
Ornithologische waarnemingen 2006 

Januari tot maart 

Futen tot eenden 

Na drie verspreide januariwaarnemingen van 1 exemplaar was de Fuut (Podiceps cristatus) 
praktisch constant aanwezig vanaf 16 februari. Op 28 maart pleisterden al 15 exemplaren. Op 
7 maart werd een vrij vroege waarneming genoteerd van 2 Geoorde Futen (Podiceps 
nigricollis). Daarna was de soort vanaf 16 maart constant aanwezig. Hun aantal liep op tot 15 

exemplaren op 30 maart. 
Minstens tot 18 maart werd regelmatig de 
Roerdomp (Botaurus stellaris) 
waargenomen. Doorgaans werd slechts één 
exemplaar gezien, maar dat er meer 
aanwezig waren, werd op 31 januari 
bevestigd, toen 3 exemplaren werden 
gezien! 
Een vroege Ooievaar (Ciconia ciconia) 
vloog op 19 februari om 14u15 over in 
noordelijke richting. Dit is de vroegste 
waarneming voor Antwerpen-LO. Een 
tweede exemplaar trok op 27 februari 
eveneens in noordelijke richting. 

Het aantal waarnemingen van de uitheemse Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) bleef gelukkig 
beperkt. Enkel op 30 maart pleisterde 1 exemplaar. Het overwinterend koppel Kleine Zwaan 
(Cygnus columbianus bewickii) bleef nog tot 1 maart en vertrok dan naar het verre Siberië. 
Enkel op 14 januari en van 16 tot 18 februari waren ze afwezig. We hebben nog geen kaartje 
ontvangen, maar we verwachten ze terug vanaf half oktober. In de eerste week van februari 
werden opvallend veel Kolganzen (Anser albifrons) waargenomen. Van 1 tot 4 februari 
kwam zelfs een grote groep overnachten. Dat werd slechts éénmaal eerder vastgesteld, 
namelijk in 1987, toen in de nacht van 23 op 24 januari een groep van 91 exemplaren in het 
reservaat overnachtte. Nu liep hun aantal in de nacht van 3 op 4 februari op tot 250 
exemplaren, een nieuw Blokkersdijkrecord! Op 7 februari kwam nog 1 juveniel exemplaar 
overnachten en trokken 30 exemplaren over. Op 9 februari tenslotte werden nog eens 3 
overvliegers waargenomen. Voor het eerst kunnen we spreken van een volledige 
overwintering van Grauwe Ganzen (Anser anser).Tot 19 februari waren steeds 12 tot 20 
exemplaren aanwezig. Enkel tijdens de vorstperioden lag het aantal lager. Daarna daalde hun 
aantal van 10 exemplaren eind februari tot 3 exemplaren eind maart. Minder blij zijn we met 
de constante aanwezigheid van de ingevoerde Canadese Ganzen (Branta canadensis). Tot 18 
februari kwam deze soort regelmatig overnachten met 9 tot 96 exemplaren. Vanaf half 
februari werd ook meer gedurende de dag gepleisterd (10 tot 22 exemplaren).  
In de nacht van 1 op 2 februari kwamen samen met de Kolganzen ook 12 Brandganzen 
(Branta leucopsis) overnachten. Ook dat betekende een Blokkersdijkrecord ! Daarna werd op 
14 februari nog een overvliegend exemplaar waargenomen. Enkel in januari en maart waren 
er telkens 3 gespreide waarnemingen van de Nijlgans (Alopochen aegyptiacus). Het ging 
telkens om slechts 1 of 2 exemplaren, overvliegend of kort pleisterend.  
Het aantal overwinterende Smienten (Anas penelope) was begin januari flink gestegen (419 
exemplaren op 8 januari). Het bleef daarna nog toenemen tot een maximum van 547 



exemplaren op 13 februari. Dit is het vierde hoogste aantal dat ooit op Blokkersdijk werd 
geteld. Mogelijk door het koude weer bleef het aantal hoog tot een flink stuk in maart (470 
exemplaren op 9 maart en 442 exemplaren op 23 maart). Pas daarna begon de massale 
wegtrek, met op 28 maart nog 170 exemplaren. De aanwezigheid van de Pijlstaart (Anas 
acuta) was bedroevend. Doorgaans pleisterden in deze periode slechts 1 tot 7 exemplaren. 
Vanaf 20 januari was deze soort zelfs onregelmatig aanwezig. Slechts driemaal werd een 
hoger aantal geteld, namelijk op 3 januari (49 exemplaren), op 12 maart (18 exemplaren) en 
op 21 maart (14 exemplaren). Een opvallend hoog aantal Slobeenden (Anas clypeata) bleef 
pendelen tussen de Galgenweel en Blokkersdijk. 

 

Maandmaxima : 14 januari : 747 exemplaren (d.i. meer dan 1,8 % van de NW-Europese 
populatie) ; 26 februari : 594 exemplaren ; 5 maart : 715 exemplaren. Vanaf half maart waren 
de aantallen afgenomen, met op 23 maart toch nog 426 Slobben.  
 
Op 18 en 19 februari pleisterde een mannetje Krooneend (Netta rufina). Daarna verscheen op 
27 februari en op 14 maart mogelijk dezelfde vogel opnieuw. Op 30 maart waren zelfs 2 
mannetjes aanwezig. 

De hoogste aantallen overwinterende Tafeleenden (Aythya ferina) werden geteld vanaf de 
tweede decade van februari tot de tweede decade van maart. Maximum : 690 exemplaren op 
18 februari. Wat de Kuifeenden (Aythya fuligula) betreft, vielen de hoogste aantallen in de 
periode van half januari tot half maart. Maximum : 624 exemplaren op 19 januari. In de 
veronderstelling dat het steeds dezelfde vogel betrof, werd het mannetje Witoogeend (Aythya 
nyroca) dat reeds op 27 december 2005 pleisterde, opnieuw op 8 , 15 en 19 januari 
waargenomen. Vervolgens was van 9 tot 13 februari en op 21 en 26 februari en op 4 maart 
een wijfje aanwezig. Het gebeurt niet dikwijls dat deze voor onze contreien toch vrij zeldzame 
soort zo dikwijls wordt waargenomen. Een hybride mannetje Tafeleend x Witoogeend werd 
op 9 februari ontdekt. Een hybride mannetje Tafeleend x Kuifeend was aanwezig op 4 en 11 
februari en op 26 maart. Wat de Toppereend (Aythya marila) betreft, kunnen we voor de 
tweede opeenvolgende winter van een "magere oogst" spreken. Een mannetje in eerste 
winterkleed en een wijfje waren op 12 januari aanwezig. Het mannetje pleisterde daarna nog 
tot 21 januari. Van 28 januari tot 9 februari was vervolgens een wijfje aanwezig, met op 5 
februari 2 wijfjes. Pas op 16 maart werden nog 2 mannetjes en een wijfje waargenomen. 
Na de vorstperiode van begin januari nam het aantal Brilduikers (Bucephala clangula) 
eindelijk iets toe. Tot half maart pleisterden 3 tot 9 exemplaren. Opmerkelijk was dat in de 
tweede helft van maart de aantallen toenamen i.p.v. stilaan af te nemen. Op 19 en 23 maart 
werden 14 exemplaren geteld. Na de uitzonderlijke slechte Nonnetjeswinter (Mergus 



albellus) van 2004-2005 en de aarzelende start in de voorbije winter , werd er in deze periode 
toch iets goedgemaakt. In de eerste helft van januari waren enkel op de 7de een mannetje en 
een wijfje aanwezig. Van 15 januari tot 26 maart werd er nu en dan toch constanter 
gepleisterd met doorgaans 1 tot 3 exemplaren. Slechts tweemaal werd een hoger aantal 
genoteerd, namelijk op 17 februari (2 mannetjes en 3 wijfjes) en op 9 maart (4 wijfjes). Tot 18 
maart waren dagelijks Grote Zaagbekken (Mergus merganser) aanwezig. Deze vogels 
pendelden tussen de plas van het Noordkasteel op rechteroever en Blokkersdijk. De hoogste 
aantallen werden steeds in de namiddag geteld. Maxima : 19 en 27 februari : 21 exemplaren ; 
2 maart : 20 exemplaren. In de loop van maart daalden de aantallen, met op 18 maart nog 2 
mannetjes en 3 wijfjes. Daarna was nog een koppel aanwezig op 22 en 23 maart.  
  

