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Sinds 1978 worden de broedvogels op Blokkersdijk geinventariseerd. 

Zoals in de vorige jaren werd volgens de kartering- of kwantitatieve methode gewerkt. Van 

begin maart tot begin augustus werd er door de conservator Willy Verschueren 

geïnventariseerd. Elke week werd er minstens één vroegochtendtelling gedaan. Daarnaast 

werden een aantal tellingen van deelgebieden ondernomen en werden occasionele gegevens 

van derden in de verwerking opgenomen. De verwerking gebeurde op dezelfde manier als 

voorheen, waardoor vergelijking met vroegere resultaten mogelijk is. Er werden zeer strenge 

beoordelingscriteria gehanteerd om het aantal broedgevallen te bepalen. Alle twijfelgevallen 

werden geschrapt, zodat de opgegeven aantallen strikte minima zijn. 

 

Het aantal broedgevallen daalde van 53 soorten naar 51. Dit was het gevolg van het niet 

broeden dit jaar van Geoorde Fuut, Tafeleend, Kluut, Kleine Plevier en Spreeuw. Het 

opnieuw broeden van Veldleeuwerik en Sprinkhaanzanger. Ook werd dit jaar een nieuwe 

broedvogelsoort aan de lijst toegevoegd nl. de Kauw. Dit brengt het aantal broedvogelsoorten 

dat ooit op Blokkersdijk broedde op 92. 

 

 

 

OVERZICHT BROEDVOGELS 2017  
tussen () de aantallen die in 2016 werden genoteerd  

Dodaars: 6 (7) Houtduif: 10 (13)  Kleine Karekiet: 60 (64) 

Fuut: 8 (5)  Koekoek: 1 (1) Grasmus: 10 (13)  

Knobbelzwaan: 4 (5)  Groene Specht: 2 (1) Tuinfluiter: 9 (9) 

Grauwe Gans: 1 (2) Grote Bonte Specht: 7 (4) Zwartkop: 31 (32) 

Grote Canadese Gans: 1 (2) Veldleeuwerik: 2 (0) Tjiftjaf: 40 (39) 

Nijlgans: 2 (2) Winterkoning: 46 (62) Fitis: 3 (6) 

Bergeend: 1 (2) Heggenmus: 14 (14) Baardman: 2 (1) 

Krakeend: 12 (13) Roodborst: 6 (9) Staartmees: 2 (3) 

Wilde Eend: 4 (2) Nachtegaal: 7 (7) Pimpelmees: 11 (10)  

Kuifeend: 1 (3) Witsterblauwborst: 2 (1) Koolmees: 22 (15) 

Buizerd: 2 (2) Roodborsttapuit: 2 (1) Boomkruiper: 6 (7)  

Fazant: 5 (6) Merel: 19 (12) Gaai: 2 (1) 

Waterral: 1 (3) Zanglijster: 3 (5) Ekster: 5 (3) 

Waterhoen: 13 (20) Cetti´s Zanger: 2 (2) Kauw: 1 (0) 

Meerkoet: 21 (40) Sprinkhaanzanger: 2 (0) Zwarte Kraai: 4 (6) 

Kievit: 2 (2) Rietzanger: 12 (9) Vink: 1 (3) 

Holenduif: 4 (3) Bosrietzanger: 30 (35) Rietgors: 9 (7) 

 



BESPREKING VAN ENKELE SOORTEN 
 

 Dodaars en Fuut 

Deden het doorgaans goed wat aantal broedkoppels betreft. Over het broedsucces van 

Dodaars was er onduidelijkheid. Van Fuut mislukten regelmatig de nesten tijdens de 

broedfase. Pas op 12 augustus werden 4 koppels met pulli geteld. 

 

 Knobbelzwaan 
Van de 4 nesten waren er slechts 2 succesvol (3 en 4 pulli). Van de toom met 4 pulli 

stierf nog 1 jong. Uiteindelijk overleefden slechts 2 jongen van 1 toom. Ook nu was 

door overconsumptie van het plantaardig voedsel er op het laatst voedselschaarste 

waardoor de jongen verzwakten en de meeste jongen het niet haalden. 

