
Ornithologische waarnemingen 2008 
 
Januari tot Maart 
 
Blokkersdijk (Antwerpen - Linkeroever) 
 
Futen tot eenden 
 
Reeds op 20/01 werd een eerste Dodaars (Tachybaptus ruficollis) genoteerd. Vanaf februari 
was de soort constant aanwezig, met in maart tot 5 ex. De Fuut (Podiceps cristatus) was zelfs 
heel de periode aanwezig, behalve van 10/02 tot 20/02. Doorgaans pleisterden 1 tot 5 ex., met 
op 15/03 en 16/03 zelfs 13 ex. Voor het tweede opeenvolgende jaar was de Geoorde Fuut 
(Podiceps nigricollis) vroeg aanwezig. Het eerste exemplaar werd op 04/03 genoteerd. Het 
aantal liep op tot 16 ex. op 30/03 
Een Ooievaar (Ciconia ciconia) trok op 23/03 in ZO-richting om 14.20 uur. 
De 2 adulte Kleine Zwanen (Cygnus columbianus bewickii) bleven nog tot 02/03. Op 26/01 
pleisterden 7 adulte ex. en van 27/01 tot 31/01 nog 5 ex. Merkwaardig was dat er nu geen 
agressief territoriaal gedrag werd vastgesteld. We hopen deze Siberische soort vanaf half 
oktober terug te zien. 
Op 01/01 trokken 2 groepjes (23 en 13 ex.) Kolganzen (Anser albifrons) over. Ook op 05/01 
vlogen 18 ex. over. Tot 26/02 pleisterden zeer wisselende aantallen Grauwe ganzen (Anser 
anser), 3 tot 26 ex. In maart werd nog zeer regelmatig gepleisterd met 1 tot 4 ex. De 
Canadese Gans (Branta canadensis) werd in januari slechts driemaal waargenomen, met als 
maximum 34 ex. op de 19de. Vanaf februari was deze exoot constant aanwezig (2 tot 25 ex.) 
De Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) werd slechts driemaal genoteerd, op 08/01 en 16/02 
respectievelijk 3 en 8 overvliegende ex. en enkel op 24/02 pleisterden 6 ex. op de oostvlakte. 
Het aantal overwinterende Smienten (Anas penelope) bleef, net als vorig jaar onder het 
normale peil. Op 1 januari werden 305 ex. geteld en op 02 februari nog 280 ex. Daarna begon 
een langzame afname, met op 20 maart nog 191 ex. De grote wegtrek begon in de laatste 
week van maart, met op de 30ste nog 51 ex.. 
De Pijlstaart (Anas acuta) werd tot 06/03 slechts sporadisch waargenomen: van 01/01 tot 
05/01: 5 tot 10 ex.; van 22/03 tot 31/03: 2 tot 4 ex.; daarna nog 5 waarnemingen van 1 tot 6 
ex. Op 19/02 pleisterden 2 Witwangpijlstaarten (Anas bahamensis), een Zuid-Amerikaanse 
exoot. Een mannetje Zomertaling (Anas querquedula) verscheen op 22 maart. Heel de 
periode pleisterden mooie doch wisselende aantallen Slobeenden (Anas clypeata). Maxima: 
01/01: 251 ex.; 25/03: 200 ex.. Door het nieuwjaarsvuurwerk hadden op 01/01 blijkbaar veel 
Tafeleenden (Aythya ferina) hun toevlucht gezocht op Blokkersdijk. Er werd een aantalspiek 
van 725 ex. genoteerd. Van 10/01 tot 13/01 werd tussen de duikeenden een wijfje 
Witoogeend (Aythya nyroca) ontdekt. Na de decemberwaarneming pleisterde op 26/01 
opnieuw een eerstewinter wijfje Grote Zee-eend (Melanitta fusca). Hier bleef het echter niet 
bij, want van 16/03 tot 30/03 was een eerstewinter mannetje aanwezig. Dit is des te 
merkwaardiger wanneer men weet dat dit pas de elfde waarneming is sinds 1975 en dat het 
aanwezigheidsrecord werd verpulverd! Heel de periode waren uiteraard nog steeds 
Brilduikers (Bucephala clangula) aanwezig. Het maximumaantal werd geteld op 20/03 
(9ex.). In deze periode werd het Nonnetje (Mergus albellus) dan toch nog regelmatiger 
waargenomen. Op 01/01 pleisterde een wijfje en van 10/01 tot 02/02 pleisterden regelmatig 1 
tot 4 ex. Een mannetje Middelste Zaagbek (Mergus serrator) werd gemeld op 26/03. Het 
was van 2005 geleden dat deze soort nog werd waargenomen. Minstens tot 02/03 werden nog 
wisselende aantallen Grote Zaagbekken (Mergus merganser) genoteerd. Zoals steeds 
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kwamen de vogels meestal overnachten. Het hoogste aantal (18 ex.) werd s’avonds op 22/01 
geteld. Een mannetje Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis) pleisterde van 11/03 tot 19/03. 
 