Roofvogels tot Goudvink. 

Van 15 januari tot 17 februari werden vijf verspreide waarnemingen genoteerd van Bruine 
Kiekendief (Circus aeruginosus). Het betrof een wijfje en een onvolwassen vogel. Vanaf 18 
februari kwam de soort praktisch dagelijks op bezoek. Zowel mannetjes, wijfjes als 
onvolwassen vogels werden gezien. Een wijfje Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) werd 
waargenomen op 1 januari en 14 en 23 maart. In totaal hebben we deze roofvogel de voorbije 
winter negenmaal kunnen noteren. Dat is beduidend meer dan tijdens de winter 2004-2005 
(slechts 2 waarnemingen !), maar het is toch nog bijna de helft minder dan we vroeger 
gewend waren. Een Slechtvalk (Falco peregrinus) kwam jagen op 4 en 27 februari en op 26 
en 30 maart. 

De eerste Kluten (Recurvirostra avosetta) werden op 26 en 30 maart genoteerd, met 
respectievelijk 1 en 2 exemplaren. Op 2 februari pleisterde een Bonte Strandloper (Calidris 
alpina). Daarnaast werd deze soort enkel overvliegend waargenomen, namelijk 6 exemplaren 
op 19 januari en een groepje van 22 exemplaren langs de Schelde op 18 februari. 
Opmerkelijk was de aanwezigheid op 2 februari van een Drieteenstrandloper (Calidris alba) 
op het ijs van de dichtgevroren plas. Het was van 1997 geleden dat deze soort nog was 
waargenomen. Dit is bovendien pas de derde winterwaarneming. Heel de periode 
overwinterden minstens tot 1 tot 2 Houtsnippen (Scolopax rusticola). Het koude 
voorjaarsweer had tot gevolg dat sommige soorten nog nooit zo laat aankwamen. Dat was o.a. 
het geval voor de Grutto (Limosa limosa). Pas op 23 maart werd de karakteristieke roep 
vanop de naburige terreinen van Lanxess Rubber gehoord. Op 25 maart werden daar 7 
exemplaren geteld. Heel de periode weren regelmatig 1 tot 20 Wulpen (Numenius arquata) 
waargenomen. De vogels pendelden tussen het terrein van Lanxess Rubber en de Oostvlakte 
van Blokkersdijk. Ook de Tureluur (Tringa totanus) liet nog nooit zo lang op zich wachten. 
Pas vanaf 25 maart werden regelmatig 2 tot 3 overvliegende vogels waargenomen. Door de 
nog hoge waterstand kon er uiteraard nog niet gepleisterd worden.  
Reeds op 24 januari pleisterde kort een adulte Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) in 
overgangskleed. Dit is de vroegste waarneming ooit voor Blokkersdijk. In februari werden zes 
verspreide waarnemingen genoteerd van 1 of 2 exemplaren. Dit is het hoogste aantal 
februarigegevens ooit. Vanaf half maart was de typische roep niet meer uit de lucht, met 
verscheidene waarnemingen per dag van zowel overvliegende als kort pleisterende vogels. (1 
tot 4 adulte exemplaren).  

Een IJsvogel (Alcedo atthis) werd enkel op 25 maart opgemerkt. Een wijfje Kleine Bonte 
Specht (Dendrocopus minor) liet zich mooi observeren op 7 maart. Een overtrekkende 
Boomleeuwerik (Lullula arborea) werd op 18 maart genoteerd. Op 14 februari werden de 



eerste overvliegende Veldleeuweriken (Alauda arvensis) gezien en het eerste zingende 
exemplaar werd op 18 februari vastgesteld op de terreinen van Lanxess Rubber.  
Dat de eerste zwaluw de lente niet maakt, was dit jaar overduidelijk. Opvallend was dat de 
drie soorten praktisch gelijktijdig aankwamen. Op 26 maart werden 3 Oeverzwaluwen 
(Riparia riparia) en 1 Boerenzwaluw (Hirundo rustica) waargenomen. Reeds een dag later 
werden ook 2 Huiszwaluwen (Delichon urbica) opgemerkt. Voor deze laatste soort is dat de 
vroegste aankomst ooit voor Antwerpen-LO. De Witgesterde Blauwborst (Luscinia svecica 
cyanecula) kwam iets later aan dan normaal. Op 25 maart werd de eerstezangpost genoteerd. 
Enkel op 23 maart werden 2 Roodborsttapuiten (Saxicola torquata) waargenomen. Ook dit 
jaar werd de Kramsvogel (Turdus pilaris) in deze periode opvallend weinig waargenomen. 
Enkel op 10 en 28 januari werden respectievelijk 1 en 2 exemplaren gezien. Met uitzondering 
van de eerste helft van februari waren constant Koperwieken (Turdus iliacus) in wisselende 
aantallen aanwezig. In januari werd als maximum een groep van 80 exemplaren geteld. Op 21 
februari werd reeds de typische groepszang gehoord. Vanaf de derde decade van februari 
werd er nu en dan een groep van 100 à 200 exemplaren waargenomen. Ook dan werd 
regelmatig de kwetterende groepszang gehoord. Op 27 maart werd ons een uitzonderlijk 
vroege waarneming gemeld van een Grasmus (Sylvia communis). Dit is uiteraard het 
vroegste gegeven ooit voor Blokkersdijk. Het aanhoudende koude weer temperde blijkbaar de 
lust tot zingen. Dat was vooral duidelijk bij de Tjiftjaf (Phylloscopus collybita). Normaal 
wordt de eerste zangactiviteit in de eerste decade van maart genoteerd. Nu waren er pas op 25 
maart ineens 7 zangposten. Op 14 maart werd een Zwarte Mees (Parus ater) waargenomen.  
Alhoewel de Groenling (Carduelis chloris) het als broedvogel in onze tuinen blijkbaar goed 
doet, wordt deze soort in de winterperiode nog 
erg weinig op Blok-kersdijk waargenomen. In 
deze periode werd enkel op 18 februari één 
exemplaar gezien ! Tot eind januari 
pleisterden nog regelmatig 8 tot 14 Putters 
(Carduelis carduelis). Daarna waren er tot 7 
maart enkel nog vier verspreide waarnemingen 
van 1 tot 5 exemplaren, met op 4 maart nog 9 
exemplaren. Was de oogst van Sijs (Carduelis 
spinus) in november en december 2005 nog 
erg mager, dan gaf deze periode een totaal 
ander beeld. Heel de periode werden 
wisselende aantallen genoteerd, met de 
grootste groepen in februari ( circa 70 exemplaren op 11 en 25 februari). Enkel op 25 maart 
werd een overvliegende Kneu (Carduelis cannabina) genoteerd. De Barmsijs (Carduelis 
flammea) werd de voorbije winter opvallend veel waargenomen. In deze periode werden niet 
minder dan tien verspreide waarnemingen genoteerd van meestal 1 tot 3 overvliegende 
vogels. Tweemaal kon de soort pleisterend worden geobserveerd, met op 25 februari 2 
exemplaren en op 18 maart 4 exemplaren. Op 25 februari betrof het de Grote Barmsijs. Op 6 
januari tenslotte werden nog 6 Noordse Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula)  of 
"teutergoudvinken" opgemerkt. 

Perre, Jan Van Grimbergen en van de 
samensteller van dit overzicht Willy Verschueren. 

In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van Greet De Jonghe , Jan De Vos , Nick De 
Wilde, Aimé Franssens, Paul Gerené, Mark Hofman , Leo Janssen , Koen Maes, René Maes, 
Wim Roelant , Daniël Sanders , Luc Van de 

 



April tot juli 

BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) 

Futen tot eenden 

Een adulte Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) was aanwezig op 13 en 29 mei en op 10 en 11 
juni. Junigegevens zijn zeldzaam op Blokkersdijk. Praktisch heel de periode pleisterden 
Geoorde Futen (Podiceps nigricollis) . Tot 20 april werden de hoogste aantallen genoteerd 
met op 9 en 13 april 30 exemplaren. Dit is het derde hoogste aantal ooit voor Blokkersdijk. 
Daarna werden van 21 april tot 7 juni slechts 1 tot 2 ex. waargenomen en was deze kleine fuut 

soms enkele dagen afwezig. Vanaf 8 juni 
waren opnieuw 5 tot 10 ex. aanwezig met 
opnieuw dalende aantallen in de laatste 
decade van juli.  