 

 Grauwe Gans 
Na de eerste 2 broedgevallen in 2016 kunnen we veronderstellen dat deze soort een 

jaarlijkse broedvogel wordt. Mogelijk waren er zelfs 3 broedparen. Slechts 1 paar was 

succesvol met 5 pulli op 15 april. Hiervan overleefde slechts 1 jong, zeer 

waarschijnlijk door predatie van Vos. 

 

 Grote Canadese gans 
Door het ongeschikt worden van een groot terrein ten W van het reservaat pleisterden 

in het vroege voorjaar heel wat Canadezen (mogelijk 3 tot 6 paren). Uiteindelijk kwam 

slechts 1 koppel tot broeden op het eiland. Hiervan werden de 5 eieren geschud. Er 

kwamen geen jongen groot. 

 

 Nijlgans 
Ook voor deze soort is het eiland aantrekkelijk. Van de 2 nesten werden de eieren (8 

en 7) geschud. Er kwamen geen jongen groot. 

 

 Eenden 
Op het eiland was er minstens 1 bezet nest van Bergeend. Er werd wel geen toom 

waargenomen. Meestal trekken de ouders met hun jongen onmiddellijk weg langs de 

Schelde. Voor deze soort ziet het er op Blokkersdijk niet goed uit. De toegang naar de 

Schelde is door de nieuwe Sigma dijk erg problematisch geworden. 

Het aantal tomen Wilde Eenden blijft laag. Wel werden 7 tomen van de soepeend 

geteld. 

Van de Tafeleend werd net als in 2014 geen enkele toom meer waargenomen.  

Ook de Kuifeend gaat mogelijk ook dezelfde weg op met dit jaar nog slechts 1 toom 

van 6 pulli. Iets later was van de jongen geen spoor meer. Bekend is het feit dat de 

nesten van beide soorten belaagd worden door Vos en de jongen worden sterk bejaagd 

door aanwezige Kleine Mantelmeeuwen. 

 

 Buizerd 
Ook dit jaar bleef de O-kant door de dijkwerken voor het publiek gesloten. Dit had 

voor gevolg dat ook dit jaar een tweede koppel broedde in het Moerasbos. Ook dit jaar 

mislukte dit tijdens het broeden. Mogelijk opnieuw door verstoring. 

Het andere paar dat al jaren hetzelfde nest gebuikt bracht voor het vierde jaar op rij 3 

jongen groot. 

Het broedkoppel bij onze buren in het bos van 3M Belgium, broedde ook. Maar op 24 

juni was het nest verlaten. 



 Fazant 
Met de verzamelde gegevens van deze moeilijk te inventariseren soort is het niet 

eenvoudig om hieruit een juist aantal te noteren. Wel is het opvallend dat we de laatste 

jaren nog zeer weinig pulli of jongen horen roepen. Hieruit kunnen we besluiten dat 

mogelijk het broedsucces erg laag is. Mogelijk door predatie van Vos. 

 

 Waterral 
Ook deze soort is niet gemakkelijk te inventariseren door zijn verborgen levenswijze. 

Dit jaar werd slechts één territorium vastgesteld (zie ook Waterhoen en Meerkoet). 

 

 Waterhoen en Meerkoet 
Vallen terug op hun normale peil. Door de ‘normalere’ lage waterstand was de 

rietkraag nu gemakkelijker toegankelijk voor de Vos. 

 

 Kievit 
Op het gemaaid rietperceel was er broedactiviteit. Ook op de Afgraving broedde 

minstens 1 koppel. Er werden op beide plaatsen echter geen jongen waargenomen. 

Ook hier is mogelijk predatie de oorzaak.  

 

 Houtduif 
Deze soort wordt zeer waarschijnlijk onderteld. 

 

 Groene Specht 
Voor het eerst werden nu twee territoria vastgesteld. Of de nesten van elk territorium 

in het reservaat lagen kon niet bevestigd worden. 