 
Roofvogels tot Barmsijs 
 
Van 26/01 tot 17/02 en van 15/03 tot 29/03 kwamen regelmatig 1 tot 2 wijfjes Bruine 
Kiekendief (Circus aeruginosus) op bezoek. In maart verscheen ook nu en dan een mannetje. 
Een doortrekkend immatuur mannetje Havik (Accipiter gentilis) werd genoteerd op 15/03. 
Enkel op 10/01 werd een mannetje Slechtvalk (Falco peregrinus) waargenomen. 
Een topwaarneming waren zeker de 7 Kraanvogels (Grus grus), die op 15/03 in NO-richting 
trokken om 15.38 uur. Dit groepje was iets eerder ook boven Zwijndrecht gemeld. Het was 
van 2003 geleden dat deze soort nog was waargenomen. Het is sinds 1974 de zevende 
waarneming tijdens de voorjaarstrek.  
Op 15/03 pleisterde kort een groepje van 36 Kluten (Recurvirostra avosetta) op de plas. Op 
het gemaaide rietperceel pleisterden nu en dan Watersnippen (Gainago galiinago) Op 26/01 
werden zelfs 9 ex. geteld. Tot 19/02 werden regelmatig meerdere Houtsnippen (Scolopax 
rusticola) waargenomen. Op 12/02 werden 4 ex. genoteerd. Op 23/03 werd de eerste roep van 
de Grutto (Limosa limosa) gehoord. 
Regelmatig werden wisselende aantallen (tot 15 ex.) Wulpen (Numenius arquata) geteld. De 
roep van de Tureluur (Tringa totanus) werd gehoord langs de scheldeoever op 08/03. Op 
22/03 pleisterden ook 2 ex. op de plasoever. 
Vanaf 24 februari was de roep van de Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) niet meer 
uit de lucht. Reeds van 22/03 tot 27/03 pleisterde een adulte Dwergmeeuw (Larus minutus). 
Een IJsvogel (Alcedo atthis) werd gezien op 30/03.  
Op 15/03 trokken 3 Boomleeuweriken (Lullula arborea) in NO-richting. De eerste 
overvliegende Veldleeuwerik (Alauda arvensis) werd genoteerd op 02/02. De eerste zangpost 
werd gehoord op 28/02 op het naburige terrein van Lanxess Rubber NV. Een overvliegende 
Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) werd genoteerd op 23/02 en 2 pleisteraars 
werden gemeld op 27/02. Op 22/03 zong de eerste Blauwborst (Luscinia svecica cyanecula). 
Van 11/03 tot begin april was er opvallend veel doortrek van Roodborsttapuit (Saxicola 
rubcola). Op 29/03 werden 3 mannetjes en 4 wijfjes geteld. Op exact dezelfde plaats als in 
december werd op 02 februari opnieuw de zang van de Cetti’s zanger gehoord. Mogelijk ging 
het nog steeds om dezelfde vogel. 
Een overvliegende Klapekster (Lanius excubitor) werd gemeld op 02/02.  
Van de Putter (Carduelis carduelis) werden ook in deze periode slechts zes verspreide 
waarnemingen genoteerd. De aantallen bleven laag met als maxima 5 ex. op 02/02 en een 
doortrekkend groepje van 12 ex. op 15/03. Tot 10/02 werd de Sijs (Carduelis spinus) nog 
regelmatig gezien en gehoord (maximum 25 ex. op 08/01 en 2/02). Een Barmsijs (Carduelis 
flammea) werd nog waargenomen op 31/01 en 08/03. 
 
 
Antwerpen - Linkeroever 
 
Ooievaar tot Kneu 
 
Op een verlichtingspaal in de omgeving van het knooppunt E3-Kennedytunnel en de 
Verbindingsweg E34 zat, tot grote verbazing van de waarneemster, een Ooievaar. Deze vogel 
had daar mogelijk overnacht.  
De eerste Tureluur (Tringa totanus) werd op 15/3 gezien aan de Galgenweel. 
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Een Witgatje (Tringa ochropus) pleisterde op 06/03 in Het Rot - Middenvijver. 
Opmerkelijk was de waarneming van een Zwarte Specht (Dryocopus martius) op 31/03 in 
het Sint-Annabos. Het was alweer van 2003 geleden dat deze soort te Antwerpen - LO werd 
gezien. 
Reeds op 31/03 werd in het Sint-Annabos een Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus 
phoenicurus) gemeld.  
Op 23/03 werd in Het Rot - Middenvijver nog een Zwarte Mees (Parus ater) waargenomen. 
Aan de Galgenweel, in de omgeving van Combori pleisterde op 06/03 een groepje van 16 
Kneu’s (Carduelis cannabina). 
 
 
In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van: Hilde Bex, Greet De Jonghe, Dimitri De 
Wilde, Nick De Wilde, Mathias D’Haen, Alberto Durinck, Aimé Franssens, Luc Lyssens, René 
Maes, Wim Roelant, Lynn Van den Bussche, Luc Van de Perre en de samensteller Willy 
Verschueren. 
 
 
APRIL TOT JULI 
 
BLOKKERSDIJK (ANTWERPEN – LINKEROEVER) 
 