Een goed visbestand zorgde vanaf 22 juli 
voor hogere aantallen Aalscholvers 
(Phalacrocorax carbo). Op 30 juli werden 
29 ex. geteld. Een overvliegende Kleine 
Zilverreiger (Egretta garzetta) werd 
genoteerd op 29 mei en op 4 juni. Dit is 
sinds 1978 pas het zesde jaar met een 
meiwaarneming. Een pleisterend 
exemplaar werd ontdekt op 25 en 31 juli. 
Van zijn grote broer, de Grote 

Zilverreiger (Casmerodius albus) vlogen op 6 mei 2 exemplaren in westelijke richting om 
9u48. Dit is de eerste meiwaarneming voor Blokkersdijk. Een Zwarte ooievaar (Ciconia 
nigra) trok op 10 april om 15u00 in noordelijke richting. Dit is pas de zevende waarneming 
voor Blokkersdijk.  

Drie Lepelaars (Platalea leucordia) pleisterden op 2 mei en nog 1 adult ex. werd genoteerd 
op 1 en 21 juni. Vanaf 25 juni was deze elegante vogel constant aanwezig, met op 29 juni 
reeds 11 ex. Dit aantal liep op tot niet minder dan 43 ex op 30 juli. Dit is het tweede hoogste 
juli aantal ooit! Het aantal ruiende 
Knobbelzwanen (Cygnus olor) was op 16 
juli opgelopen tot 156 ex. Uiteraard waren 
van de vijf broedparen ook nog 25 juvenielen 
aanwezig. Een uitheemse Zwarte Zwaan 
(Cygnus atratus) pleisterde van 25 tot 30 
april. Daarna was vanaf 29 mei constant een 
koppel aanwezig, wat begin juli resulteerde 
in het tweede broedgeval voor Blokkersdijk. 
De eieren van deze exoot werden geschud, 
zodat er geen jongen waren. Meer Zwarte 
Zwanen waren aanwezig op 4 juni (3 ex), 20 
juni (5 ex) en 21 juli (3 ex). Tot 1 mei 
pleisterde nog steeds 1 Grauwe Gans (Anser 
anser), met op 6 april 3 ex. en op 13 april 5 ex. Op 11 juli verschenen dan opnieuw 4 ex. En 



dan zijn we weer vertrokken voor een reeks exoten: de Canadese Gans (Branta canadensis) 
was praktisch de hele periode constant aanwezig. De eerste helft van april pleisterden nog 
regelmatig 10 tot 18 ex. Daarna waren tot de de eerste decade van juni twee broedparen 
aanwezig. De eieren van deze exoot werden geschud, zodat geen jongen werden 
voortgebracht. In de eerste decade van juni pleisterden nu en dan opnieuw hogere aantallen 
canadezen (13 tot 44 ex). Daarna was vanaf 18 juni constant een koppel met één jong 
aanwezig. Deze vogels hadden ergens anders gebroed en waren met hun kroost op 
Blokkersdijk beland. Op 2 april vlogen 2 Brandganzen (Branta leucopsis) over en op 3 juni 
pleisterde 1 ex in een groepje van 26 canadese ganzen. Na vier gespreide waarnemingen van 1 
tot 2 Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) in april, was deze exoot regelmatig aanwezig in 
mei en juni (1 tot 4 ex). In juni werden enkel nog op de 13de en de 16de 2 ex. gezien. Van 
half april tot half mei pleisterde een mooi aantal Bergeenden (Tadorna tadorna), met als 
maximum 166 ex op 4 mei. Op 31 juli werd een Carolina-eend (Aix sponsa) in wijfjeskleed 
ontdekt. Dit is de derde waarneming van deze noordamerikaanse exoot op Blokkersdijk. 
Begin april waren de meeste Smienten (Anas penelope) uiteraard weggetrokken. Op 11 april 
werden nog 23 ex. geteld en daarna pleisterde nog een mannetje tot 19 april. Van 16 tot 18 
mei was opnieuw een mannetje Smient aanwezig. Sinds 1998 zijn meiwaarnemingen 
zeldzaam geworden. Op 4 juli pleisterden de eerste 4 Smienten van het "najaar". Vooral in 
juni en nog steeds begin juli kwamen veel Krakeenden (Anas strepera) ruien, met als 
maxima: 404 ex op 18 juni en 345 ex op 2 juli. Het laatste mannetje Pijlstaart (Anas acuta) 
van de overwinteraars werd genoteerd op 2 april. Van 10 tot 29 juli werden regelmatig 1 tot 2 
Witwangpijlstaarten (Anas bahamensis) opgemerkt. Dit is een zuidamerikaanse exoot. De 
Zomertaling (Anas querquedula) werd in het voorjaar opvallend weinig waargenomen. Op 
30 april pleisterde een mannetje en een wijfje en op 16 mei werd nog een mannetje genoteerd. 
Zoals steeds verschijnt deze soort na het broedseizoen, in de loop van juli, opnieuw. De eerste 
twee werden ontdekt op 16 juli en vanaf 25 juli werden regelmatig 1 tot 5 ex waargenomen. 
In de eerste helft van april pleisterden nog steeds hoge aantallen Slobeenden (Anas clypeata), 
met als maximum 470 ex op de 6de. Het aantal ruiende Tafeleenden (Aythya ferina)  liep in 
juli op tot 675 ex op de 9de. Een mannetje Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra) pleisterde van 
6 tot 9 april. Sinds 1975 is dit pas het tiende waarnemingsjaar, en meestal ging het om wijfjes. 
Overwinterende Brilduikers (Bucephala clangula) waren nog aanwezig tot 20 april, met in 
de eerste week van april nog 11 ex. Verrassend was wel dat op 21 en 22 juni opnieuw een 
wijfje pleisterde. Dit is uiteraard de eerste juniwaarneming van deze noordelijke duikeend op 
Blokkersdijk. Van 4 mei tot 15 juli pleisterde minstens 1 mannetje Rosse Stekelstaart 
(Oxyura jamaicensis). In juni werden van deze noordamerikaanse soort regelmatig 2 
mannetjes gezien en op 8 juni werden zelfs 3 mannetjes geteld. Dit is een nieuw aantalsrecord 
voor Blokkersdijk. 

Roofvogels tot Stern 

Een Rode Wouw (Milvus milvus) trok op 10 juni in zuidelijke richting om 9u44. Dit is pas de 
tweede juniwaarneming voor Blokkersdijk. De eerste dateert reeds van 1978! Voor het tweede 
opeenvolgende jaar was het voor de Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) een opvallend 
succesvol broedseizoen. Opnieuw nam een mannetje 2 wijfjes onder zijn hoede en van de 
twee nesten vlogen respectievelijk 3 en 2 jongen uit. Een wijfje Blauwe Kiekendief (Circus 
cyaneus) kwam nog jagen op 18 april. Van 15 april tot 30 april en van 28 mei tot 31 juli 
kwam regelmatig een Boomvalk (Falco subbuteo) jagen. Een Slechtvalk (Falco peregrinus) 
werd genoteerd op 17 april, 21 en 29 mei en op 1 juli.Het aantal ruiende Meerkoeten (Fulica 
atra) was eind juli opgelopen tot 801 ex. Een overvliegende Steltkluut (Himantopus 
himantopus) werd opgemerkt op 8 mei. Daar de Kluut (Recurvirostra avosetta)  voor het 



