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Het natuurreservaat Blokkersdijk 
(100ha groot) ligt gekneld tussen de 
Zwijndrechtse industriezone, de 
Expressweg (E34), het Sint-Annabos 
en de Schelde. Bijna 30 jaar volgen 
Natuurpunt-WAL en de conservators 
Paul Generé en Willy Verschueren 
het leven in en om het reservaat op de 
voet. Het gebied is op het gewestplan 
ingekleurd als reservaat, is 
gerangschikt als waardevol landschap 

en is Europees Vogelrichtlijngebied. Het werd door de Vlaamse overheid erkend als 
natuurreservaat en het werd opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het is 
eigendom van de Vlaamse Gemeenschap (het Agentschap voor Natuur en Bos) en het wordt 
beheerd door Natuurpunt-WAL. Mede door onze jarenlange strijd is de rechtstreekse 
bedreiging door de Oosterweelverbinding afgewend. De Vlaamse regering koos voor een 
tracé dat volledig buiten het reservaat ligt. De impact op het reservaat van de grootschalige 
werken, aan de rand van het gebied, valt echter nog af te wachten. Voorbereidende 
werkzaamheden, zoals het verleggen van pijpleidingen, die gedeeltelijk door het reservaat 
lopen, vormen nog een bedreiging. De Scheldedijkverhoging t.h.v. het reservaat is ook 
opnieuw actueel geworden. De werken zullen nog een negatieve impact hebben op het gebied. 
 
Zoals in de vorige jaren werd volgens de kartering- of kwantitatieve methode gewerkt voor 
meer info zie vorige verslagen). Voor het eerst sinds we in 1978 met de inventarisatie startten, 
kon conservator Paul Generé, wegens ziekte niet aan de inventarisatie deelnemen. Van begin 
maart tot begin augustus werd er door de conservator Willy Verschueren, in maart en april 
geassisteerd door Greet De Jonghe, 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. 



 
De weersomstandigheden waren soms nogal extreem. Zo bleef het opvallend koud tot de 
tweede decade van april. Dit had in die periode een negatieve invloed op de zangactiviteit. 
Van sommige soorten werden late aankomsten genoteerd, zoals van de Blauwborst en de 
Tjiftjaf. Dit alles bemoeilijkte soms het bepalen van de territoria. In juli was het dan weer zeer 
heet en droog. Het aantal broedvogelsoorten daalde naar 46. 
 
Dit was het gevolg van het niet meer broeden van Slobeend, Roodborsttapuit, Grote Lijster, 
Snor, Matkop en Vink. Enkel Zwarte Zwaan en Spreeuw broedden opnieuw. Positief was dat 
het Baardmannetje standhield en dat van de Bruine Kiekendief toch weer zes jongen 
uitvlogen. Ook Nachtegaal, Merel, Zanglijster, Tuinfluiter, Zwartkop en Pimpelmees deden 
het goed tot zeer goed. Veel jonge vis zorgde voor een goed broedsucces bij Dodaars en Fuut. 
Door de lage predatiedruk van de Kleine Mantelmeeuw werden ook veel jongen van eenden 
en Meerkoeten grootgebracht. 
 

 
 
Voor het eerst sinds 1978 kon conservator Paul Gerené, wegens ziekte niet aan de 
inventarisatie deelnemen. Van begin maart tot begin augustus werd er door conservator Willy 
Verschueren, in maart en april geassisteerd door Greet De Jonghe, geinventariseerd. (foto “de 
observatieput zuidwest aan de Expressweg, Jef Van De Wiele) 
 

RESULTATEN: Aantal broedvogelsoorten: 46 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

51 49 47 45 48 51 51 52 49 54 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

53 49 47 51 51 56 59 55 50 47 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   

46 46 54 49 52 49 47 50 46   



RESULTATEN: Aantal broedparen: 532 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
373 369 435 398 471 459 573 529 588 607 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
574 574 477 527 543 572 566 559 522 495 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006   
483 517 502 492 476 489 535 522 532   