Futen tot eenden 
Veel jonge vis resulteerde dit jaar in een goed broedseizoen voor fuutachtigen, en mooie 
aantallen eind juli. Op 31 juli pleisterden 41 Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis) en op 27 juli 
werden 77 Futen (Podiceps cristatus) geteld. Tijdens de voorjaarstrek werd op 5 april een 
Kuifduiker (Podiceps auritus) gemeld. Het was van 2003 geleden dat deze soort nog was 
waargenomen. De Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) was praktisch heel de periode 
aanwezig met wisselende aantallen. Als maximum werden 19 ex. geteld op 6 april, maar ook 
de overige maanden werden maxima van 13 tot 18 ex. genoteerd. 
Na 3 overvliegende Kleine Zilverreigers (Egretta Garzetta) op 22 juni, werd deze soort van 
6 tot 26 juli zesmaal waargenomen. Op 6 en 26 juli werden respectievelijk zelfs 4 en 5 ex. 
geteld, de overige waarnemingen betroffen telkens 1 ex. Een Grote Zilverreiger 
(Casmerodius albus) pleisterde meestal kort op 15 april, 23 mei en 10 juli, maar van 19 tot 31 
juli was 1 ex. constant aanwezig. Een zeldzame verschijning was een juveniele Purperreiger 
(Ardea purpurea) op 29 juli. Dit was de vroegste najaarstrekker ooit. De vorige waarneming 
dateert alweer van 2005. 
De Lepelaar (Platalea leucorodia) wordt in het voorjaar steeds weinig waargenomen. Enkel 
op 24 april pleisterde 1 ex. kort. Vanaf juni wordt het meestal een ander verhaal. Dit jaar 
lagen de aantallen tot eind juli niet alleen iets lager, het waren ook meer wisselende aantallen. 
Van 16 tot 22 juni waren onregelmatig 1 tot 2 ex. aanwezig. Na 6 overvliegende ex. op 1 juli 
waren van 4 tot 13 juli slechts 1 tot 4 ex. onregelmatig aanwezig. Pas vanaf 14 juli werden 
hogere aantallen genoteerd (2 tot 16 ex.). 
Het aantal ruiende Knobbelzwanen (Cygnus olor) was op 29 juli opgelopen tot 86 ex. Een 
eenzame Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) een Australische exoot, was constant aanwezig 
vanaf 23 mei. 
In april werd de Grauwe Gans (Anser anser) nog viermaal waargenomen (1 tot 4 ex.) en in 
mei pleisterde enkel op de 24ste nog 1 ex. Van 3 tot 7 juni en van 12 tot 18 juni was opnieuw 1 
ex. aanwezig (junigegevens zijn zeldzaam op Blokkersdijk). De Canadese Gans (Branta 
canadensis) was nog regelmatig aanwezig tot 13 juli met 1 tot 8 ex. Daarna pleisterden enkel 
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op 20 en 23 juli nog respectievelijk 6 en 3 ex. Een Brandgans (Branta leucopsis) werd nog 
genoteerd op 10 mei. 
Tot 1 juni werden regelmatig 1 tot 4 Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) waargenomen. 
Gelukkig vond op Blokkersdijk nog geen broedgeval van deze agressieve exoot plaats. Van 
half april tot eind mei pleisterden weer mooie aantallen Bergeenden (Tadorna tadorna), met 
op 4 mei als maximum 125 ex. De laatste 8 overwinterende Smienten (Anas penelope) 
werden genoteerd op 6 april. Op 3 april waren nog 18 ex. aanwezig. Het aantal ruiende 
Krakeenden (Anas strepera) was op 3 juni opgelopen tot 323 ex. Twee mannetjes Pijlstaart 
(Anas acuta) werden ontdekt op 11 juni. Juniwaarnemingen zijn zeldzaam. Van de zeldzame 
Zomertaling (Anas querquedula) werden over heel de periode slechts vijf sporadische 
waarnemingen genoteerd. Een mannetje was aanwezig op 5 april, op 17 en 23 mei en op 14 
juni. Een exemplaar in wijfjeskleed werd nog ontdekt op 3 juli. De normale constante 
aanwezigheid vanaf half juli bleef uit.  Een mannetje Krooneend (Netta rufina) pleisterde van 
26 juni tot 13 juli. Het aantal ruiende Tafeleenden (Aythya ferina) lag dit jaar beduidend lager 
dan de laatste twee jaar. Met  375 ex. op 13 juli vallen we terug op de normale ruipopulatie 
van vóór 2006. Deze soort was bovendien erg gevoelig voor het storend onderzoek door de 
Universiteit Gent en het Instituut voor Natuur – en Bosonderzoek i.v.m. de Europese 
Kaderrichtlijn Water dat o.m. plaats had van 15 tot 17 juli. Hierbij werd de plas en de 
plasoever zowel per boot als te voet bezocht. Het aantal was op 17 juli teruggevallen naar 176 
ex. en herstelde zich slechts gedeeltelijk met 236 ex. op 20 juli. Het immature mannetje Grote 
Zee–eend (Melanitta fusca), dat reeds vanaf 16 maart pleisterde, bleef nog tot 10 april. De 
Brilduiker (Bucephala clangula) pleisterde nog constant tot 20 april in dalend aantal van 7 
ex. op 6 april naar nog 2 ex. op 20 april. Van 2 april tot 26 juli waren Rosse Stekelstaarten 
(Oxyura jamaicensis) aanwezig. Tot 9 april werd ofwel enkel een mannetje, ofwel enkel een 
wijfje gezien. Vanaf 12 april was in ieder geval een koppel aanwezig, dat bleef tot 8 juli. 
Daarna werd tot 26 juli enkel nog het mannetje waargenomen. Op 19 april waren zelfs 2  
koppels aanwezig, een evenaring van het aantalsrecord voor Blokkersdijk. 
 