tweede opeenvolgende jaar niet meer broedde op het naburige terrein van Lanxess Rubber nv, 
wordt ook deze soort stilaan een zeldzame verschijning op Blokkersdijk. Voor heel deze 
periode werden slechts drie waarnemingen genoteerd van meestal slechts overvliegende 
vogels: 19 april: 2 ex, 22 april: 1 ex en 29 mei: 2ex. De hoge waterstand (geen slikrand) was 
uiteraard ook niet bevorderlijk om veel waadvogels aan te trekken. Pas tijdens de hittegolf in 
juli was het water voldoende gezakt. Vanaf 29 juli kwam een Kleine Plevier (Charadrius 
dubius) overnachten. Na de waarneming van een Watersnip (Gallinago gallinago) op 18 juli, 
was deze soort constant aanwezig vanaf 25 juli met 1 tot 3 ex. Eén van de overwinterende 
Houtsnippen (Scolopax rusticola) werd nog ontdekt op 13 april. Dit is pas de zesde 
aprilwaarneming op Blokkersdijk en de vorige dateert reeds uit 1990. De broedende Grutto's 
(Limosa limosa) van het naburige terrein van Lanxess Rubber nv, die regelmatig naar de 
plasoever kwamen, waren opvallend vroeg verdwenen. Op 24 mei werd de laatste Grutto 
gezien. Op 13 april vloog een Regenwulp (Numenius phaeopus) rond, wanhopig op zoek naar 
een landingsplaats op de oever. Tot 10 april kwamen nog regelmatig Wulpen (Numenius 
arquata) pleisteren (1 tot 9 ex). Daarna werden van 16 april tot 11 juli 8 gespreide 
waarnemingen genoteerd van 1 tot 9 overvliegende vogels. Op 15 juli vloog 's morgens een 
groep van 45 wulpen over, waarschijnlijk afkomstig van een slaapplaats langs de Schelde. 
Vanaf 22 juli kwamen ook op Blokkersdijk 1 tot 2 ex overnachten.De broedende Tureluurs 
(Tringa totanus)  van het naburige terrein van Lanxess Rubber nv waren, net als de Grutto's, 
vroeg verdwenen. Op 3 juni werden de laatste 3 ex genoteerd. De aantallen lagen ook 
beduidend lager. Meestal ging het slechts om 1 tot 3 ex. Enkel op 17 mei werden 5 
rondvliegende vogels geteld.  Na 3 juni waren nog 2 ex aanwezig op 25 juni, een 
overvliegende vogel op 28 juni en een kort pleisterend exemplaar op 2 juli. Na zeven 
gespreide waarnemingen van een rondvliegende Groenpootruiter (Tringa nebularia) van 16 
april tot 6 mei, werd de eerste pleisteraar van het "najaar" genoteerd op 6 juli. Daarna 
pleisterde van 15 tot 25 juli 1 ex. constant. Het eerste Witgatje (Tringa ochropus) van het jaar 
werd pas op 21 juni waargenomen. Het ging dan nog enkel om een rondvliegend exemplaar. 
De eerste pleisteraar werd waargenomen op 1 juli en vanaf 9 juli waren 1 tot 4 ex constant 
aanwezig. Van 4 tot 29 mei werden slechts vier gespreide waarnemingen van Oeverloper 
(Actitis hypoleucos) genoteerd. Enkel op 9 mei ging het om 2 pleisteraars, de andere hadden 
betrekking op enkel overvliegende vogels (1 tot 5 ex). Op 6 juli werd opnieuw een pleisteraar 
waargenomen, waarna vanaf 16 juli constant 2 tot 5 Oeverlopers aanwezig waren. Op 30 juli 
overnachtte zelfs een groepje van 12 ex.Tot 16 juli werden dagelijks overvliegende of kort 
pleisterende Zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus) waargenomen. Het grootste 
groepje (7 adulte ex) werd op 30 april gezien. Na een adulte Dwergmeeuw (Larus minutus) 
op 4 april waren tijdens een eerste periode, van 11 april tot 14 mei, regelmatig 1 tot 4 ex. 
aanwezig. Op 26 april werden zelfs 10 ex. geteld. Opmerkelijk was dat daarna van 24 mei tot 
24 juni nog dagelijks Dwergmeeuwen aanwezig waren. Tot 4 juni ging het om een adult ex in 
winterkleed en een ex in eerste winterkleed. Daarna bleef enkel nog de jonge vogel over, met 
op 18 juni toch weer twee eerstewinters. Het was van 1993 geleden dat er nog 
juniwaarnemingen werden genoteerd en enkel in 1989 werd rond dit tijdstip ook voor een 
langere periode gepleisterd.  

Na een vroege waarneming van 2 Visdieven (Sterna hirundo) op 13 april was deze soort 
constant aanwezig voor de rest van deze periode. De hoogste aantallen werden genoteerd van 
25 april tot 9 mei, met als maximum 31 ex op 4 mei. Een Witwangstern (Chlidonias 
hybridus) kwam foerageren op 12 juni. De Zwarte Stern (Chlidonias Niger) werd tijdens 
deze periode nog nooit zo weinig waargenomen. Van 18 april tot 14 mei werden slechts 5 
waarnemingen genoteerd: 18 april (1 ex), 21 april (2 ex), 4 mei (2 ex), 13 mei (1 ex) en 14 
mei (2 ex). Op 13 juni waren opnieuw 2 Zwarte Sterns aanwezig waarvan 1 ex zich reeds in 



overgangskleed bevond. De topper van deze periode was een adulte Witvleugelstern 
(Chlidonias leucopterus) in zomerkleed op 4 juni. Het was van 1997 geleden dat deze soort 
nog pleisterde en het is pas de tweede juniwaarneming voor Blokkersdijk.  

 

Ijsvogel tot Kruisbek 

De IJsvogel (Alcedo atthis) werd dit jaar tot hiertoe zeer weinig waargenomen. Enkel op 25 
en 29 juli pleisterde 1 ex. Opvallend was dat vanaf mei praktisch geen Oeverzwaluwen 
(Riparia riparia)  meer werden gezien.Telkens 1 en 2 overvliegende Boompiepers (Anthus 
trivialis) werden genoteerd op 15 april. Op 18 april pleisterden zelfs 2 ex, waarvan 1 ex. de 
typische zang ten beste gaf. Tussen 8 en 29 april werden slechts vier gespreide waarnemingen 
vastgesteld van een overvliegende Gele Kwikstaart (Motacilla flava).De Gekraagde 
Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) liet het als broedvogel op Blokkersdijk weer afweten. 
Enkel op 17 en 23 juni werd een mannetje waargenomen. Doortrekkende Paapjes (Saxicola 
rubetra)  werden gezien van 29 april tot 11 mei, met als maximum 4 ex. op 4 mei. De 
Roodborsttapuit (Saxicola torquata) broedde dit jaar niet op Blokkersdijk. Het traditionele 
broedpaar verlegde zijn territorium iets naar het westen, naar het terrein van 3M-Belgium. De 
vogels werden wel regelmatig op Blokkersdijk gezien. Op 10 juni was naast het koppel ook 
een juveniele vogel aanwezig. Van 6 april tot 20 mei werden regelmatig 1 tot 3 Tapuiten 
(Oenanthe oenanthe) waargenomen. Op het naburige terrein van Lanxess Rubber nv waren op 

20 en 26 april zelfs 5 ex aanwezig.Het koude voorjaar 
belette sommige zangvogels niet om toch vroeg uit hun 
warme winterkwartier terug te keren. Reeds op 8 april werd 
een zingende Sprinkhaanzanger (Locustella naevia) 
gehoord. De Rietzanger (Acrocephalus schoenabaenus) 
liet zich ook niet afschrikken en op 1 april klonk reeds zijn 
krassende zang. Ook de Kleine Karekiet (Acrocephalus 
scirpaceus) was er vrij vroeg bij, met een eerste zingend 
exemplaar op 18 april. Voor al deze soorten was het de 
derde vroegste aankomst ooit voor Antwerpen-LO. Daar de 
Spotvogel niet meer jaarlijks op Blokkersdijk wordt 
waargenomen, kunnen we dit jaar toch spreken van 
"uitzonderlijk veel" waarnemingen. Na een eerste zangpost 
op 6 mei, waren van 18 tot 25 mei niet minder dan 1 tot 3 
zingende exemplaren aanwezig. Dit was echter klein bier, 
vergeleken met de zingende Orpheusspotvogel (Hippolais 
polyglotta), die op 27 mei werd ontdekt. Dit is de tweede 
waarneming voor Blokkersdijk. De vorige dateert reeds van 



20 juni 1987! Een Braamsluiper (Sylvia curruca) zong van 23 tot 30 april. Daarna werd nog 
een zingend exemplaar waargenomen op 16 en 20 mei. Maar ook op 21 juni werd nog een 
Braamsluiper ontdekt. Dit is pas de vijfde juniwaarneming voor blokkersdijk.Een 
Baardmannetje (Panurus biarmicus) foerageerde in de rietkraag op 24 juni. Groot was 
echter onze verbazing toen we op 8 juli een voederend koppel ontdekten met 3 pas 
uitgevlogen jongen.Op 8 april werd nog een overvliegende Sijs (Carduelis spinus) genoteerd. 
Een overvliegende Kneu (Carduelis cannabina) werd waargenomen op 1 april. Verrassend 
was een overvliegende Kruisbek (Loxia curvirostra) op 8 juli. Dit is pas de tweede 
juliwaarneming voor Blokkersdijk. 

