foerageren. Vanaf 9 

augustus begon het aantal toe te nemen, met op de 25ste reeds 212 ex. en op 1 september 236 ex. Tot 

15 september werden nog 123 tot 200 ex. geteld. Voor de rest van de periode was het aantal iets 

afgenomen (77 tot 146 ex.). Deze soort gaat bij lage tij ook op het slik van de Schelde foerageren, 

vandaar mogelijk de wisselende aantallen. De aanzienlijke ruipopulatie van Wilde Eend (Anas 

platyrhynchos) bleef nog hoog en nam zelfs nog iets toe in de eerste helft van augustus (478 ex. op de 

1ste en 480 ex. op de 15de). Het was van 2010 geleden dat in augustus zoveel Wilde Eenden pleisterden. 

Na 15 augustus nam het aantal af met op de 25ste nog 279 ex. en op 1 september nog 187 ex. Daarna 

waren voor de rest van de periode nog 13 tot 75 ex. aanwezig. Net als vorig jaar verscheen de 

Pijlstaart (Anas acuta) vroeg. Vanaf 4 augustus was eerst regelmatig een ex. in wijfjeskleed aanwezig 

en op 5 augustus werden zelfs 3 ex. gemeld. Op 30 augustus was het aantal opgelopen tot 6 ex. en 

voor de rest van de periode pleisterden wisselende aantallen (2 tot 23 ex.). Ook deze soort gaat bij lage 

tij op het slik van de Schelde foerageren. Minstens tot 3 september waren constant Zomertalingen 

(Anas querquedula) in eclipskleed aanwezig, met tot 22 augustus regelmatig een hoog aantal (4 tot 15 

ex.). Het was van 2010 geleden dat, toen wel enkel eind juli, nog zoveel Zomertalingen werden geteld. 

Na 22 augustus werden nog 2 tot 5 ex. genoteerd. Na 3 september werd nog 1 ex. gezien op 13 en 17 

september. Mogelijk was dit ex. tot dan ook constant aanwezig. Zoals steeds pleisteren meestal in de 

tweede helft van het jaar veel Slobeenden (Anas clypeata). Op 2 augustus werden nog 75 ex. geteld, 

maar dit aantal was op 23 augustus opgelopen tot 375 ex. en op 6 september tot 437 ex., zijnde meer 

dan 1% van de NW-Europese populatie. Maar daar bleef het niet bij want op 19 september werden 680 

ex. geteld. Dit aantal bleef tot 18 oktober vrij constant en daarna daalde de populatie iets met op  de 

25ste nog steeds 513 ex. Op 10 september werd een wijfje Krooneend (Netta rufina) waargenomen. De 

ruipopulatie van Tafeleend (Aythya ferina) bleef tot 25 augustus vrij constant, met 412 ex. op de 2de 

en 422 ex. op de 18de. Daarna begon de wegtrek met op 1 september nog 295 ex., dalend naar 115 ex. 



op 15 september. Tot half oktober bleef dit aantal vrij constant met op 8 oktober nog 122 ex. Vanaf 

half oktober begon, zoals steeds de laatste jaren, de invloed van jagende Kleine en Grote 

Mantelmeeuwen (Larus fuscus en Larus marinus) zich weer te doen gelden, wat tijdens de dag 

resulteerde in lage aantallen Tafeleenden (1 tot 24 ex.). Het koppel Witoogeenden (Aythya nyroca) 

van het herintroductieproject nabij Hannover in Duitsland (zie verslag april tot juli 2015) bleef nog 

dagelijks tot minstens 13 augustus. Na de rui was de band tussen het koppel wat losser geworden. En 

na 13 augustus werd het koppel enkel op 22 augustus nog samen gezien en werd op 25 augustus nog 

enkel het wijfje opgemerkt en op 27 augustus werd voor het laatst nog 1 ex. gemeld. Het aantal 

Kuifeenden (Aythya fuligula) bleef in deze periode laag (10 tot 52 ex.). Reeds op 20 oktober 

pleisterde een koppel Brilduiker (Bucephala clangula). Het waren echter geen blijvers. 