Roofvogels tot sterns 
Niet minder dan 3 Wespendieven (Pernis apivorus) trokken op 10 mei in oostelijke richting 
om 10u18. Reeds op 29 juli vloog een eerste najaarstrekker in Z-richting om 13u00. Van half 
april tot half juni werden opvallend veel waarnemingen van Zwarte Wouw (Milvus migrans) 
genoteerd. Het begon met 2 ex. op 20 april, daarna 1 ex. op 24 april, opnieuw 2 ex. op 26 april 
en dan telkens nog 1 ex. op 18 mei en 10 juni. Sinds 1976 is dit pas de vierde juniwaarneming 
voor Blokkersdijk. Ook een Rode Wouw (Milvus milvus) trok op 17 april in NO-richting om 
14u57. Voor het eerst sinds 2000 was er slechts één broedpaar Bruine Kiekendief (Circus 
aeruginosa) aanwezig. Er vlogen wel 3 jongen uit. Tijdens de voorjaarstrek zorgde een 
Visarend (Pandion haliaetus) op 17 mei even voor paniek onder de watervogels, en vloog 
dan door in W-richting om 10u45. Sinds 1978 was er dit jaar een tweede geslaagd broedgeval 
van Torenvalk (Falco tinnunculus). Er vloog één jong uit. Het vorige broedgeval vond plaats 
in 1991. Vanaf 26 april werd regelmatig een Boomvalk (Falco subbuteo) waargenomen. 
Meer exemplaren werden genoteerd op 26 april (3 ex.) en op 12 juli (2 ex.). Slechts éénmaal 
nl. op 30 april werd een Slechtvalk (Falco peregrinus) gezien. 
Het aantal ruiende Meerkoeten (Fulica atra) was op 27 juli opgelopen tot 705 ex. 
Niet minder dan 12 Steltkluten ((Himantopus himantopus) landden ’s morgens op 25 april op 
de oever van de plas. Uiteraard was dit het hoogste aantal dat ooit op Blokkersdijk werd 
waargenomen. Op 29 april waren zelfs opnieuw 2 ex. aanwezig. Op 5 april pleisterden 4 
Kluten (Recurvirostra avosetta). Daarna pleisterde nog kort 1 ex. op 18 mei en op 31 mei 
waren enkel ’s morgens nog 2 ex. aanwezig. Zes overvliegende Bonte Strandlopers (Calidris 
alpina) werden genoteerd op 5 april. Het kunstmatige stukje “slikstrand” van het gemaaid 
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rietperceel zorgde ervoor dat we een paar waadvogelsoorten konden begroeten die we al een 
tijdje niet meer hadden gezien. Zo pleisterde op 5 april nog eens een Kemphaan 
(Philomachus pugnax). Op 12 april hadden er 10 Watersnippen (Gallinago gallinago) 
overnacht. Enkel op 12 april pleisterde slechts kort een Grutto (Limosa limosa). Op  3 april 
was nog een Wulp (Numenius arquata)  aanwezig en een overvliegend exemplaar werd 
gezien op 13 april, 22 en 28 juni en op 12 juli. Mogelijk was er toch nog een broedpoging van 
Tureluur (Tringa totanus) op het naburige terrein van Lanxess Rubber NV, want van 2 april 
tot 10  mei waren dagelijks op Blokkersdijk 1 tot 2 ex. aanwezig. Op 12 en 17 april 
pleisterden respectievelijk zelfs 6 en 3 ex. Na 10 mei werd enkel nog op 5 juni 1 ex. gezien. 
Het Witgatje (Tringa ochropus) werd net als vorig jaar nog weinig waargenomen. Op 1 april 
pleisterde 1 ex. en op 17 april en 26 juli werden respectievelijk 1 en 3 overvliegende 
exemplaren genoteerd. Een Bosruiter (Tringa glareola) pleisterde op het gemaaide 
rietperceel op 5 april. Het was van 2005 geleden dat deze ranke ruiter nog was waargenomen. 
Van de Oeverloper (Actitis hypoleucos) werden van 24 april tot 18 mei zes verspreide 
waarnemingen genoteerd van 1 ex., met op 29 april en 18 mei respectievelijk 3 en 2 ex. 
Daarna was op 23 en 30 juli opnieuw 1 ex. aanwezig. 
Tot 28 juni werden regelmatig Zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus) waargenomen 
(maximum 8 ex. op 19 april). Daarna werd enkel nog op 13 en 17 april 1 adult ex. gezien. Op 
15 en 22 april pleisterden respectievelijk 2 en 3 Dwergmeeuwen (Larus minutus). 
Opmerkelijk was dat op 27 april het aantal Dwergmeeuwen op korte tijd, rond de middag, 
opliep tot ca. 80 ex. Dit is het tweede hoogste aantal dat ooit op Blokkersdijk pleisterde. 
Daarna waren van 1 tot 13 mei, op 5 waarnemingsdagen, telkens nog 1 tot 2 ex. aanwezig. 
Na de eerste Visdief (Sterna hirundo) op 12 april, was deze soort dagelijks aanwezig van 20 
april tot 7 mei. Het aantal liep op naar 50 ex. op 29 april en nam weer af naar nog 1 ex. op 7 
mei. De aantallen bleven daarna laag met enkel op 17, 25 en 27 mei nog 1 ex. Vanaf 11 juni 
foerageerden regelmatig slechts 1 tot 3 ex. Een hoogtepunt van deze periode was de 
aanwezigheid van 2 adulte Witwangsterns (Chlidonias hybridus) van 24 tot 28 april. Dit was 
de vroegste voorjaarswaarneming voor Blokkersdijk. Op 1 mei was zelfs opnieuw 1 ex. 
aanwezig. Het aantal doortrekkende Zwarte Sterns (Chlidonias Niger) bleef laag. Op 27 en 
29 april foerageerden 2 ex., op 8 mei 3 ex. en op 15 mei 1 ex. Van 9 tot 13 juni waren dan 
opnieuw 1 tot 4 ex. Aanwezig en op 18 en 26 juni werd nog 1 ex. gezien. 
 
