
  

 

NATUURRESERVAAT   BLOKKERSDIJK 
Antwerpen-Linkeroever 

27ste   BROEDVOGELINVENTARISATIE   -   2004 
 

SITUERING 
Blokkersdijk is circa 100 ha groot. Het reservaat ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse 
industriezone, de Expresweg (E34), het Sint-Annabos en de Schelde. Bijna 28 jaar volgen 
Natuurpunt-WAL en de conservators Paul Gerené en Willy Verschueren het leven in en om 
het reservaat op de voet. 
Het gebied is op het gewestplan ingekleurd als natuurreservaat, het is geklasseerd als 
waardevol landschap, het is Europees Vogelrichtlijngebied en het werd door de Vlaamse 
overheid erkend als natuurreservaat. Ondanks al deze beschermingen wordt het gebied 
bedreigd door o.a. de Scheldedijkverhoging en de sluiting van de noordelijke Kleine Ring 
(Oosterweelverbinding). 
 
INLEIDING. 
Zoals in de vorige jaren werd volgens de karterings- of kwantitatieve methode gewerkt. Voor 
meer bijzonderheden hierover verwijzen wij naar de vorige verslagen. 

Van begin maart tot begin augustus inventariseerden de conservators Paul Gerené en Willy 
Verschueren de broedvogels van het natuurreservaat. Elke week deden zij minstens éénmaal 
een vroegochtendtelling. Daarnaast werden een aantal tellingen van deelgebieden gedaan 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 als strikte minima moeten worden beschouwd! 

Voor het tweede opeenvolgende jaar waren de weersomstandigheden gunstig. Mede door 
deze factor kunnen we spreken van een zeer goed broedseizoen. 

- Fuut, Krakeend, Tafeleend,  Meerkoet, Grote Bonte Specht, Winterkoning, Heggenmus, 
Nachtegaal, Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Bosrietzanger, Zwartkop en Tjiftjaf deden het 
opvallend goed. Enkel de Merel bleef wat onder de verwachtingen. 

- Waar we uiteraard niet zo gelukkig mee zijn is het toenemend aantal broedgevallen van 
Canadese Gans.  

- In vergelijking met vorig jaar hebben de Gekraagde Roodstaart en de Spreeuw opnieuw 
gebroed. 

- Sperwer, Graspieper, Zanglijster en Boomkruiper verdwenen als broedvogel. Voor die 
laatste soort was dat na het recordjaar 2003 wel verrassend. 

- Uiteraard (nog ?) geen broedvogel, maar toch vermeldenswaard, was een zangpost van een 
Grote Karekiet van 20 tot 28 mei. 

Wat het broedsucces betreft, moeten we echter voor de watervogels (o.a. eenden en Meerkoet) 
opnieuw aan de alarmbel trekken. Door de constante aanwezigheid van een koppel Kleine 
Mantelmeeuw werd weer een groot gedeelte van de pulli door deze rovers verorberd (zie ook 
Groenlink 2002, nr. 3 , blz. 35). Vermoedelijk betreft het sinds 2002 hetzelfde koppel, dat - 
als het niet broedt – een territorium verdedigt op Blokkersdijk. Heel het broedseizoen leven 
zij dan uitsluitend van de pulli van de watervogels. Op Blokkersdijk gaat het dan om enkele 



 

  

honderden jongen. Als dit fenomeen zich ook voordoet in andere watervogelgebieden gaat de 
toename van deze meeuwensoort op langere termijn zeker een invloed hebben op de 
watervogelpopulaties. 

 

RESULTATEN. 
1. Aantal soorten. 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

51 49 47 45 48 51 51 52 49 54 53 49 47 51 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

51 56 59 55 50 47 46 46 54 49 52 49 47 
Gemiddelde van 1978 tot 2003 : 50,42 

2. Aantal broedparen. 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
373 369 435 398 471 459 573 529 588 607 574 574 477 527 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
543 572 566 559 522 495 483 517 502 492 476 489 535 

Gemiddelde van 1978 tot 2003 : 506,53 

3. Overzicht van de broedvogels. 
 Tussen ( ) de aantallen, die in 2003 werden genoteerd : 

Dodaars : 4 (5) Holenduif : 4 (4) Kleine Karekiet : 53 (49) 
Fuut : 10 (9) Houtduif : 11 (9) Grasmus : 4 (5) 
Knobbelzwaan : 8 (8) Koekoek : 1 (1) Tuinfluiter : 7 (9) 
Canadese Gans : 4 (3) Grote Bonte Specht : 4 (4) Zwartkop : 17 (16) 
Bergeend : 16 (10) Winterkoning : 32 (29) Tjiftjaf : 32 (26) 
Krakeend : 27 (18) Heggenmus : 13 (11) Fitis : 2 (2) 
Wilde Eend : 13 (14) Roodborst : 4 (6) Staartmees : 2 (3) 
Slobeend : 2 (1) Nachtegaal : 4 (2) Pimpelmees : 9 (11) 
Tafeleend : 42 (50) Blauwborst : 12 (11) Koolmees : 15 (14) 
Kuifeend : 21 (20) Gekraagde Roodstaart : 1 (0) Vlaamse Gaai : 2 (2) 
Bruine Kiekendief : 2 (2) Roodborsttapuit : 1 (1) Ekster : 5 (5) 
Fazant : 11 (11) Merel : 8 (11) Zwarte Kraai : 8 (8) 
Waterral : 2 (3) Grote Lijster : 1 (1) Spreeuw : 1 (0) 
Waterhoen : 16 (18) Sprinkhaanzanger : 6 (1) Vink : 3 (3) 
Meerkoet : 48 (40) Rietzanger : 6 (2) Rietgors : 6 (7) 
Kievit : 2 (1) Bosrietzanger : 33 (16) 