 

ROOFVOGELS TOT STERNS 

In augustus kwam onregelmatig een wijfje en een juveniele Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) 

jagen. Op 4 september trok een juveniel ex. over en van 22 september tot 6 oktober kwam bijna 

dagelijks opnieuw een juveniel ex. jagen. Daarna werd enkel op 24 oktober nog een jagende juveniele 

vogel genoteerd. Van de zeldzaam geworden Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) trok een wijfje op 

26 oktober om 12u00 in ZW-richting. In deze periode bezoekt de Havik (Accipiter gentilis) al wel 

eens Blokkersdijk. Ook nu was er de aanwezigheid van een juveniele vogel van 27 augustus tot 5 

september. En daar bleef het niet bij want op 24 oktober pleisterde een adult wijfje. Er werd tijdens 

deze periode een normale aanwezigheid van Sperwer (Accipiter nisus) genoteerd. De Buizerd (Buteo 

buteo) is een succesverhaal en  werd ook nu dagelijks met meerdere ex. waargenomen. Op 10 

september trok een juveniele Visarend (Pandion haliaetus) in ZO-richting om 13u15. Ook op 26 

september vloog 1 ex. in Z-richting om 12u57. Heel de periode werd regelmatig de Torenvalk (Falco 

tinnunculus) waargenomen. Het ging zowel om een mannetje als vogels in wijfjeskleed. De twee 

jongen van het broedkoppel Boomvalk (Falco subbuteo) vlogen half augustus uit. Op 15 september 

werd nog 1 adulte vogel met prooi en nog 1 juveniele vogel waargenomen. Daarna werd nog tot 24 

september dagelijks 1 ex. gezien. Op 13 oktober joegen 2 Slechtvalken (Falco peregrinus) boven 

Blokkersdijk. Daarna werd ook nog een jagend ex. genoteerd op 20 en 24 oktober. 

Van de Waterral (Rallus aquaticus) werden regelmatig 1 tot 3 ex. waargenomen. Het maximumaantal 

Waterhoenen (Gallinula chloropus) in deze periode bedroeg 51 ex. op 18 augustus. Het aantal 

Meerkoeten (Fulica atra) bleef in augustus merkwaardig genoeg nog toenemen tot 769 ex. op de 15de. 

Ook deze planteneter profiteerde dus van het langer beschikbaar blijven van het plantaardig voedsel. 

Pas in september nam het aantal spectaculair af met op de 1ste nog 558 ex. en op de 24ste nog 42 ex. In 

oktober was de populatie terug iets toegenomen (70 tot 88 ex.). 

Zoals reeds aangestipt bleef heel de periode de waterstand uitzonderlijk laag, wat de aanwezigheid van 

bepaalde waadvogels gunstig beïnvloedde. Toch bleef het resultaat voor sommige soorten beneden de 

verwachtingen. Enkel op 2 augustus pleisterde nog een Scholekster (Haematopus ostralegus). Tot 3 

augustus waren nog 1 adulte en 2 juveniele Kluten (Recurvirostra avosetta) aanwezig. Een Kleine 

Plevier (Charadrius dubius) kwam foerageren op 13, 15 en 21 augustus en op 1, 8, en 27 september. 

Het was van 1999 geleden dat nog septembergegevens werden genoteerd! Heel de periode pleisterde 

een wisselend aantal (6 tot 63 ex.) Kieviten (Vanellus vanellus). Een Bonte Strandloper (Calidris 

alpina) kwam foerageren op 18 en 21 augustus en op 8 september waren 2 ex. aanwezig. Op 1 

augustus pleisterden 6 Kemphanen (Philomachus pugnax). Het was van 2009 geleden dat nog zo´n 

aantal werd genoteerd! Heel de periode waren minstens 1 tot 7 Watersnippen (Gallinago gallinago) 

aanwezig. Tot 11 september werden dagelijks Wulpen (Numenius arquata) waargenomen, met de 

hoogste aantallen van half augustus tot begin september (1 tot 32 ex.), die ook meestal kwamen 

overnachten. Vanaf 10 september ging het nog om 1 tot 3 ex. en was de soort ook niet meer dagelijks 

aanwezig. Op 2 en 4 augustus pleisterden respectievelijk 3 en 2 Tureluurs ( Tringa totanus) en daarna 



werd enkel nog op 8 september 1 ex. gezien. Het was wel van 2009 geleden dat nog een 

septemberwaarneming werd genoteerd. De Groenpootruiter (Tringa nebularia) liet het zo goed als 

afweten. Enkel van 18 tot 21 augustus kwam 1ex. foerageren. Tot 27 augustus waren 1 tot 4 Witgatjes 

(Tringa ochropus) aanwezig. Daarna bleef tot 20 september nog 1 ex. en later werd enkel nog op 3 en 

31 oktober 1 ex. waargenomen. Op 1 en 15 augustus pleisterden respectievelijk 1 en 2 Bosruiters 

(Tringa glareola). Tot 6 september waren 1 tot 6 Oeverlopers (Actitis hypoleucos) aanwezig en op 21 

augustus werden zelfs 9 ex. gemeld. Daarna werden enkel op 13 september en 1 oktober 

respectievelijk nog 2 en 1 ex. genoteerd. 