Uilen tot vinken 
Een slapende Ransuil (Asio otus) werd ontdekt op 27 mei en op 31 mei vloog in de vroege 
uurtjes een ex. in de richting van het Rot – Middenvijver. 
De IJsvogel (Alcedo atthis) werd weinig waargenomen. Enkel op 10 mei en op 19, 26 en 27 
juni werd 1 ex. gezien. 
Een Zwarte Specht (Dryocopus martius) was reeds vanaf eind maart te Antwerpen – LO 
aanwezig (o.a. in het Sint – Annabos). Deze imposante specht werd op 4 en 27 mei, 14 juni en 
op 3 juli eveneens op Blokkersdijk waargenomen. Het was van 2003 geleden dat deze vogel 
nog pleisterde. En we gaan van groot naar klein. Op 15 april liet een Kleine Bonte Specht 
(Dendrocopus minor) zich goed bekijken. 
Een Boompieper (Anthus trivialis) zong op 19 en 20 april en op 3 mei vlogen 3 ex. over. Een 
mannetje Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) pleisterde op 13 en 20 april. 
Van 1 tot 24 mei waren 1 tot 2 doortrekkende Paapjes (Saxicola rubetra)  aanwezig. Enkel op 
5 april werd nog een mannetje Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) gezien. Deze soort 
broedde voor het laatst in 2005. op 3 mei waren 3 Tapuiten (Oenanthe oenanthe) aanwezig 
op de oostvlakte. Een mannetje Beflijster (Turdus torquatus) pleisterde op 12 april en op 27 
april werd nog 1 ex. ontdekt. Na de december – en de februariwaarneming zong nu ook een 
Cetti’s Zanger (Cettia cetti) op 13 april. Van 24 april tot 31 mei zong op twee verschillende 
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plaatsen een Snor (Locustella luscinioides). Na het eerste broedgeval in 2005, zijn dit het 
tweede en derde broedterritorium op Blokkersdijk. Een zingende Spotvogel (Hippolais 
icterina) werd genoteerd op 9 en 11 mei. Van 26 april tot 1 mei pleisterden 1 tot 2 
Braamsluipers (Sylvia curruca). Op 19 april en 1 mei waren respectievelijk 1 en 2 Bonte 
Vliegenvangers (Ficedula hypoleuca) aanwezig. Opmerkelijk was de aanwezigheid van een 
zingende Wielewaal (Oriolus oriolus) van 3 tot 10 mei. Ook op 27 mei werd zijn jodelende 
zang opnieuw gehoord. In 2003 verdween deze soort als broedvogel uit het Sint – Annabos. 
Van de op Blokkersdijk zeldzaam geworden doortrekker, de Keep (Fringilla montifringilla) 
werd op 1, 5 en 26 april 1 ex. ontdekt. De verrassing van deze periode was ontegensprekelijk 
het zingend mannetje Roodmus (Carpodacus erythrinus) dat op 7 en 8 juni, nabij de 
schuilhut aan de ZW-kant van het reservaat aanwezig was. Dit is een nieuwe soort voor 
Blokkersdijk en Antwerpen – Linkeroever. 
 
ANTWERPEN – LINKEROEVER 
Eenden tot kwikstaarten 
Ook op de plas van Het Rot – Middenvijver werden 4 mannetjes Pijlstaart waargenomen op 
13 juni. 
Een Havik (Accipiter gentilits) trok op 3 mei in NO-richting langs de scheldedijk t.h.v. het 
Sint – Annabos om 09u00. Op 17, 19 en 26 april werd ook een Boomvalk genoteerd boven 
het Sint – Annabos. Eén ex. joeg nog boven de Galgenweel op 11 juni en boven Het Rot – 
Middenvijver werden op 27 juli ook 2 ex. gezien. 
De Zwarte Specht werd ook in het Sint – Annabos op 29 april en 6 mei waargenomen. 
Een Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) pleisterde op 30 mei in Het Rot – 
Middenvijver. De zang van de Gekraagde Roodstaart tenslotte werd op 29 april, 1 mei en 3 
juni gehoord in het Sint – Annabos. 
 
In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van: Jozef Bafort, P. Blokx, Tom Bogaerts, 
Greet De Jonghe, Bart De Keersmaecker, Kris De Keersmaecker, Wout De Rouck, Nick De 
Wilde, Mathias D’Haen, Aimé Franssens, Luc Lyssens, Wim Roelant, Benny Van Daele, Lynn 
Van den Bussche, Jef Van de Wiele, Jan Van Vanwijnsberghe, Gunther Vergauwen en de 
samensteller Willy Verschueren. 
 
AUGUSTUS TOT OKTOBER 2008 
 
BLOKKERSDIJK (Antwerpen– Linkeroever) 
 
Futen tot eenden 
Het aantal Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis) was, door het grote voedselaanbod, op 14 
september opgelopen tot 57 ex. Daarna begon in oktober de langzame wegtrek. Ook de Fuut 
(Podiceps cristatus) zat aan de feestdis. Op 21 augustus werden niet minder dan 122 ex. 
geteld. Vanaf half oktober begonnen ook zij langzaam weg te trekken. De Geoorde Fuut 
(Podiceps nigricollis) was vroeg verdwenen. Het aantal daalde van 11 ex. op 3 augustus naar 
nog een laatste ex. 11 september. 
Op 9 september trokken we grote ogen bij de waarneming van een overvliegende Kleine 
Pelikaan (Pelecanus rufescens), een ontsnapte Afrikaanse exoot. Op 20 september werd dit 
ex. overvliegend waargenomen. 
Vanaf 27 september pleisterden meerdere Roerdompen (Botaurus stellaris). Op 28 
september werden er zelfs 3 ex. geteld. Van 3 tot 11 september pleisterde bijna dagelijks een 
Grote Zilverreiger (Casmerodius albus), met op 6 september zelfs 2 ex. Daarna was nog 1 
ex. aanwezig op 18, 25 en 28 september. In oktober begon echter het grote zilverfestival. Van 
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9 tot 19 oktober pleisterden 4 tot 11 ex. (een nieuw aantalsrecord). Daarna waren nog 1 tot 2 
ex. aanwezig. Na de juliwaarneming werd ook nog op 9 augustus en 14 september een 
Purperreiger (Ardea purpurea) waargenomen. Nog een hoogtepunt was een zuidelijk 
trekkende Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) op 11 september om 12u40. 
Het aantal Lepelaars (Platalea leucorodia) bleef laag. Tot 13 september pleisterden slechts 1 
tot 10 ex. Daarna waren van 23 tot 30 september opnieuw 2 ex. aanwezig. 
Opmerkelijk was het aantal Knobbelzwanen (Cygnus olor) dat eind oktober nog toenam tot 
148 ex. Normaal is dan het plantaardige voedsel al lang opgesoupeerd. Ook het aantal 
Meerkoeten (Fulica atra) was in oktober nog opgelopen tot 1570 ex. 
Vanaf half september kwamen overwinterende Grauwe Ganzen (Anser anser) toe. Op 28 
oktober was het aantal opgelopen tot 33 ex. Vanaf begin september begon ook de toename 
van het aantal Canadese Ganzen (Branta canadensis). Op 25 oktober werden 315 ex. geteld. 
Tussen deze “Canadezen” werd vanaf 16 oktober een mannetje Manengans (Chenonetta 
jubata) ontdekt, een Australische exoot. Van 13 september tot 4 oktober werden sporadisch 2 
tot 6 Smienten (Anas penelope) waargenomen. Pas vanaf 18 oktober pleisterden constant 2 
tot 4 ex. Het aantal Krakeenden (Anas strepera) bleef vrij hoog. Als maximum werden 242 
ex op 5 augustus geteld, maar op 18 oktober waren nog steeds 121 ex. aanwezig. Vanaf 30 
augustus was de Pijlstaart (Anas acuta) constant aanwezig. Op 28 september was het aantal 
opgelopen tot 25 ex. Enkel op 5 en 16 augustus werd een Zomertaling (Anas querquedula) 
genoteerd. Sinds 2004 komen in deze periode hoge aantallen Slobeenden (Anas clypeata) 
foerageren. Vooral in september nam het aantal spectaculair toe van 171 ex. naar 1150 ex. Op 
26 oktober werden uiteindelijk 1362 ex. geteld. Dit is 3,4% van de Noordwest-Europese 
populatie! Een juveniele Krooneend (Netta rufina) pleisterde van 6 tot 23 augustus, een 
wijfje van 9 tot 21 september en op 25 en 26 september was een mannetje aanwezig. Op 6 
september werden 629 Tafeleenden (Aythya ferina) geteld, een mooi aantal. Reeds op 7 
oktober was een Nonnetje (Mergus albellus) aanwezig. Dit is de vroegste aankomst ooit voor 
Blokkersdijk. Vanaf 14 oktober werd deze overwinteraar dagelijks waargenomen. Dit is sinds 
1973 pas de vierde oktoberwaarneming! Op 13 september en van 11 tot 19 oktober pleisterde 
een wijfje Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis). 
 