 ANTWERPEN-LINKEROEVER 

Ooievaar tot Sijs 

Een Ooievaar (Ciconia ciconia) trok op 16 mei in oostelijke richting over het Sint-Annabos 
om 12u20.Tijdens de nachtegalenwandeling in Het Rot op 23 april trok om 20u17 een 
Visarend (Pandion haliaetus) in noordelijke richting. Op 13 juli werden 2 alarmerende 
Boomvalken gezien boven het Sint-Annabos.Een Groenpootruiter werd vliegend langs de 
Scheldeoever opgemerkt op 16 mei. Een Witgatje pleisterde langs de Tophatbeek in het Sint-
Annabos op 18 juli. Op 21 april werden aan de Galgenweel 5 Oeverlopers opgemerkt. In mei 
werd deze soort ook al regelmatig gezien langs de Tophatbeek. Over heel de Linkeroever 
werden ook regelmatig overvliegende Zwartkopmeeuwen gemeld. Op de Galgenweel 
werden op 21 april circa 14 Dwergmeeuwen geteld. Een Draaihals (Jynx torquilla) werd 
zowel gezien als gehoord in het Sint-Annabos op 6 en 13 mei. Ook in het Sint-Annabos werd 
op 13 juni een Kleine Bonte Specht (Dendrocopus minor) waargenomen.Een zingende 
Boompieper met nog een tweede exemplaar werden op 19 april genoteerd aan de Burchtse 

Weel.  

 

Een Grote Gele Kwikstaart (Motacilla 
cinerea) pleisterde op 21 april aan de 
Galgenweel en op 18 juli aan de 
Tophatbeek. Van 18 april tot 9 mei was er 
minstens 1 zangpost van de Gekraagde 
Roodstaart in het Sint-Annabos. Ook in het 
Rot werd een zingend exemplaar genoteerd 
op 11 april. In het Sint-Annabos, langs de 
Scheldedijk werd op 15 april een Tapuit 
waargenomen. Op 21 april werden 2 

Beflijsters (Turdus torquatus) ontdekt aan de Galgenweel. In de eerste week van april kwam 
nog regelmatig een Zwarte Mees (Parus ater) foerageren op de voedertafel in een tuin in de 
Alsemstraat. Sinds 2002 het laatste broedterritorium van de Wielewaal (Oriolus oriolus) werd 
vastgesteld in het Sint-Annabos, wordt deze prachtige vogel jaarlijks hier nog slechts éénmaal 
waargenomen. Zo werd ook dit jaar enkel op 6 juni een zingende Wielewaal genoteerd.Op 19 
april werd in het Vlietbos een Keep (Fringilla montifringilla) ontdekt en op 24 april 
pleisterde hier een Putter (Carduelis carduelis).In het Sint-Annabos tenslotte werden op 6 
april nog 3 Sijzen (Carduelis spinus) waargenomen. 



In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van  Jozef bafort, Filip Beeldens, Tom 
Bogaerts, Erwin De Backer, Björn Deduytsche, Georges Simons, Willy Mijlemans, Luc 
Lyssens, Greet De Jonghe, Nick De Wilde, Aimé Franssens, Paul Gerené, Leo Janssen, Koen 
Maes, Wim Roelant, Daniël Sanders, Jan Van Grimbergen  en van de samensteller van dit 
overzicht Willy Verschuere 

Augustus tot oktober 

BLOKKERSDIJK 

Futen tot eenden.  

Een erg goed visseizoen zorgde voor mooie aantallen viseters. Zo liep het aantal Dodaarzen 
(Tachybaptus ruficollis) op 16 september op tot 47 ex. Ook voor de Fuut (Podiceps cristatus) 
was het verzamelen geblazen. Hij bereikte het maximumaantal reeds op 20 augustus met 120 
ex. De grote slokoppen wisten deze feesttafel uiteraard ook te vinden. Zo werden op 10 
augustus 147 Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) geteld en het aantal Blauwe Reigers 
(Ardea cinerea) was op 21 september opgelopen tot 43 ex. De Geoorde Fuut (Podiceps 
nigricollis) verdween vrij vroeg. Tot 28 oktober pleisterden nog 1 tot 4 ex. Tot 11 augustus 
pleisterde onregelmatig een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta), maar van 12 tot 30 
augustus was constant een exemplaar aanwezig. Van deze elegante vogel werd daarna nog 1 
ex. genoteerd op 5, 9 en 19 september. Van de fiere Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) 
pleisterde 1 ex. op 19 september. Daarna was 1 ex. constant aanwezig van 24 tot 30 
september, met op 26 september niet minder dan 4 ex. (een nieuw aantalsrecord voor 
Blokkersdijk). 

 

Lepelaars op Blokkersdijk - Foto Nick De Wilde 

Op 1 augustus was het aantal Lepelaars (Platalea leucorodia) opgelopen tot 47 ex. Dit is een 
evenaring van het tweede hoogste aantal uit 1998, dat ooit op Blokkersdijk pleisterde. Eind 
augustus begonnen deze vogels geleidelijk verder te trekken richting Afrika. Zo werden op 5 
september nog 22 ex. geteld, een evenaring van het maandrecord van de twee voorgaande 
jaren. De soort was nog constant aanwezig tot 24 september in dalende aantallen (nog 2 ex. 
vanaf 21 september). Op 28 september verscheen daarna toch nog 1 ex. 
Van de uitheemse Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) waren tot 10 september nog steeds 2 ex. 
aanwezig, die op 10 september het gezelschap kregen van een derde exemplaar. Daarna 
pleisterde nog 1 ex. tot 7 oktober. 



Interessant was de aanwezigheid van een juveniele Kleine Rietgans (Anser brachyrhynchus) 
op 8 oktober. De vogel vertoefde in het gezelschap van 2 Grauwe Ganzen (Anser anser) . Dit 
is pas de vierde waarneming voor Blokkersdijk en zelfs de eerste pleisteraar. De vorige 
waarnemingen betroffen steeds overvliegende vogels. Het vrij vroege tijdstip doet ons echter 
vragen stellen bij de origine van deze vogel (ontsnapt uit een vogelcollectie?). Nadat op 6 en 
28 september respectievelijk 2 en 9 Grauwe Ganzen pleisterden was deze soort vanaf 5 
oktober constant aanwezig. Er pleisterden steeds 2 tot 4 ex. en regelmatig kwam ook nog een 
groepje van 8 tot 11 ex. overnachten. De Grauwe Gans overwinterde vorig jaar voor het eerst, 
maar dat gebeurde toen pas vanaf november. Tot begin september pleisterden nog 
onregelmatig 1 tot 15 Canadese Ganzen (Branta canadensis). Vanaf 5 september was deze 
soort opnieuw practisch constant aanwezig, met sterk wisselende aantallen (6 tot 97ex.). 
Vanaf 9 september kwam ook, zoals steeds in deze periode, regelmatig een grote groep 
overnachten. Meestal ging het om 170 tot 237 ex. Tweemaal werd een hoger aantal geteld: 30 
september: 430 ex. (een nieuw aantalsrecord!) en 7 oktober: 327 ex. Vanaf 24 september 
zaten tussen de Canada's ook regelmatig 1 tot 3 Brandganzen (Branta leucopsis). En we 
blijven nog even bij de exotenfamilie. De Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) werd gelukkig 
enkel in augustus (3 waarnemingen) en oktober (2 waarnemingen) genoteerd. Het hoogste 
aantal betrof 12 ex. op 24 oktober. Daarna kwamen regelmatig 2 ex. overnachten. Op 16 
september pleisterden kort 4 Casarca's (Tadorna ferruginea). Het was van 2003 geleden dat 
deze soort nog pleisterde. Reeds op 22 augustus waren 3 Smienten (Anas penelope) 
aanwezig. In september werd deze soort enkel van de 12de tot de 24ste waargenomen (1 tot 4 
ex). Vanaf 3 oktober was de Smient constant aanwezig, maar de aantallen bleven laag. Op 31 
oktober werden nog maar 27 ex. geteld. De lange nazomer zal hier wel voor iets tussenzitten. 
De eerste Pijlstaart (Anas acuta) van het najaar werd genoteerd op 27 augustus. Vanaf 5 
september was de soort constant aanwezig, met een oplopend aantal tot 28 ex. op 19 
september. In de loop van oktober daalde het aantal naar slechts 2 ex. op de 31ste. Minstens 
tot 27 augustus waren nog Zomertalingen (Anas querquedula) aanwezig. De aantallen bleven 
echter laag (3 tot 4 ex). Daarna werden op 16 september nog 2 ex. in wijfjeskleed ontdekt en 
op 3 en 12 oktober werd nog 1 ex in wijfjeskleed gezien. Sinds 2004 pleisteren op 
Blokkersdijk in het najaar opvallend hoge aantallen Slobeenden (Anas clypeata). Op 31 
augustus was de populatie gegroeid tot 835 ex. en op 24 september werd het maximum 
bereikt met 1426 ex. Dit is meer dan 3,5% van de NW-Europese populatie! In oktober 
daalden de aantallen, maar op 29 oktober werden toch nog 525 ex. geteld. 
De ruiende Tafeleenden (Aythya ferina) trokken vroeg weg dit jaar, met op 8 augustus nog 
slechts 241 ex. Het aantal bleef daarna opvallend laag en steeg nooit boven de 150 ex. De 
Brilduiker (Bucephala clangula) zag het met dit warme weer, blijkbaar ook niet zitten om 
vroeg naar het zuiden af te zakken. Pas op 26 en 30 oktober werden respectievelijk 1 en 2 ex. 
in wijfjeskleed genoteerd. Op 14 oktober pleisterden 2 mannetjes en 2 wijfjes Rosse 
Stekelstaart (Oxyura jamaicensis). Een nieuw aantalsrecord voor Blokkersdijk. 
  