Heel de periode kwamen regelmatig 1 tot 2 Kleine Mantelmeeuwen op bezoek, maar vooral vanaf 

oktober waren ze dagelijks aanwezig. De eerste Grote Mantelmeeuwen, een adult ex. en een 

onvolwassen ex., werden waargenomen op 17 en 18 september. Ook deze soort manifesteerde zich 

voornamelijk vanaf oktober met 1 tot 2 ex.  

Enkel op 1 augustus werd een Visdief (Sterna hirundo) genoteerd en op 16 augustus pleisterden kort 3 

ex. Ook van de Zwarte Stern (Chlidonias niger) was er weinig najaarstrek. Enkel op 18 en 19 

september foerageerde een adulte vogel in winterkleed. 

 

DUIVEN TOT RIETGORS 

Van de Holenduif (Columba oenas) werden 1 tot 3 ex. waargenomen. De Houtduif (Columba 

palumbus) pleisterde vooral in augustus en september soms met grotere groepen (60 tot 95 ex.). In 

oktober werden nog 1 tot 10 ex. gezien. 

Heel de periode kwam regelmatig de IJsvogel (Alcedo atthis) vissen. Het ging om zowel een mannetje 

als een wijfje. 

Zowel de Groene Specht (Picus viridis) als de Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) waren 

normaal aanwezig. 

Daar er geen trektellingen werden verricht zijn er weinig gegevens van de najaarstrek beschikbaar. 

Onze indruk was dat deze wat aantallen betreft erg kalm verliep. De Veldleeuwerik (Alauda arvensis) 

werd enkel in oktober driemaal overtrekkend waargenomen, telkens met enkele ex. 

De laatste waarneming van Oeverzwaluwen (Riparia riparia) werd vastgesteld op 15 augustus. 

Hiermee was deze soort vroeg verdwenen. Doortrekkende Boerenzwaluwen (Hirundo rustica) 

zorgden vooral van eind augustus tot 17 september voor mooie aantallen foeragerende vogels (20 tot 

100 ex.). Ook van de Huiszwaluw (Delichon urbica) werden op 27 augustus een 100-tal ex. 

genoteerd. Tot 19 september werden regelmatig nog 20 tot 50 ex. geteld. Vanaf 26 september 

pleisterden 2 tot 4 doortrekkende Graspiepers (Anthus pratensis). Op 10 oktober was zelfs een 

groepje van 21 ex. aanwezig op de Oostvlakte. Vanaf 17 oktober foerageerde een Waterpieper 

(Anthus spinoletta) op de slikoever van de plas. Op 31 oktober waren zelfs 2 ex. aanwezig. Op 29 

augustus trok een Gele Kwikstaart (Motacilla flava) in Z-richting om 07u01. Tijdens de nacht van 18 

op 19 september had een ex. overnacht in de westelijke rietkraag. Heel de periode foerageerden 

meestal op de W-oever regelmatig 1 tot 4 Witte Kwikstaarten (Motacilla alba). Vooral in augustus 

waren er 1 tot 2 juveniele ex. bij. Op 27 augustus werden in de rietkraag nog 3 Witsterblauwborsten 

(Luscinia svecica cyanecula) waargenomen. Het laatste ex. werd genoteerd op 17 september. Een 

wijfje Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) pleisterde aan op de Oostvlakte op 3 

oktober. Dit is pas de zesde oktoberwaarneming van deze soort op Blokkersdijk. De vijf vorige vielen 

tussen 1983 en 1992! Na 4 Paapjes (Saxicola rubetra) op 15 augustus waren van 5 tot 13 september 1 

tot 8 ex. aanwezig. Daarna werden nog 2 ex. waargenomen op 3 oktober. Het broedpaar 

Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) had wel degelijk een tweede succesvol broedsel. Op 1 augustus 

werden het alarmerend koppel, waarvan het wijfje met voedsel in de bek, en 1 uitgevlogen juveniele 

vogel waargenomen. Op 8 augustus werden 2 juvenielen opgemerkt. De soort werd tot 8 oktober nog 

regelmatig gezien (1 tot 4 ex.). 



Een Beflijster (Turdus torquatus) werd ontdekt op 17 oktober. Op 17 oktober was er ook 

opmerkelijke trek in oostelijke richting van Kramsvogels (Turdus pilaris). Om 11u49 trokken 25 ex. 

over en om 15u20 ging het om ca. 100 ex. Pas vanaf 29 augustus werden tot eind september opnieuw 

nu en dan enkele Zanglijsters (Turdus philomelos) waargenomen (2 tot 3 ex.). Op 14 oktober zorgden 

doortrekkers voor een hoger aantal (14 ex.). Daarna was de soort opnieuw constant aanwezig (1 tot 5 

ex.). Op 17 oktober werden de eerste 4 Koperwieken (Turdus iliacus) gemeld. Op 20 oktober werd de 

roep waargenomen en op 31 oktober werden 3 ex. genoteerd. 