Roofvogels tot barmsijs 
Een doortrekkende Wespendief (Pernis apivorus) werd genoteerd op 17 en 30 augustus. Tot 
16 oktober werd nog regelmatig een juveniele Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) 
waargenomen. Op 2 september kwam ook een mannetje jagen. De Blauwe Kiekendief 
(Circus Cyaneus) is een zeldzame verschijning geworden op Blokkersdijk. Een juveniele 
vogel kwam jagen op 2 augustus en 11 september. Op 28 oktober zorgde een jagend juveniel 
mannetje Havik (Accipiter gentilis) voor heel wat paniek onder de watervogels. Tot 21 
september werd nog regelmatig de Boomvalk (Falco subbuteo) genoteerd.  
Een adulte Porseleinhoen (Porzana porzana) werd aan de rand van de rietkraag ontdekt op 3 
augustus. Een Watersnip (Gallinago gallinago) pleisterde op 23 september; reeds vanaf 14 
oktober werd de overwinterende Houtsnip (Scolopax rusticola) waargenomen. Op 6 augustus 
zochten in de late namiddag 10 Regenwulpen (Numenius phaeopus) tevergeefs naar een 
geschikte landingsplaats op de oever van de plas. Vooral vanaf september werden regelmatig 
overvliegende groepjes Wulpen (Numenius  arquata) waargenomen (max. 23 ex. op 13 
oktober). Op 28 oktober pleisterden 15 ex. op de Oostvlakte. Op 16 en 26 augustus zochten, 
ook zonder resultaat, respectievelijk 1 en 3 Groenpootruiters (Tringa nebularia) naar een 
stukje slikstrand om te verpozen. Enkel op 30 augustus werden ’s avonds 3 Oeverlopers 
(Actitis hypoleucos) opgemerkt, die waarschijnlijk kwamen overnachten. Dé waarneming van 
deze periode betrof een Grauwe franjepoot (Phalaropus lobatus) in eerste winterkleed op 19 
en 20 oktober. Op 20 oktober was de vogel rond de middag vertrokken. Het was van 2002 
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geleden dat dit hyperkinetische steltlopertje uit de noordelijke regionen nog op Blokkersdijk 
werd gezien. 
Twee juveniele Dwergmeeuwen (Larus minutus) kwamen foerageren op 27 september. Tot 3 
september kwamen ook regelmatig 1 tot 4 Visdieven (Sterna hirundo) zich tegoed doen aan 
de jonge vis. Een opvallend laat exemplaar werd nog gemeld op 8 oktober. Dit is de eerste 
oktoberwaarneming voor Blokkersdijk. Op 3 augustus pleisterden 4 Zwarte Sterns 
(Chlidonias Niger). Daarna waren van 30 augustus tot 3 september nog 1 tot 2 ex. aanwezig. 
Tot 25 september werd regelmatig de IJsvogel (Alcedo atthis) opgemerkt. Daarna werd enkel 
nog op 11 oktober een mannetje waargenomen. 
Op 4 en 11 oktober werd een overtrekkende Boomleeuwerik (Lullula arborea) genoteerd. 
Leuk waren ook de 6 pleisterende exemplaren op 25 oktober op de Oostvlakte. Nog een vrij 
late Huiszwaluw (Delichon urbica) werd gezien op 4 oktober. Op 16 augustus pleisterden 2 
Boompiepers (Anthus trivialis). Op 9 en 18 oktober trokken respectievelijk 1 en 7 Grote 
Gele Kwikstaarten (Motacilla cinerea) door. Van 6 tot 13 september waren Paapjes 
(Saxicola rubetra) aanwezig, met als maximum 9 ex. op 6 september. Een mannetje 
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) werd genoteerd op 16 september en 30 oktober. Van 27 
september tot 4 oktober pleisterden 1 tot 2 wijfjes Tapuit (Oenanthe oenanthe). De eerste 
Kramsvogels (Turdus pilaris), 17 ex., werden waargenomen op 18 oktober. De eerste 
Koperwiek (Turdus iliacus) verscheen op 4 oktober en op 18 oktober werd massale trek 
vastgesteld. Op 27 september pleisterde een Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata), een 
zeldzame verschijning geworden op Blokkersdijk. De roep van het Baardmannetje (Panurus 
biarmicus) werd gehoord op 18 oktober en op 25 oktober werden 2 ex. gezien. Van 23 
september tot 9 oktober was de roep van de Zwarte Mees (Parus ater) niet uit de lucht. Op 2 
oktober werd een groep van ca. 50 ex. waargenomen. 
Een overvliegende Keep (Fringilla montifringilla) werd genoteerd op 7 en 28 oktober. 
Slechts 1 overtrekkende Putter (Carduelis carduelis) werd waargenomen op 28 oktober. Op 
11 en 14 oktober trokken respectievelijk 15 en 5 Sijzen (Carduelis spinus) over. Na 2 
overtrekkende Kneus (Carduelis cannabina) op 21 september, werden van 9 tot 25 oktober 
nog 3 waarnemingen genoteerd van 1 tot 12 overvliegende vogels. Op 4 oktober tenslotte 
werden na een overvliegende Barmsijs (Carduelis flammea) ook nog 5 kort pleisterende 
exemplaren waargenomen. 
 