 
Mannetje Rosse Stekelstaart op Blokkersdijk - Foto Nick De Wilde 

 
 

Roofvogels tot Kneu 

Heel de periode kwamen nog regelmatig meerdere Bruine Kiekendieven (Circus 
aeruginosus) foerageren. Een juveniele Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) werd reeds 
genoteerd op 6 september. Dit is pas het vijfde jaar met een septemberwaarneming voor 
Blokkersdijk. In de eerste decade van september was er redelijk wat trek van Buizerd (Buteo 
buteo). Op 5 en 10 september werd respectievelijk een groep van 10 en 7 ex. waargenomen. 
Met veel geluk kan je in deze periode al wel eens een trekkende Visarend (Pandion 
haliaetus) observeren. Dit jaar waren er twee meldingen. Op 23 augustus trok een exemplaar 
in zuidwestelijke richting om 14u03. Het tweede exemplaar pakte op 16 september eerst een 
flinke vis en vertrok dan, met zijn buit in zijn klauwen, in zuidelijke richting om 11u40. Tot 
12 oktober joegen regelmatig 1 tot 4 Boomvalken (Falco subbuteo) boven het gebied. De 
meeste waarnemingen hadden betrekking op een geslaagd broedgeval in de onmiddellijke 
omgeving van het reservaat. De Slechtvalk (Falco peregrinus) werd slechts tweemaal 
waargenomen. Op 6 augustus en 12 september werd telkens 1 ex. gezien. 
Door veel neerslag was in de loop van augustus de sliboever totaal verdwenen. Dit had 
uiteraard een negatieve invloed op het aantal waadvogelwaarnemingen. Op 5 augustus werd 
enkel 's morgens nog een Kleine Plevier (Charadrius dubius) waargenomen. Enkel op 6 
augustus pleisterde een Bonte Strandloper (Calidris alpina). Een Watersnip (Gallinago 
gallinago) pleisterde nog slechts tot 7 augustus. Daarna waren enkel nog 1 tot 4 ex. aanwezig 
van 23 tot 28 september en werd op 27 oktober nog slechts een overvliegend exemplaar 
opgemerkt. Reeds vanaf 24 oktober (de vierde vroegste waarneming sinds 1980) was 
minstens één overwinterende Houtsnip (Scolopax rusticola) aanwezig. Tot 25 oktober waren 
er slechts acht gespreide waarnemingen van 1 tot 6 Wulpen (Numenius arquata). 
Vermeldenswaard was nog een groepje van 45 Wulpen dat op 6 augustus 's avonds overvloog 
in NW-richting, op weg naar een slaapplaats. Vanaf 26 oktober pleisterden dan toch 
regelmatig 1 tot 8 Wulpen op de O-vlakte of op het naburige terrein van Lanxess NV. Van de 
Groenpootruiter (Tringa nebularia) werd slechts één waarneming genoteerd! Op 7 augustus 
pleisterde kort 1 ex. en vlogen 2 ex. over. Enkel tot 17 augustus pleisterden nog 1 tot 3 
Witgatjes (Tringa ochropus). Daarna werd nog slechts 1 ex. genoteerd op 27 september en 31 
oktober. Op 5 augustus pleisterde nog een groepje van 12 Oeverlopers (Actitis hypolencos), 
maar daarna werden enkel op 10 en 26 augustus nog 1 ex. en op 15 september nog 2 ex. 
gezien. 
  



 

Oeverlopers op Blokkersdijk - Foto Nick De Wilde 

Door het goede voedselaanbod kwamen tot 9 september nog dagelijks Visdieven (Sterna 
hirundo) foerageren. Opvallend waren de 31 ex. die op 5 augustus werden geteld. Dit is het 
hoogste augustusaantal dat ooit werd genoteerd. Daarna werden nog wisselende aantallen 
geteld (1 tot 13 ex.). De najaarstrek van de Zwarte Stern (Chlidonias niger) was niet om over 
naar huis te schrijven. Van 7 tot 31 augustus werden slechts zes gespreide waarnemingen 
genoteerd van 1 tot 3 ex. Daarna werd enkel op 23 september nog een juveniele vogel gezien. 
Heel de maand september pleisterde een IJsvogel (Alcedo atthis) en op 2 en 8 september 
werden zelfs 2 ex. opgemerkt. Daarna werd dit pareltje enkel nog gezien op 8 en 29 oktober.  
De Draaihals (Jynx torquilla) is een jaarlijkse doortrekker, maar laat zich meestal moeilijk 
verschalken. Op 8 september werd toch weer een exemplaar ontdekt. 
Een Boomleeuwerik (Lullula arborea) trok op 31 oktober 
in ZW-richting om 10u57. Tijdens de vroege ochtenduren 
van 21 oktober vertrokken minstens 29 Graspiepers 
(Anthus pratensis) uit de rietkraag waar ze hadden 
overnacht. Een Gele kwikstaart (Motacilla flava) trok op 
17 oktober in zuidelijke richting om 7u47. Dit is voor dit 
jaar pas de vijfde waarneming. In 1989 broedden op 
Blokkersdijk nog 13 koppels! 
Reeds op 7 augustus trok een Grote Gele Kwikstaart 
(Motacilla cinerea) over. Dit is pas de zesde 
augustuswaarneming voor Blokkersdijk. Daarna werden 
van 23 september tot 14 oktober zes gespreide 
waarnemingen genoteerd van een overvliegend exemplaar, 
met op 30 september zelfs 2 exemplaren.  
Omdat Nachtegalen (Luscinia megarhynchos) in augustus 
niet meer zingen, zijn ze nog moeilijk te ontdekken. Op 13 
augustus riep nog een exemplaar in de vlierstruiken. De 
laatste waarneming ooit van Blokkersdijk werd genoteerd 
op 6 september 1985. Dit zou dan wel een doortrekker 
kunnen geweest zijn. Meestal verschijnen de eerste doortrekkende Paapjes (Saxicola rubetra) 
reeds in augustus. Nu werden de eerste 3 exemplaren waargenomen op 3 september. Daarna 
werden op 16, 21 en 30 oktober en 8 september, respectievelijk 1,2,1 en 1 ex. gezien. Van 3 
tot 30 september pleisterden ook regelmatig 1 tot 3 Roodborsttapuiten (Saxicola torquata) 
(Op de foto rechts: Mannetje roodborsttapuit- Foto Nick De Wilde). Op 9 september 
pleisterden 3 Tapuiten (Oenanthe oenanthe) op de O-vlakte. Op 26 oktober werd er veel trek 
vastgesteld van Koperwieken (Turdus iliacus). 