Vanaf 18 augustus zong opnieuw een Cetti´s Zanger (Cettia cetti). In oktober waren minstens 2 

zangers aanwezig. De laatste Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) werd opgemerkt op 15 

augustus. De laatste zingende Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus) werd gehoord op 20 

augustus en de laatste 3 ex. werden gezien op 19 september. 

Op 8 augustus werd van de Grasmus (Sylvia communis) nog een uitgevlogen nest opgemerkt, 

waarschijnlijk van een tweede broedsel. Dit was ook de laatste waarneming van deze soort, wat zou 

kunnen wijzen dat de soort vroeg wegtrok. De Zwartkop (Sylvia atricapilla) werd nog waargenomen 

tot 3 oktober. De Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) was uiteraard heel de periode nog aanwezig, met op 

3 oktober nog 3 zangposten. Op 12 september liet een Fitis (Phylloscopus trochilus) nog zijn typische 

zang horen. Dit is de vijfde laatste zanger ooit. De laatste datum van een zingend ex. dateert van 4 

oktober 1985! 

Op 12 september werd in een groep mezen een Goudhaan (Regulus regulus) ontdekt. Na ook nog 

telkens 1 ex. op 3 en 4 oktober, werd deze kleinste van de Europese zangvogels vanaf 17 oktober 

dagelijks waargenomen met 1 tot 3 ex. Het was duidelijk dat heel wat Goudhaantjes aanwezig waren. 

Meestal zijn ze pas in november meer aanwezig op Blokkersdijk. De Vuurgoudhaan (Regulus 

ignicapillus) vertoonde opmerkelijk hetzelfde aanwezigheidspatroon. Na 2 ex. op 17 september werd 

ook deze soort vanaf 17 oktober bijna dagelijks waargenomen (1 tot 2 ex.). 

Op 9 september pleisterde een Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata). Ook een Bonte 

Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) werd ontdekt op 10 en 13 september. 

Het Baardmannetje (Panurus biarmicus) liet zich, na het broedgeval, tot eind september weinig zien, 

alhoewel we moeilijk kunnen aannemen dat de soort niet aanwezig was. Enkel op 1 augustus werden 2 

ex. in de rietkraag genoteerd en op 10 augustus werd een juveniel ex. waargenomen. In oktober werd 

dit pareltje van het riet weer meer opgemerkt, met o. a. 2 ex. op de 3de, 2 mannetjes en 2 wijfjes op de 

10de, 5ex. op de 29ste en de roep werd gehoord op de 31ste. Staartmezen (Aegithalos caudatus) waren 

uiteraard heel de periode aanwezig, met op 11 oktober een groep van ca. 20 ex. Na enige stilte werd in 

het Moerasbos van 29 augustus tot 26 september opnieuw een Matkop (Parus montanus) 

waargenomen. Daarna werd daar opnieuw 1 ex. gezien op 31 oktober. We gaan er echter vanuit dat de 

soort constant aanwezig was. Op 19 september en 17 oktober werd een Zwarte Mees (Parus ater) 

waargenomen en op 22 oktober vloog een groepje van 10 ex. over. Deze soort wordt op Blokkersdijk 

meestal enkel gezien tijdens invasies. Het was trouwens alweer van 2012 geleden dat ze nog was 

waargenomen. Van de Boomkruiper (Certhia brachydactyla) werden minstens 2 tot 5 ex. 

waargenomen, maar het exacte aantal is uiteraard niet vast te stellen. 

Op 3 en 17 oktober trokken respectievelijk 5 en 1 Roek (Corvus frugilegus) in ZW-richting en op 24 

oktober vlogen 7 ex. in O-richting. 

Een groep van ca. 150 Spreeuwen (Sturnus vulgaris) pleisterde van 10 tot 12 september op het 

naburige terrein van Lanxess Rubber nv. In oktober werden sporadisch een klein aantal overvliegende 

ex. waargenomen en op 29 oktober kwamen ca. 20 ex. overnachten in de oostelijke rietkraag. Op 31 

oktober werd dan nog lichte trek vastgesteld. 