 

BESPREKING  VAN  ENKELE  SOORTEN. 
Dodaars. Door de sterke predatiedruk van de Kleine Mantelmeeuwen gedraagt deze soort 
zich zeer geheimzinnig. Het hele broedproces , tot het voederen van de pulli toe, gebeurt in de 
beschutting van de rietkraag. Het is dan ook zeer moeilijk om een zeker broedgeval vast te 
stellen. Slechts in één territorium kon voedseloverdracht aan pulli worden vastgesteld. Dat 
gebeurde pas half augustus. Het betrof zeer waarschijnlijk een tweede broedsel. 

Fuut. Het grote voedselaanbod zorgde voor een positief broedsucces. 



 

  

Knobbelzwaan. Aantal pulli per nest : 6 , 6 , 6 , 5 , 5 , 5 , 3 en 1. In de eerste helft van 
september stierven 7 juvenielen en 1 adulte vogel. De jongen waren toen ongeveer 3 maanden 
oud. In de daaropvolgende maand stierven nog 6 juvenielen en 1 adulte zwaan. In augustus 
begon het plantaardig voedsel op te raken. De meeste planteneters trokken dan ook massaal 
weg (o.a. Knobbelzwanen en Meerkoeten). De jongen waren echter nog niet vliegvlug en 
sommige zaten mogelijk in een armer voedselterritorium en stierven aan voedselgebrek. In 
dezelfde periode werd de ontwikkeling van blauwalgen vastgesteld. Deze algenbloei kan ook 
vogelsterfte veroorzaken door vrijkomende toxines. Er werden een vijftiental dode 
watervogels (o.a. eenden, Meerkoet en Waterhoen) gevonden. Daar het wat de 
Knobbelzwanen betreft praktisch enkel om jongen ging, die bovendien graatmager waren en 
een achtergestelde slagpengroei vertoonden, lijkt voedselgebrek echter de meest 
waarschijnlijke doodsoorzaak.  

Canadese Gans. Van deze uitheemse soort werden 4 nesten vastgesteld. Alle eieren werden 
geschud, zodat geen jongen uitkwamen.  

Bergeend. Het juiste aantal broedgevallen is steeds moeilijk vast te stellen, daar veel koppels 
na het uitkomen van de jongen onmiddellijk wegtrekken langs de Schelde. Dit jaar bleef een 
koppel met zijn jongen op de plas en bracht ze daar met succes groot. 

De overige eendensoorten. De Krakeend deed het opnieuw een stuk beter. Na het recordjaar 
2003 bleef het broedbestand van Tafeleend hoog. Verheugend is ook dat de Slobeend nog 
steeds standhoudt. 

Bastaardeend. Er werden 7 tomen geteld. 

Bruine Kiekendief. Er waren opnieuw 2 broedkoppels aanwezig. Van nest 1 vlogen 3 jongen 
uit, wat een mooi resultaat is. Het andere koppel deed het minder goed. Hier vloog slechts 1 
jong uit. Mogelijk was de oorzaak predatie. Het betrof bovendien onervaren ouders, want het 
waren zeer jonge vogels. We moeten echter ook ernstig rekening houden met de mogelijk 
negatieve gevolgen van de PFOS-vervuiling veroorzaakt door het naburige 3 M Belgium. Het 
nest met 1 jong lag het dichtst bij de meest vervuilde zone, waar muizen – een door Bruine 
Kiekendieven zeer gegeerde prooi – ernstig aangetast zijn. Mogelijk verklaart dit ook het 
uitzonderlijk lage broedsucces sinds 1993 : 0,94 tot 1,05 jongen per nest. Vóór 1993 bedroeg 
het broedsucces nog 2,6 tot 3 jongen per nest. 

Fazant en Waterral. Deze moeilijk te inventariseren soorten zijn mogelijk onderteld. 

Meerkoet. Tweede hoogste aantal dat sinds 1978 broedde. 

Grote Bonte Specht. Deze soort bleef op het recordaantal van vorig jaar.  

Winterkoning en Heggenmus. Er werd een recordaantal territoria genoteerd. 