Op 9 september werd een foeragerende Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata) 
waargenomen. Het bleef echter bij deze ene waarneming van de vliegenvangerfamilie. 
Op 16 en 23 september en op 7 oktober werd de roep van het Baardmannetje (Panurus 
biarmicus) gehoord in de rietkraag. Hopelijk ging het hier nog steeds om het broedkoppel met 
hun jongen. Op 21 oktober werden ook nog 6 Baardmannetjes gezien in de rietkraag van de 
scheldeoever t.h.v. Blokkersdijk. 

Opmerkelijk waren de twee roepende Boomklevers (Sitta europaea) die zich in een groep 
mezen bevonden. Dit is pas de achtste waarneming voor Blokkersdijk. De vorige dateert uit 
1997! De eerste waarneming van een overvliegende Sijs (Carduelis spinus) werd genoteerd 
op 14 oktober. Uitzonderlijk is wel dat het bij deze ene waarneming bleef. Op 14 en 22 
oktober vlogen respectievelijk 4 en 2 Kneus (Carduelis cannabina) over. 

ANTWERPEN-LINKEROEVER 

Roofvogels tot lijsters 

Boven het Sint-Annabos werden in augustus en september regelmatig alarmerende 
Boomvalken opgemerkt. Het betrof hier een geslaagd broedgeval. 
Een Witgatje pleisterde aan de Burchtse Weel op 14 oktober. Aan de Tophatbeek in het Sint-
Annabos werden eveneens op 14 oktober, niet minder dan 3 Grote Gele Kwikstaarten 
waargenomen. 
Een mannetje Beflijster (Turdus torquatus) pleisterde aan het gemaal in het Sint-Annabos op 
14 oktober. 

In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van Erwin De Backer, Greet De Jonghe, Nick 
De Wilde, Leo Janssen, Wim Roelant, Georges Simons, Benny van Daele, Luc Van de Perre 
en van de samensteller van dit overzicht Willy Verschueren. 

  November en december 

BLOKKERSDIJK 

 
Futen tot eenden. 

 
Een erg goed visseizoen zorgde voor mooie aantallen viseters. Zo liep het aantal Dodaarzen 
(Tachybaptus ruficollis) op 16 september op tot 47 ex. Ook voor de Fuut (Podiceps cristatus) 
was het verzamelen geblazen. Hij bereikte het maximumaantal reeds op 20 augustus met 120 
ex. De grote slokoppen wisten deze feesttafel uiteraard ook te vinden. Zo werden op 10 
augustus 147 Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) geteld en het aantal Blauwe Reigers 
(Ardea cinerea) was op 21 september opgelopen tot 43 ex. De Geoorde Fuut (Podiceps 
nigricollis) verdween vrij vroeg. Tot 28 oktober pleisterden nog 1 tot 4 ex. Tot 11 augustus 
pleisterde onregelmatig een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta), maar van 12 tot 30 
augustus was constant een ex. aanwezig. Van deze elegante vogel werd daarna nog 1 ex. 
genoteerd op 5, 9 en 19 september. Van de fiere Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) 
pleisterde 1 ex. op 19 september. Daarna was 1 ex. constant aanwezig van 24 tot 30 



september, met op 26 september niet minder dan 4 ex. (een nieuw aantalsrecord voor 
Blokkersdijk). 
Op 1 augustus was het aantal Lepelaars (Platalea leucorodia) opgelopen tot 47 ex. Een 
evenaring van het tweede hoogste aantal uit 1998, dat ooit op Blokkersdijk pleisterde. Eind 
augustus trokken deze vogels geleidelijk verder richting Afrika. Zo werden op 5 september 
nog 22 ex. geteld, een evenaring van het maandrecord van de twee voorgaande jaren. De soort 
was nog constant aanwezig tot 24 september in dalende aantallen (nog 2 ex. vanaf 21 
september). Op 28 september verscheen toch nog 1 ex. 

Van de uitheemse Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) waren tot 10 september nog steeds 2 ex. 
aanwezig, die op 10 september het gezelschap kregen van een derde exemplaar. Daarna 
pleisterde nog 1 ex. tot 7 oktober. 

Interessant was de aanwezigheid van een juveniele Kleine Rietgans (Anser brachyrhynchus) 
op 8 oktober. De vogel vertoefde in het gezelschap van 2 Grauwe Ganzen (Anser anser) . Dit 
is pas de vierde waarneming voor Blokkersdijk en zelfs de eerste pleisteraar. De vorige 
waarnemingen betroffen steeds overvliegende vogels. Het vrij vroege tijdstip doet ons echter 
vragen stellen bij de origine van deze vogel (ontsnapt uit een vogelcollectie?). Nadat op 6 en 
28 september respectievelijk 2 en 9 Grauwe Ganzen pleisterden was deze soort vanaf 5 
oktober constant aanwezig. Er pleisterden steeds 2 tot 4 ex. en regelmatig kwam ook nog een 
groepje van 8 tot 11 ex. overnachten. De Grauwe Gans overwinterde vorig jaar voor het eerst, 
maar dat gebeurde toen pas vanaf november. Tot begin september pleisterden nog 
onregelmatig 1 tot 15 Canadese Ganzen (Branta canadensis). Vanaf 5 september was deze 
soort opnieuw practisch constant aanwezig, met sterk wisselende aantallen (6 tot 97ex.). 
Vanaf 9 september kwam ook, zoals steeds in deze periode, regelmatig een grote groep 
overnachten. Meestal ging het om 170 tot 237 ex. Tweemaal werd een hoger aantal geteld: 30 
september: 430 ex. (een nieuw aantalsrecord!) en 7 oktober: 327 ex. Vanaf 24 september 
zaten tussen de Canada's ook regelmatig 1 tot 3 Brandganzen (Branta leucopsis). En we 
blijven nog even bij de exotenfamilie. De Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) werd gelukkig 
enkel in augustus (3 waarnemingen) en oktober (2 waarnemingen) genoteerd. Het hoogste 
aantal betrof 12 ex. op 24 oktober. Daarna kwamen regelmatig 2 ex. overnachten. Op 16 
september pleisterden kort 4 Casarca's (Tadorna ferruginea). Het was van 2003 geleden dat 
deze soort nog pleisterde. Reeds op 22 augustus waren 3 Smienten (Anas penelope) 
aanwezig. In september werd deze soort enkel van de 12de tot de 24ste waargenomen (1 tot 4 
ex). Vanaf 3 oktober was de Smient constant aanwezig, maar de aantallen bleven laag. Op 31 
oktober werden nog maar 27 ex. geteld. De lange nazomer zal hier wel voor iets tussenzitten. 
De eerste Pijlstaart (Anas acuta) van het najaar werd genoteerd op 27 augustus. Vanaf 5 
september was de soort constant aanwezig, met een oplopend aantal tot 28 ex. op 19 
september. In de loop van oktober daalde het aantal naar slechts 2 ex. op de 31ste. Minstens 
tot 27 augustus waren nog Zomertalingen (Anas querquedula) aanwezig. De aantallen bleven 
echter laag (3 tot 4 ex). Daarna werden op 16 september nog 2 ex. in wijfjeskleed ontdekt en 
op 3 en 12 oktober werd nog 1 ex in wijfjeskleed gezien. Sinds 2004 pleisteren op 
Blokkersdijk in het najaar opvallend hoge aantallen Slobeenden (Anas clypeata). Op 31 
augustus was de populatie gegroeid tot 835 ex. en op 24 september werd het maximum 
bereikt met 1426 ex. Dit is meer dan 3,5% van de NW-Europese populatie! In oktober 
daalden de aantallen, maar op 29 oktober werden toch nog 525 ex. geteld. 
De ruiende Tafeleenden (Aythya ferina) trokken vroeg weg dit jaar, met op 8 augustus nog 
slechts 241 ex. Het aantal bleef daarna opvallend laag en steeg nooit boven de 150 ex. De 
Brilduiker (Bucephala clangula) zag het met dit warme weer, blijkbaar ook niet zitten om 
vroeg naar het zuiden af te zakken. Pas op 26 en 30 oktober werden respectievelijk 1 en 2 ex. 



in wijfjeskleed genoteerd. Op 14 oktober pleisterden 2 mannetjes en 2 wijfjes Rosse 
Stekelstaart (Oxyura jamaicensis). Een nieuw aantalsrecord voor Blokkersdijk. 
  