Vanaf 10 oktober pleisterden 1 tot 5 Vinken (Fringilla coelebs). Na een overvliegende Putter 

(Carduelis carduelis) op 26 september, werden 3 pleisterende ex. waargenomen op 29 september en 

op 17 oktober. Na opnieuw een overvliegend ex. op 24, 27 en 28 oktober werd op 31 oktober een 



pleisterend ex. genoteerd. Reeds op 26 september vlogen 4 Sijzen (Carduelis spinus) over. Het was 

van 2003 geleden dat nog een septemberwaarneming werd genoteerd. Daarna waren er in de tweede 

helft van oktober 4 verspreide waarnemingen van enkele overvliegende ex. Of dit de voorbode is van 

nog eens een goed sijzenjaar valt nog af te wachten. Op 26 september trok een Kneu (Carduelis 

cannabina) over en op 31 oktober werd de roep gehoord van overtrekkende vogels. 

Heel de periode waren nog Rietgorzen (Emberiza schoeniclus) aanwezig (1 tot 5 ex.). Vanaf 10 

oktober werd ook in de rietkraag overnacht door een onbekend aantal. 

 

NOVEMBER - DECEMBER  

 

FUTEN TOT EENDEN 

Tot 27 december pleisterde nog 1 Dodaars (Tachybaptus ruficollis). Enkel op 7, 14 en 21 

november werden nog 2 ex. genoteerd. Ook van de Fuut (Podiceps cristatus) werd tijdens 

deze periode nog 1 ex. waargenomen, met enkel op 26 november nog 4 ex. Een normale 

toestand voor deze soorten naar de winter toe. 

Op 5 en 7 november en 20 december pleisterden nog respectievelijk 5, 7 en 5 Aalscholvers 

(Phalacrocorax carbo). Voor het overige waren heel de periode regelmatig 1 tot 2 ex. 

aanwezig. Op 29 december was reeds een ex. in broedkleed. 

Het lijkt erop dat het aantal overwinterende Roerdompen (Botaurus stellaris) iets kleiner is 

dan de voorgaande jaren. In deze periode werden 1 tot 2 ex. waargenomen. Op 1 en 14 

november pleisterde een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) en op 28 november vloog een 

ex. over. Het lijkt raar maar dit zijn de eerste novembergegevens voor Blokkersdijk. Daarna 

was nog 1ex. aanwezig op 29 december. Ook dit is pas het derde decembergegeven. De 

vorige dateren uit 1978 en 1997. De Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) is al meer 

ingeburgerd, en afhankelijk van het visbestand, in meerdere of mindere mate aanwezig. In 

deze periode werd onregelmatig 1 ex. waargenomen, uitgezonderd op 1 en 8 november toen 

respectievelijk 3 en 2 ex. werden gemeld. Op 4 november pleisterden nog 4 Blauwe Reigers 

(Ardea cinerea). Daarna werd enkel tot 27 november nog slechts onregelmatig 1 ex. 

waargenomen. Een magere balans voor deze soort. 

Ook nu was er in deze periode nog plantaardig voedsel beschikbaar in de plas. Tot 12 

december waren nog steeds 22 tot 39 Knobbelzwanen (Cygnus olor) aanwezig. Daarna 

werden nog 17 tot 20 ex. geteld. 

De wortels van de waterplanten bleven door de lage waterstand goed bereikbaar voor de 

overwinterende Kleine Zwanen (Cygnus columbianus bewickii). Het aantal van 10 ad. ex. die 

reeds eind oktober pleisterden, bleef constant tot 24 november, met uitzondering op 20 

november toen 12 ad. ex. pleisterden. Daarna kregen ze het gezelschap van een koppel met 4 

jongen, en van 1 tot 3 december ook nog van 1ad. ex. zodat het gezelschap uiteindelijk 17 ex. 

telde. Daarna werden tot 22 december meer wisselende aantallen genoteerd (8 tot 17 ex.). 

Vanaf 24 december waren nog steeds constant 12 ad ex. aanwezig. 

Tot 21 november kwamen nog regelmatig wisselende aantallen Grauwe Ganzen (Anser 

anser) overnachten (37 tot 63 ex.), waarbij eveneens wisselende aantallen ook tijdens de dag 

bleven pleisteren (7 tot 39 ex.). Daarna waren steeds 15 tot 38 ex. aanwezig. 

Tot half november kwamen nog grote aantallen Grote Canadese Ganzen (Branta 

canadensis) overnachten (146 tot 150 ex.). Tijdens de dag werden sporadisch 2 tot 14 ex. 

waargenomen. Op 21 november was het aantal overnachters afgenomen tot 19 ex. en tot 19 

december bedroeg dit nog 5 tot 8 ex. Vanaf half november werd tijdens de dag zeer 

onregelmatig gepleisterd met 1 tot 24 ex. Op 1 november zat tussen een groep Grauwe 

Ganzen een Brandgans (Branta leucopsis), uiteraard een vogel van bedenkelijke origine. 

Heel de periode waren 1 tot 4 Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) aanwezig w. o. ook nog 

steeds het juveniele ex. 