Sprinkhaanzanger. Spectaculaire toename van het aantal territoria. Mogelijk was er zelfs nog 
een late vestiging van een 7de koppel. Tot 1999 was deze soort een sporadische broedvogel 
met 1 à 2 koppels. Vanaf 2000 werd telkens 1 broedgeval vastgesteld.  

Rietzanger. Door de lage waterstand – deze soort houdt niet van ondergelopen rietkragen – 
werd het record uit 1994 geëvenaard. 

Bosrietzanger. Na de halvering van het broedbestand vorig jaar spreken we nu van meer dan 
een verdubbeling. Daardoor herstelde deze soort zich volledig. 

Zwartkop. Deze soort doet het de laatste jaren opvallend goed. Dit jaar was er een evenaring 
van het record van 2002.  

Tjiftjaf. Voor het tweede opeenvolgende jaar werd het record verpulverd.  

Spreeuw. Een opmerkelijke terugkeer van deze toch “gewone” soort. Het was van 1980 (!) 
geleden dat deze soort nog had gebroed.   



 

  

 
MOGELIJKE BROEDVOGELS. 

Geoorde Fuut. De soort was heel de periode constant aanwezig. In april werd regelmatig 
balts waargenomen. Er waren echter geen aanwijzingen van een zeker broedgeval. 

Sperwer. Eind mei werd enige activiteit vastgesteld bij een nest. Kort daarna waren de vogels 
echter verdwenen 

IJsvogel. De soort was tijdens het broedseizoen aanwezig. Op 10/7 werd transport van 
voedsel vastgesteld. Er waren echter geen andere aanwijzingen van een zeker broedgeval. 

Groene Specht. Reeds jaren is deze soort broedverdacht. Groene Spechten hebben echter een 
heel groot territorium. De soort broedt wel in de aangrenzende natuurgebieden, o.a. in het 
Sint-Annabos. 

Boompieper. Van 24/4 tot 6/5 was een zingend exemplaar aanwezig. Daarna werd de soort 
echter niet meer waargenomen. Het betrof waarschijnlijk een doortrekker. Deze soort broedde 
voor het laatst in 1995. 

Graspieper. Van 18/3 tot 29/4 werd in een territorium viermaal een zangpost genoteerd. 
Daarna werd de soort daar niet meer waargenomen, uitgezonderd op 26/6 toen plots weer een 
zingend exemplaar werd genoteerd. De laatste jaren werd nog slechts 1 broedterritorium 
vastgesteld. Hopelijk verdwijnt deze soort niet definitief als broedvogel. 

Matkop. Er werd steeds op dezelfde plaats een zangpost genoteerd op 10/4 , 22/5 en 8/7. 
Verder waren er echter geen aanwijzingen van een zeker broedgeval. 

 
BROEDVOGELS  IN  DE  OMGEVING. 
Blauwe Reiger. We telden nog slechts 5 bezette nesten in de broedkolonie in Het Rot. Het 
uitblijven van maatregelen tegen menselijke verstoring is een mogelijke oorzaak. 

Buizerd. In het Sint-Annabos broedde minstens één koppel succesvol. Bijna liep het echter 
slecht af. Op 22/6 zaten 3 grote jongen op het nest, klaar om uit te vliegen. Door een zware 
storm werd op 23/6 het nest uit de boom gewaaid. Het oudste jong werd op 24/6 ontdekt, 
zittend op een lage tak. Begin augustus waren zeker 2 juveniele vogels in het territorium 
aanwezig. Of het derde jong overleefde is onzeker.  

Torenvalk. Half juli pleisterde een koppel met uitgevlogen jongen op de Oostvlakte op 
Blokkersdijk. Waar dit koppel had gebroed, is ons onbekend. 

Scholekster. Minstens 1 koppel broedde succesvol op het terrein van Lanxess Rubber nv 
(voorheen Bayer Rubber nv).*  

Kluut. Op het terrein van Lanxess Rubber werd 1 broedgeval vastgesteld. * Het koppel kwam 
met de jongen naar Blokkersdijk. Het eerste jong verdween reeds vlug. Het andere verdween 
na 3 weken. De mogelijke oorzaak is predatie. Het viel ons wel op, dat dit laatste jong zich 
slecht ontwikkelde.  

Kievit. 18 tot 21 koppels hebben op Lanxess Rubber gebroed.* 

Grutto. 8 broedkoppels op Lanxess Rubber.* 

Tureluur. 8 à 9 broedkoppels op Lanxess Rubber.* Slechts 1 koppel kwam met één jong naar 
Blokkersdijk. 

Groene Specht. In het Sint-Annabos werd 1 zeker broedgeval vastgesteld (bezette nestholte).  

Veldleeuwerik. Een onbekend aantal broedde op Lanxess Rubber. 



 

  

Boerenzwaluw. Enkele koppels hebben in de manege Alberdienst in het Sint-Annabos 
gebroed. 

* Met dank aan Jacques Van Impe voor het ter beschikking stellen van de gegevens van de 
waadvogels op het terrein van Lanxess Rubber. 

Paul Gerené en Willy Verschueren 