ANTWERPEN – LINKEROEVER 
 
Waadvogels tot kruisbek 
Op de Burchtse Weel pleisterden 2 Watersnippen op 18 oktober. Langs de Tophatbeek aan 
het St-Annabos foerageerde een Witgatje (Tringa Ochropus) op 28 september. Op 19 oktober 
waren ook op de Burchtse Weel 2 exemplaren aanwezig. 
Op 11 en 25 oktober werd in het St-Annabos opnieuw de roep gehoord van de Zwarte Specht 
(Dryocopus martius). Langs de Scheldeoever t.h.v. de Burchtse Weel trokken op 18 oktober 2 
Kepen over. Over het St-Annabos werden op 7 oktober 6 overvliegende Kruisbekken (Loxia 
curvirostra) genoteerd en langs de Schelde alhier werden ook nog 11 ex. waargenomen op 13 
oktober. 
 
In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van: Davina De Groote, Greet De Jonghe, 
Bart De Keersmaecker, Walter De Weger, Nick De Wilde, Alberto Durinck, Gerry Heyrman, 
Luc Van de Perre, Luc Van Schoor en de samensteller Willy Verschueren. 
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NOVEMBER EN DECEMBER 2008 
 
BLOKKERSDIJK (Antwerpen– Linkeroever) 
 
Futen tot eenden 
Op 6 november waren nog steeds 14 Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis) aanwezig. Het was 
van 1995 geleden dat in november nog zoveel exemplaren pleisterden. Op 9 december werd 
het laatste exemplaar opgetekend. Ook de Fuut (Podiceps cristatus) profiteerde lang van de 
goede voedselsituatie. Op 9 november werden nog 23 ex. geteld. In december waren tot de 
25ste nog 1 tot 4 ex. aanwezig. 
Heel de periode huisde in de rietkraag minstens één Roerdomp (Botaurus stellaris). Tot 15 
november pleisterden nog 1 tot 3 Grote Zilverreigers (Casmerodius albus),  
Het aantal Knobbelzwanen (Cygnus olor) bleef opvallend hoog. Op 15 november werden 
nog 144 ex. geteld. Daarna begon een zeer langzame wegtrek, met op 4 december toch nog 
102 ex. en op 30 december nog 27 ex. Ook een andere planteneter de Meerkoet (Fulica atra) 
bleef hoog scoren met op 30 november nog steeds 1492 ex. In december volgde wel een 
massale wegtrek, met op 31 december nog 48 ex. De Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) 
pleisterde nog tot 16 november. Op 8 november kwamen 2 adulte Kleine Zwanen (Cygnus 
columbianus bewickii) uit het verre Siberië aan. Op 11 november waren 6 adulte en 2 
juveniele vogels aanwezig en op 15 november pleisterden 8 adulte ex. Door territoriaal gedrag 
bleef daarna tot 22 november nog 1 koppel over. Opmerkelijk was dat daarna enkel nog op 30 
november 1 adult ex. en op 6 en 31 december nog 2 adulte ex. pleisterden. In een recente 
studie, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, bleek dat het dominerend 
Schedefonteinkruid, waarvan de wortels een lekkernij zijn voor Kleine Zwanen, voor een 
groot deel was vervangen door soorten kranswieren. Is dit misschien geen spek meer voor de 
bek van de Kleine Zwaan? Kunnen Knobbels en Meerkoeten wel langer in het najaar 
profiteren van dit nieuwe voedselaanbod? 
Heel de periode pleisterden zeer wisselende aantallen (1 tot 66 ex.) Grauwe Ganzen (Anser 
anser). Op 2 november kwamen er nog 362 Canadese Ganzen (Branta canadensis) 
overnachten. Daarna gebeurde dit nog onregelmatig met 211 ex. op 15  november en nog 189 
ex. op 29 november. In december pleisterden nog zeer sporadisch 2 tot 4 ex.. Tussen de 
Canada’s zaten op 2 en 15 november respectievelijk 2 en 1 Brandgans (Branta leucopsis). 
Enkel op 15 en 16 november werden respectievelijk 6 en 4 Nijlganzen (Alopochen 
aegyptiacus) genoteerd. Het mannetje Manengans (Chenonetta jubata), nog een exoot die 
zich goed thuisvoelde tussen de Canada’s, werd nog opgemerkt tot 6 november. Het aantal 
Smienten (Anas penelope) nam langzaam toe, maar bleef laag. Eind november werden nog 
maar 49 ex. geteld en op 28 december was de populatie slechts toegenomen tot 157 ex. Toen 
was de plas reeds voor 80% dichtgevroren, zodat daarna op 31 december nog een kleine 100 
ex. overbleven. Nog een planteneter die langer van de nieuwe voedselsituatie kon profiteren, 
was de Krakeend (Anas strepera). Op 15 november werden nog 118 ex. geteld. Daarna nam 
dit aantal wel spectaculair af. Het aantal Pijlstaarten (Anas acuta) bleef laag met zo’n 2 tot 
13 ex. Enkel in de eerste helft van december liep het aantal soms op tot 24 ex. Het aantal 
Slobeenden (Anas clypeata) was op 15 november gedaald naar 285 ex. en nam nog verder af 
tot 191 ex. op 30 november. In december steeg het aantal opnieuw naar 487 ex. op de 20ste. 
Dit is meer dan 1% van de NW – Europese populatie! Deze ploeg zorgde ervoor dat door hun 
druk foerageergedrag, er tijdens de vorstinval eind december, steeds enkele wakken open 
water bleven. Het aantal Tafeleenden (Aythya ferina) bedroeg op 15 november 592 ex., maar 
daalde daarna gestaag naar nog slechts 116 ex. op 25 december. Een hybride mannetje Tafel – 
x Witoogeend (Aythya ferina x Aythya nyroca) werd ontdekt op 16 november. Het hoogste 
aantal Kuifeenden (Aythya fuligula) voor deze periode werd geteld op 25 december en 
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bedroeg 272 ex. De Brilduiker (Bucephala clangula) liet vrij lang op zich wachten. Op 9 
november verscheen een wijfje en een juveniele vogel, die vanaf 13 november het gezelschap 
kregen van een mannetje. Op 30 november was het aantal opgelopen tot 6 ex. In december 
pleisterden 3 tot 5 ex. Het wijfje Nonnetje (Mergus albellus), dat reeds vanaf 14 oktober 
constant aanwezig was, kreeg vanaf 6 november het gezelschap van een mannetje in 
eclipskleed. Zij bleven nog tot 19 november. In december werd slechts sporadisch gepleisterd, 
met een wijfje op de 3de en de 11de, 2 mannetjes en een wijfje op de 15de  en een mannetje op 
de 21ste. Het eerste wijfje Grote Zaagbek (Mergus merganser) verscheen op 22 november. 
Het aantal liep op tot 20 ex. op 11 en 21 december. Zoals steeds kwamen deze vogels vanaf 
de late namiddag overnachten. Een mannetje Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis) in 
eclipskleed pleisterde van 8 tot 18 november. 
 