Bergeenden (Tadorna tadorna) pleisterden, meestal afhankelijk van het getij op de Schelde, 

met erg wisselende aantallen (7 tot 64 ex.). Op 17 november werd een mannetje Ringtaling 

(Callonetta leucophrys), een Z – Amerikaanse exoot, ontdekt. Dit is de tweede waarneming 

voor Blokkersdijk. De eerste dateert van augustus 1997. Het aantal overwinterende Smienten 

(Anas penelope) bleef in november, zoals steeds de laatste jaren, laag (1 ex. oplopend tot 14 

ex.). Vanaf 10 december werden meer ex. geteld, oplopend tot 59 ex. op 26 december en een 

piekaantal van 87 ex. op 29 december. Het aantal Krakeenden (Anas strepera) nam verder af 

met op 8 november nog 18 ex. en op 1 december nog 11 ex. Daarna werden nog 1 tot 6 ex. 

geteld. Het aantal Wintertalingen (Anas crecca) bleef tot half november naar 

blokkersdijknormen vrij hoog met op 14 november nog 97 ex. Daarna daalde de populatie 

constant met op 31 december nog 11 ex. Wat de Wilde Eend (Anas platyrhynchos) betreft 

werden voor deze periode de normale wisselende aantallen geteld (6 tot 63 ex.). De Pijlstaart 

(Anas acuta) vertoonde ook het normale patroon. Tot 22 november was er nog een constante 

aanwezigheid, maar met wisselende aantallen (7 tot 25 ex.). Daarna werd nog zeer 

onregelmatig gepleisterd ook met wisselende aantallen (1 tot 13 ex.). Het aantal Slobeenden 

Anas clypeata) nam in november opnieuw toe tot 703 ex. op de 19de. Dit is alweer 1,7 % van 

de NW-Europese populatie. Daarna was er duidelijk wegtrek met van 27 november tot 8 

december nog 179 tot 294 ex. en voor de rest van de periode nog 153 tot 189 ex. De ‘grote’ 

meeuwen, vooral mantelmeeuwen, zorgden er ook nu weer voor dat, weliswaar minder dan 

vorige jaren, soms tijdens de dag geen Tafeleenden (Aythya ferina) aanwezig waren. Toch 

pleisterden in deze periode soms meer tafels dan dit de laatste jaren het geval was (0 tot 188 

ex.). Ook de Kuifeend (Aythya fuligula) leek zich iets minder te laten afschrikken door deze 

meeuwen en was tot 12 december bijna dagelijks ook tijdens de dag aanwezig, weliswaar met 

lage aantallen (11 tot 37 ex.). Daarna waren er toch weer periodes van totale afwezigheid 

tijdens de dag, met uitzondering op 18 december (57 ex.), 27 december (30 ex.) en 31 

december (1 ex.). Het ziet ernaar uit dat voor de tweede opeenvolgende winter het een mager 

beestje wordt voor de overwinterende Brilduiker (Bucephala clangula). Pas op 23 november 

verscheen opnieuw een wijfje dat van 27 november tot 6 december het gezelschap kreeg van 

een tweede wijfje, en op 12 en 13 december van een mannetje. Daarna pleisterde dat wijfje 

nog tot 22 december. De Grote Zaagbek (Mergus merganser) lag op schema, ook wat het 

aantal betreft. Op 21 november verscheen een mannetje en een wijfje en op 26 november 

werden reeds 6 mannetjes en 2 wijfjes geteld. Het maximum werd genoteerd op 13 december 

met 10 mannetjes en 3 wijfjes. Zoals steeds kwamen de vogels meestal van hun ‘dagverblijf’ 

aan in de loop van de late namiddag en avond om dan ´s morgens vroeg weer te vertrekken. 

 

ROOFVOGELS TOT RIETGORS 

Regelmatig werd een jagende Sperwer (Accipiter nisus) waargenomen. Ook de Buizerd 

(Buteo buteo) vertoonde een normale aanwezigheid met 1 tot 4 ex. In november zat er 

regelmatig een prachtig ‘wit’ exemplaar tussen. Opmerkelijk was het overwinteren van een 

juveniele Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) vanaf 3 november. Dit gegeven is echt 

uitzonderlijk voor Antwerpen Linkeroever. Dit is sinds 1973 pas de twaalfde waarneming 

voor Blokkersdijk en de vorige dateert reeds van 10 november 2003. De meeste vroegere 

waarnemingen betroffen overtrekkende vogels. Dit is dan ook de eerste overwintering voor 

Blokkersdijk. Een gelijkaardig feit deed zich voor tijdens de winter van 1982 – 1983 maar 

toen betrof het een ex. dat in het gebied Kallo – Doel overwinterde en tijdens de maanden 

oktober en december driemaal op Blokkersdijk werd waargenomen. Het was geen toeval dat 

dit zich nu voordeed, juist wanneer de noord- en oostkant van het reservaat, waar de vogel 

regelmatig vertoefde, voor het publiek gesloten was wegens de dijkwerken en terwijl de 

werken ook voor lange periodes stillagen.  Dit bewijst alweer dat rust in een natuurgebied een 

belangrijke factor is om de biodiversiteit in stand te houden. In november werd tot de 27ste 



nog regelmatig een Torenvalk (Falco tinnunculus) opgemerkt. Daarna was er nog één 

waarneming op 30 december. 