 
Roofvogels tot Kneu 

Heel de periode kwamen nog regelmatig meerdere Bruine Kiekendieven (Circus 
aeruginosus) foerageren. Een juveniele Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) werd reeds 
genoteerd op 6 september. Dit is pas het vijfde jaar met een septemberwaarneming voor 
Blokkersdijk. In de eerste decade van september was er redelijk wat trek van Buizerd (Buteo 
buteo). Op 5 en 10 september werd respectievelijk een groep van 10 en 7 ex. waargenomen. 
Met veel geluk kan je in deze periode al wel eens een trekkende Visarend (Pandion 
haliaetus) observeren. Dit jaar waren er twee meldingen. Op 23 augustus trok een exemplaar 
in zuidwestelijke richting om 14u03. Het tweede exemplaar pakte op 16 september eerst een 
flinke vis en vertrok dan, met zijn buit in zijn klauwen, in zuidelijke richting om 11u40. Tot 
12 oktober joegen regelmatig 1 tot 4 Boomvalken (Falco subbuteo) boven het gebied. De 
meeste waarnemingen hadden betrekking op een geslaagd broedgeval in de onmiddellijke 
omgeving van het reservaat. De Slechtvalk (Falco peregrinus) werd slechts tweemaal 
waargenomen. Op 6 augustus en 12 september werd telkens 1 ex. gezien. 
Door veel neerslag was in de loop van augustus de sliboever totaal verdwenen. Dit had 
uiteraard een negatieve invloed op het aantal waadvogelwaarnemingen. Op 5 augustus werd 
enkel 's morgens nog een Kleine Plevier (Charadrius dubius) waargenomen. Enkel op 6 
augustus pleisterde een Bonte Strandloper (Calidris alpina). Een Watersnip (Gallinago 
gallinago) pleisterde nog slechts tot 7 augustus. Daarna waren enkel nog 1 tot 4 ex. aanwezig 
van 23 tot 28 september en werd op 27 oktober nog slechts een overvliegend exemplaar 
opgemerkt. Reeds vanaf 24 oktober (de vierde vroegste waarneming sinds 1980) was 
minstens één overwinterende Houtsnip (Scolopax rusticola) aanwezig. Tot 25 oktober waren 
er slechts acht gespreide waarnemingen van 1 tot 6 Wulpen (Numenius arquata). 
Vermeldenswaard was nog een groepje van 45 Wulpen dat op 6 augustus 's avonds overvloog 
in NW-richting, op weg naar een slaapplaats. Vanaf 26 oktober pleisterden dan toch 
regelmatig 1 tot 8 Wulpen op de O-vlakte of op het naburige terrein van Lanxess NV. Van de 
Groenpootruiter (Tringa nebularia) werd slechts één waarneming genoteerd! Op 7 augustus 
pleisterde kort 1 ex. en vlogen 2 ex. over. Enkel tot 17 augustus pleisterden nog 1 tot 3 
Witgatjes (Tringa ochropus). Daarna werd nog slechts 1 ex. genoteerd op 27 september en 31 
oktober. Op 5 augustus pleisterde nog een groepje van 12 Oeverlopers (Actitis hypolencos), 
maar daarna werden enkel op 10 en 26 augustus nog 1 ex. en op 15 september nog 2 ex. 
gezien. 
Door het goede voedselaanbod kwamen tot 9 september nog dagelijks Visdieven (Sterna 
hirundo) foerageren. Opvallend waren de 31 ex. die op 5 augustus werden geteld. Dit is het 
hoogste augustusaantal dat ooit werd genoteerd. Daarna werden nog wisselende aantallen 
geteld (1 tot 13 ex.). De najaarstrek van de Zwarte Stern (Chlidonias niger) was niet om over 
naar huis te schrijven. Van 7 tot 31 augustus werden slechts zes gespreide waarnemingen 
genoteerd van 1 tot 3 ex. Daarna werd enkel op 23 september nog een juveniele vogel gezien. 
Heel de maand september pleisterde een IJsvogel (Alcedo atthis) en op 2 en 8 september 
werden zelfs 2 ex. opgemerkt. Daarna werd dit pareltje enkel nog gezien op 8 en 29 oktober.  
De Draaihals (Jynx torquilla) is een jaarlijkse doortrekker, maar laat zich meestal moeilijk 
verschalken. Op 8 september werd toch weer een exemplaar ontdekt. 
Een Boomleeuwerik (Lullula arborea) trok op 31 oktober in ZW-richting om 10u57. Tijdens 
de vroege ochtenduren van 21 oktober vertrokken minstens 29 Graspiepers (Anthus 



pratensis) uit de rietkraag waar ze hadden overnacht. Een Gele kwikstaart (Motacilla flava) 
trok op 17 oktober in zuidelijke richting om 7u47. Dit is voor dit jaar pas de vijfde 
waarneming. In 1989 broedden op Blokkersdijk nog 13 koppels! 

Reeds op 7 augustus trok een Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) over. Dit is pas de 
zesde augustuswaarneming voor Blokkersdijk. Daarna werden van 23 september tot 14 
oktober zes gespreide waarnemingen genoteerd van een overvliegend exemplaar, met op 30 
september zelfs 2 exemplaren. 

Omdat Nachtegalen (Luscinia megarhynchos) in augustus niet meer zingen, zijn ze nog 
moeilijk te ontdekken. Op 13 augustus riep nog een exemplaar in de vlierstruiken. De laatste 
waarneming ooit van Blokkersdijk werd genoteerd op 6 september 1985. Dit zou dan wel een 
doortrekker kunnen geweest zijn. Meestal verschijnen de eerste doortrekkende Paapjes 
(Saxicola rubetra) reeds in augustus. Nu werden de eerste 3 exemplaren waargenomen op 3 
september. Daarna werden op 16, 21 en 30 oktober en 8 september, respectievelijk 1,2,1 en 1 
ex. gezien. Van 3 tot 30 september pleisterden ook regelmatig 1 tot 3 Roodborsttapuiten 
(Saxicola torquata) . Op 9 september pleisterden 3 Tapuiten (Oenanthe oenanthe) op de O-
vlakte. Op 26 oktober werd er veel trek vastgesteld van Koperwieken (Turdus iliacus).  
Op 9 september werd een foeragerende Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata) 
waargenomen. Het bleef echter bij deze ene waarneming van de vliegenvangerfamilie. 
Op 16 en 23 september en op 7 oktober werd de roep van het Baardmannetje (Panurus 
biarmicus) gehoord in de rietkraag. Hopelijk ging het hier nog steeds om het broedkoppel met 
hun jongen. Op 21 oktober werden ook nog 6 Baardmannetjes gezien in de rietkraag van de 
Scheldeoever t.h.v. Blokkersdijk. 

Opmerkelijk waren de twee roepende Boomklevers (Sitta europaea) die zich in een groep 
mezen bevonden. Dit is pas de achtste waarneming voor Blokkersdijk. De vorige dateert uit 
1997! De eerste waarneming van een overvliegende Sijs (Carduelis spinus) werd genoteerd 
op 14 oktober. Uitzonderlijk is wel dat het bij deze ene waarneming bleef. Op 14 en 22 
oktober vlogen respectievelijk 4 en 2 Kneus (Carduelis cannabina) over. 

 
ANTWERPEN-LINKEROEVER 
  

Roofvogels tot lijsters 

 
Boven het Sint-Annabos werden in augustus en september regelmatig alarmerende 
Boomvalken opgemerkt. Het betrof hier een geslaagd broedgeval. 
Een Witgatje pleisterde aan de Burchtse Weel op 14 oktober. Aan de Tophatbeek in het St-
Annabos werden eveneens op 14 oktober, niet minder dan 3 Grote Gele Kwikstaarten 
waargenomen. 
Een mannetje Beflijster (Turdus torquatus) pleisterde aan het gemaal in het Sint-Annabos op 
14 oktober. 

In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van Erwin De Backer, Greet De Jonghe, Nick 
De Wilde, Leo Janssen, Wim Roelant, Georges Simons, Benny van Daele, Luc Van de Perre 
en van de samensteller van dit overzicht Willy Verschueren.  
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