 

 Grote Bonte Specht 
Van de zeven territoria werd eveneens de  nestholte ontdekt. Een absoluut record! 

 

 Veldleeuwerik 

Deze soort broedde voor het laatst in 2002.  

Op de Oostvlakte, ten zuiden van de Afgraving werd een zangpost genoteerd van 18 

maart tot 20 mei. Er werd ook afleidingsgedrag waargenomen.  

Aan de westkant van het reservaat was er een territorium op de leidingstrook van 3M 

Belgium die voor ons als bufferzone wordt beschouwd.  

Aangrenzend aan dit territorium was er ook nog een territorium op het terrein van 

Arlanxeo Belgium nv (het vroegere Lanxess Rubber nv). 

Mogelijk waren dit vogels die vroeger terecht konden op een deel van het open terrein 

van Arlanxeo dat nu eigendom is van Mexiconatie en waar nu een transportbedrijf 

wordt gebouwd. 

 

 Winterkoning 
De iets strengere winter deed het aantal terugvallen op het nog steeds positieve 

gemiddelde. 

 

 Heggenmus 
Deed het dit jaar weer opvallend goed met een evenaring van het record uit 2008 en 

2016. 

 

 



 Nachtegaal 
Voor het derde jaar op rij bleef deze soort op peil. 

 

 Witsterblauwborst 
Met 2 broedgevallen kunnen we nog niet van een herstel spreken. Positief was wel dat 

beide broedgevallen succesvol waren. Het broedgeval in de ZO-hoek van de plas was, 

gezien het tijdstip, mogelijk een tweede broedsel. 

Langs de nieuwe Scheldedijk was er geen territorium, ondanks het feit dat de werken 

stillagen tijdens het broedseizoen. 

 

 Roodborsttapuit 
Het traditionele paar aan de westkant broedde opnieuw succesvol. 

Positief was een tweede broedpaar aan de ZO-kant van de plas. 

 

 Merel 
Een recordaantal territoria. 

Door de korte zangperiode ´s morgens en omdat er ´s avonds niet werd geteld zijn 

enkele territoria misschien niet helemaal volgens het boekje. Er werd wel rekening 

gehouden met gedrag en aanwezigheid. 

 

 Zanglijster 
Na het record van vorig jaar viel deze soort terug op het normale peil. 

 

 Cetti´s Zanger 
Schijnt zich nu definitief te vestigen. 

Voor het tweede opeenvolgend jaar werden minstens 2 territoria vastgesteld. Enkel 

deze met zang tot in juni werden weerhouden. 

 

 Rietzanger 
Door de reeds lage waterstand eind april en de daarna constante daling van het 

waterpeil werd een ideale toestand geschapen voor deze soort. Dit resulteerde dan ook 

in een recordaantal territoria. 

 

 Bosrietzanger 
Ook dit jaar kwam de soort vrij laat aan. Hierdoor voldeden een drietal territoria niet 

volledig aan de norm. Zij werden wel meegeteld omdat één zangpost steeds in juni 

viel en er twee weken tussen de twee zangposten lagen. 

Het maximumaantal van 35 zangposten werd pas op 3 juni genoteerd.  

 

 Kleine Karekiet 
Ook deze soort bleef op een hoog peil. 

Vijf territoria lagen langs de scheldeoever. 

 

 Grasmus 
Na de recordjaren van 2015 en 2016 viel deze soort terug op het normale peil. 

 

 Fitis 
Op Blokkersdijk is dit een onvoorspelbare soort, met soms totale afwezigheid. 

 



 Baardman 
Meestal vertoont deze soort een erg geheimzinnig gedrag tijdens het broeden. Op 

beide plaatsen werd een koppel met transport van nestmateriaal of voedsel gezien. Op 

beide plaatsen werden juveniele vogels waargenomen. 

 

 Staartmees 
Er waren weinig uitsluitende gegevens. De soort werd daardoor mogelijk onderteld. 

 

 Koolmees 
Na het dipje van vorig jaar werd opnieuw het record uit 2014 en 2015 geëvenaard. 