Van de Waterral (Rallus aquaticus) werden regelmatig 1 tot 3 ex. waargenomen, maar wel 

op 6 verschillende plaatsen. Het aantal Waterhoenen (Gallinula chloropus) was intussen al 

flink afgenomen, met op 21 november nog 9 ex. In december werden nog 1 tot 3 ex. gezien. 

Op 14 november waren nog steeds 79 Meerkoeten (Fulica atra) aanwezig, dankzij het nog 

voldoende beschikbaar zijnde plantaardig voedsel. Maar ook zij trokken langzaam weg met 

op 28 november nog 16 ex. en eind december nog 10 tot 12 ex. 

Het afgegraven deel van de O-vlakte was regelmatig aantrekkelijk voor meer Kieviten 

(Vanellus vanellus) dan normaal in deze periode. Op 3, 7 en 15 november pleisterden zelfs 

nog respectievelijk 65, 81 en 68 ex. Daarna kwamen er nog regelmatig 15 tot 58 ex. rusten. 

De Watersnip ( Gallinago gallinago) werd weinig waargenomen met enkel op 1 november 

en 27 december respectievelijk 1 en 3 ex. Het aantal overwinterende Houtsnippen (Scolopax 

rusticola) is steeds moeilijk in te schatten. De eerste vogel werd ontdekt op 7 november en 

eind december werden 2 ex. waargenomen. 

De Wulp (Numenius arquata) werd nog enkel pleisterend genoteerd op 1, 3 en 23 november 

met respectievelijk 3, 2 en 1  ex. Voor het overige van de periode waren er nog 4 verspreide 

waarnemingen van één overvliegend ex. 

Heel de periode kwamen 1 tot 2 Kleine Mantelmeeuwen (Larus fuscus) pleisteren. Het is wel 

opvallend dat er nu ook veel meer Zilvermeeuwen (Larus argentatus) zowel ´s morgens als 

in de namiddag en avond kort komen pleisteren tijdens de voedsel- en slaaptrek. Zo werden ´s 

morgens op 6 en 12 december respectievelijk 255 en 180 ex. geteld. Ook op 12 december in 

de namiddag waren er terug 131 ex. op de plas aanwezig. Tussen deze meeuwen werd op 26 

december ook een eerstejaars Pontische Meeuw (Larus cachinnans) gedetermineerd. Een 

adulte Grote Mantelmeeuw (Larus marinus) werd in november nog regelmatig gezien. In 

december werd deze meeuw nog slechts driemaal genoteerd. 

Van de Holenduif (Columba oenas) werd op 5 december in het Moerasbos een groepje van 

12 ex. waargenomen, mogelijk betrof het een slaapplaats. Voor het overige werden regelmatig 

2 tot 5 pleisteraars vastgesteld. De slaapplaats van Houtduif ((Columba palumbus) werd niet 

opgevolgd. Wel was er de indruk dat de aantallen gevoelig lager waren, maar het ging toch 

nog wel om honderden ex. 

Op 30 november werd een ongedetermineerde Uil (spec.) gemeld. Mogelijk ging het om een 

Velduil (Asio flammeus). 

De IJsvogel (Alcedo atthis) liet zich nog vrij regelmatig zien tot 19 november. Het ging zowel 

om een mannetje als een wijfje. Daarna werd dit pareltje enkel nog waargenomen op 4 en 6 

december.  

De Groene Specht (Picus viridis) was normaal aanwezig met minstens 1 tot 2 ex. Op de 

valreep werd op 31 december nog de roep van de Zwarte Specht (Dryocopus martius) 

gehoord, de enige waarneming van dit jaar. Van de Grote Bonte Specht (Dendrocopos 

major) werden minstens 1 tot 3 ex. genoteerd. Een roepende Kleine Bonte Specht 

(Dendrocopos minor) werd ontdekt op 7 november. 