Roofvogels tot barmsijs 
Een mannetje Smelleken (Falco columbarius) werd waargenomen op 8 november. Het was 
van 2000 geleden dat deze kleine valk nog werd gezien. 
Een Watersnip (Gallinago gallinago) werd ontdekt op 8 november en 2 ex. pleisterden op 
het gemaaid rietperceel op 15 en 23 december. Er pleisterden minstens 1 tot 2 Houtsnippen 
(Scolopax rusticola). Regelmatig kwamen Wulpen (Numenius  arquata) pleisteren op het 
naburige terrein van Lanxess Rubber NV (4 tot 36 ex.).  
Een Middelste of Kleine Jager (Stercorarius pomarinus of parasiticus) werd kortstondig 
waargenomen op 11 november.                             
Enkel op 11 november werd nog een IJsvogel (Alcedo atthis) gezien. Op 20 december werd 
een mannetje Kleine Bonte Specht (Dendrocopus minor) ontdekt. 
Einde november werden op de winterslaapplaats in de westelijke rietkraag 30 Graspiepers 
(Anthus pratensis) geteld. Het aantal overwinterende Koperwieken (Turdus iliacus) liep eind 
november op tot 71 ex. In de rietkraag werd regelmatig de roep van het Baardmannetje 
(Panurus biarmicus) gehoord. 
Een overvliegende Keep (Fringilla montifringilla) werd genoteerd op 8 november. Een 
Putter (Carduelis carduelis) was aanwezig op 8 november. Daarna werden pas op 30 en 31 
december nog respectievelijk 6 en 3 ex. gezien. Ook de Sijs (Carduelis spinus) werd pas in de 
vorstperiode waargenomen : 25 overvliegende ex. op 28 december en 1 ex. op 30 december. 
Opvallend waren de waarnemingen van overvliegende Barmsijzen (Carduelis flammea) van  
8 tot 29 november. Vooral op 29 november was de roep niet uit de lucht. In totaal vlogen toen 
zo’n 65 ex. in meestal ZO – richting. Er werden groepjes van 10, 14 en 30 ex. genoteerd. 
 
ANTWERPEN – LINKEROEVER 
 
Futen tot mezen 
Op 15 december pleisterden nog 2 Dodaarzen op de Galgenweel.  
Op het scheldeschor t.h.v. de Noordscheldeweg werden op 15 november 33 Grauwe Ganzen 
geteld. 
Op de Burchtse Weel pleisterden op 15 december 5 Pijlstaarten. Ook op 15 december werd 
op de  Galgenweel een wijfje Grote Zaagbek waargenomen.   
Een Watersnip werd ontdekt op 15 november op de Burchtse Weel. 
Op 15 november vloog over Linkeroever nog een late Boerenzwaluw (Hirundo rustica) in 
ZW – richting. 
Heel de maand november bezochten 2 Zwarte Mezen (Parus ater) een voedertafel in de 
Alsemstraat te Antwerpen – LO. 
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In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van: Stijn Baeten, Davina De Groote, Greet 
De Jonghe, Kris De Keersmaecker, Jan De Vos, Nick De Wilde, Alberto Durinck, Koen Maes, 
Wim Roelant, Lynn Van den Bussche, Luc Van de Perre, Jan Van Grimbergen en de 
samensteller Willy Verschueren. 
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