 

 Kauw 
Een nieuwe broedvogelsoort voor Blokkersdijk. 

Ook deze soort heeft het oude bos met zijn geschikte nestholen ontdekt. Een geduchte 

concurrent voor de Holenduif. 

 

 Vink 
In vergelijking met de laatste jaren, een mager resultaat. 

 

 Rietgors 
Een redelijk mooi resultaat. Gaat de laatste jaren wat op en neer. 

 

 

MOGELIJKE BROEDVOGELS 

 

 Kleine Plevier 
Van eind maart tot eind mei waren tot 3 ex. aanwezig op de Afgraving. Op 13 en 23 

mei werd baltsvlucht waargenomen. Door de reeds vrij dichte begroeiing kon geen 

bezet nest gevonden worden. Na 23 mei en dat tot 5 juli werd nog slechts onregelmatig 

1 ex. waargenomen, maar dan meestal niet enkel meer op de Afgraving. 

 

 Kleine Bonte Specht 
Op 15 april, 27 mei en 17 juni werd de zang gehoord. Op 27 mei betrof het een wijfje. 

Op 13 mei vloog een vogel vanuit de kruin van een boom op met voedsel. Er werd 

geen bezette nestholte gevonden en ook geen uitgevlogen jongen. 

 

 Braamsluiper 
Op 1 april was er een zangpost in de omgeving van de observatiehut en het uitkijkpunt 

aan de ZW-kant. Bovendien was er op 4 en 23 mei een zangpost aan de NW-kant. 

Braamsluipers kunnen een territorium van enkele 10-tallen ha. hebben. 

 

 

INTERESSANTE BROEDVOGELS IN DE OMGEVING 

 

 Woudaap 
Zeer merkwaardig was een geslaagd broedgeval in Het Rot. Werd in de tweede helft 

van mei regelmatig waargenomen. Tot ieders verrassing werd op 27 juli een juveniel 

ex. ontdekt. 



 Buizerd 

Het buizerdpaar in het aanpalende bos van 3M Belgium deed opnieuw een 

broedpoging. Tijdens de broedfase mislukte het broedsel. Mogelijk door predatie van 

kraaiachtigen na verstoring. 

 

 Bosuil 
Op 10, 12 en 17 mei werden in het westelijke deel van het Sint-Annabos bedelende 

juveniele Bosuilen gehoord. De geschiedenis leert ons dat van 1980 tot 2002, van deze 

enkel tijdens de nacht actieve vogel, slechts sporadisch sprake was op Linkeroever. In 

1983 werd in Het Rot wel een langere aanwezigheid vastgesteld nl. van 10 maart tot 5 

juni. In 2006 en 2011 kwamen er enkele meldingen van zijn typische zang zowel uit 

het Sint Annabos als uit Het Rot. Tijdens een vleermuizenwandeling op 29 augustus in 

2015 in het Sint Annabos werd, tot grote verrassing van de deelnemers, een éénmalige 

zangstrofe gehoord. Vermoedelijk kwam het geluid vanuit het bos op Blokkersdijk. 

 

 Ransuil 
Op 12 juni werd een bedelende juveniele vogel gehoord in het Vlietbos. Op dezelfde 

dag werd ook een bedelend ex. gehoord in Het Rot. 

 

 Veldleeuwerik 
Op het overblijvende open terrein van Arlanxeo Belgium nv broedde minstens 1 

koppel. 

 

 Oeverzwaluw  
Op het terrein van Arlanxeo Belgium nv broedden in de zandstock een 60-tal koppels. 

 

 Boomklever 
Op 4 mei werd een nestbouwend koppel waargenomen in het westelijke deel van het 

Sint-Annabos. Ook in 1981 werd hier reeds een broedgeval vastgesteld. Tot eind van 

de jaren tachtig werd de soort er jaarlijks waargenomen, dus waarschijnlijk hadden er 

wel reeds meerdere broedgevallen plaats. Vanaf dan werd de soort echter nog slechts 

onregelmatig gezien of gehoord, ook in de andere natuurgebieden van Antwerpen 

Linkeroever. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