Op 21 november werd nog een overvliegende Veldleeuwerik (Alauda arvensis) 

waargenomen. Tot 14 november pleisterden op de Oostvlakte 1 tot 3 Graspiepers (Anthus 

pratensis). Ook in december waren daar opnieuw, of nog steeds, 1 tot 3 ex. aanwezig, met op 

de 9de en de 12de zelfs respectievelijk 10 en 8 ex. De Waterpieper (Anthus spinoletta) die 

reeds vanaf half oktober pleisterde bleef nog tot 1 december. 

Een Witte Kwikstaart (Motacilla alba) pleisterde enkel nog op 1 november. 

Op 14 november werd een overvliegende Kramsvogel (Turdus pilaris) waargenomen en op 

21 november en 5 december pleisterde 1 ex. Tot 7 december werden nog minstens 3 tot 6 

Zanglijsters (Turdus philomelos) geteld. Daarna werd nog 1 ex. waargenomen. Op 5 



november werden 8 Koperwieken (Turdus iliacus) geteld. Pas vanaf 28 november werd in 

het Schutbos aan de oostkant vrijwel constant gepleisterd met hogere maar zeer wisselende 

aantallen (1 tot ca. 70 ex.). Op 19 december werd de kwetterende groepszang gehoord. 

Eén maar mogelijk twee Cetti´s Zangers (Cettia cetti)  bleven aanwezig langs de Palingbeek 

en lieten regelmatig hun typische zang horen. 

Op 21 en 28 november en 7 december werd een pleisterende Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) 

ontdekt en op 19 december werden zelfs 3 ex. gezien. Mogelijk een aanzet tot een 

overwintering.  

De invasie van Goudhaantjes (Regulus regulus) zorgde ook nog heel deze periode voor meer 

waarnemingen en hogere aantallen (1 tot 5 ex.). Een Vuurgoudhaantje (Regulus 

ignicapillus) werd ontdekt op 1 november. 

De roep van het Baardmannetje (Panurus biarmicus) klonk op 7 november en 26 december 

in de rietkraag.  

Tussen de aanwezige Staartmezen (Aegithalos caudatus) werd op 7 november een 

Witkoppige ontdekt. Dit is een tussenvorm tussen onze Staartmees en de in Noord- en Oost-

Europa voorkomende ondersoort de Witkopstaartmees (A. caudatus caudatus). Een Matkop 

(Parus montanus) werd nog in het Moerasbos waargenomen op 19 december. 

Boomkruipers (Certhia brachydactyla) waren uiteraard nog vrij talrijk aanwezig. 

Een onbekend aantal Kauwen (Corvus monedula) verbleven opnieuw op de slaapplaats in het 

Schutbos. Het aantal lag echter beduidend lager dan vroeger. Er waren geen gegevens dat in 

deze periode Roeken (Corvus frugilegus) aanwezig waren op de slaapplaats. Wel werden in 

december driemaal overvliegende vogels genoteerd (1 tot 7 ex.). De slaapplaats was wel vanaf 

7 november bezet door Zwarte Kraai (Corvus corone) met in november nog lage aantallen. 

Er zijn echter geen tellingen beschikbaar. Op 26 december werden wel minstens 102 ex. 

vastgesteld. 

Op 7 november vloog een groep van 250 Spreeuwen (Sturnus vulgaris) over, vermoedelijk 

van een slaapplaats in de omgeving. Daarna werden enkel op 21 november en 5 december 

respectievelijk 2 en 1 overvliegende ex. genoteerd. 

De Vink (Fringilla coelebs) was in heel de periode aanwezig met een normaal laag aantal (1 

tot 4 ex.). Een overvliegende Keep (Fringilla montifringilla) werd gemeld op 28 november. 

Ook dit jaar werd van de Groenling (Carduelis chloris) geen enkele pleisteraar 

waargenomen. Op 21 november werd wel een overvliegende vogel genoteerd. Tot 7 december 

werden regelmatig Putters (Carduelis carduelis) waargenomen. Het aantal bleef doorgaans 

laag (1 tot 4 ex.), met enkel op 22 november een schatting van een 10-tal ex. Daarna waren 

vanaf 26 december opnieuw 1 tot 5 ex. aanwezig. Enkel op 5 november en 7 december 

pleisterden respectievelijk 12 en 1 Sijs (Carduelis spinus). De overige vier verspreide 

waarnemingen betroffen steeds overvliegende vogels. Vooral op 7 november en 26 december 

was er redelijk veel trek van 10-tallen exemplaren. Zoals steeds overwinterden weer 

Rietgorzen (Emberiza schoeniclus). In november was er zeker ook een slaapplaats. Het aantal 

is moeilijk te bepalen. Op 28 november werden 6 opvliegende ex. geteld. Overigens 

pleisterden 1 tot 2 ex. 

 

Samenstelling Willy Verschueren. 
 

 

 