 
Overzicht van de Broedvogels: Tussen ( ) de aantallen die in 2005 werden genoteerd 
Dodaars: 4 (4) Holenduif: 4 (4) Tuinfluiter: 10 (7) 
Fuut: 5 (1) Houtduif: 11 (11) Zwartkop: 18 (16) 
Knobbelzwaan: 5 (6) Koekoek: 1 (1) Tjiftjaf: 20 (23) 
Zwarte Zwaan: 1 (0) Grote Bonte Specht: 2 (2) Fitis: 2 (2) 
Canadese Gans: 2 (2) Winterkoning: 34 (38) Baardmannetje: 1 (1) 
Bergeend: 12 (11) Heggenmus: 11 (11) Staartmees: 3 (3) 
Krakeend: 31 (37) Roodborst: 3 (4) Pimpelmees: 12 (11) 
Wilde Eend: 18 (10) Nachtegaal: 8 (5) Koolmees: 16 (15) 
Tafeleend: 57 (57) Blauwborst: 10 (10) Boomkruiper: 1 (1) 
Kuifeend: 18 (14) Merel: 13 (9) Vlaamse Gaai: 2 (2) 
Bruine Kiekendief: 2 (2) Zanglijster: 2 (1) Ekster: 5 (6) 
Fazant: 11 (12) Sprinkhaanzanger: 3 (3) Zwarte Kraai: 8 (9) 
Waterral: 5 (3) Rietzanger: 2 (5) Spreeuw: 4 (0) 
Waterhoen: 16 (16) Bosrietzanger: 34 (30) Rietgors: 4 (4) 
Meerkoet: 41 (41) Kleine Karrekiet: 52 (59)  
Kievit: 1 (1) Grasmus: 7 (6)  

 
BESPREKING VAN ENKELE SOORTEN 

• Dodaars: Door kleinere predatiedruk van de Kleine Mantelmeeuw werden in de 4 
territoria met succes jongen grootgebracht. Mogelijk was er nog een 5e territorium.  

• Fuut: Zoals steeds op Blokkersdijk begon de broedactiviteit vrij laat (begin juni). 
Door de goede voedselsituatie (veel jonge vis) kwamen bijna alle jongen groot. 

• Knobbelzwaan: Aantal pulli per nest: 6, 6, 6, 5 en 3. Een pullus van een week oud 
stierf al op 27 mei. Later (van 30/7 tot 12/8) stierven nog zes juvenielen. Dit is een 
jaarlijks terugkerend fenomeen op Blokkersdijk. De oorzaak is waarschijnlijk 
voedselgebrek. Dit komt mogelijk door de (te) grote aantallen ruiende 
Knobbelzwanen, Krakeenden en Meerkoeten, waardoor de voedselvoorraad vlug 
slinkt. Deze grote concentratie ruiers wordt dan weer veroorzaakt door een nijpend 
tekort aan waterrijke natuur, zijnde zoetwaterplassen met voldoende rust (geen 
recreatie!) en voedsel. 

 



• Zwarte Zwaan: Een ander probleem is het steeds toenemende aantal in het wild 
broedende exoten. Zij zijn een gevaar voor ons ecosysteem en onze inheemse soorten. 
Van deze Australische soort is dit het derde broedgeval voor Blokkersdijk (de vorige 
dateren van 2000 en 2002). De eieren werden geschud zodat er geen jongen worden 
voortgebracht. 

• Canadese Gans: Van deze exoot werden eveneens de eieren geschud. Vanaf 18 juni 
pleisterde een koppel met een jong. Dit koppel was vanuit de omgeving naar 
Blokkersdijk gekomen.  

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

• De overige eendensoorten: Na twee opeenvolgende jaren met een flinke toename van 
het aantal broedgevallen van Krakeend, nam het aantal nu licht af. De Wilde Eend 
steeg terug tot op het niveau uit de periode 1998-2000. Van de Bastaardeend, waarmee 
de Wilde Eend hybridiseert, werden niet minder dan 11 tomen geteld. Voor het eerst 
werd van de Slobeend geen zeker broedgeval vastgesteld. Dit zat eraan te komen, daar 
er sinds 2002 nog slechts 1 tot 2 broedgevallen werden vastgesteld (zie ook: 
“Mogelijke broedvogels”). De Tafeleend bleef op het recordaantal van vorig jaar en de 
Kuifeend klom lichtjes uit een diep dal. 

• Bruine Kiekendief: Vanaf begin april was er een broedpaar aanwezig. Half april nam 
het mannetje er een tweede wijfje bij. Beide wijfjes hadden een nest. Met telkens drie 
uitgevlogen jongen per nest, was het voor deze soort opnieuw een zeer succesvol 
broedseizoen. 

• Fazant: Deze soort werd waarschijnlijk onderteld. 
• Waterral: Deze soort is steeds zeer moeilijk te inventariseren. Dit aantal is dan ook 

een minimum. Het is tevens een evenaring van de recordjaren 1999 en 2001. Bij één 
territorium werden drie jongen waargenomen. 

• Nachtegaal: Deze meesterlijke zanger kende een recordaantal territoria. 
• Merel: Ook deze soort zorgde voor een nieuw record. 
• Zanglijster: Een evenaring van het hoogste aantal uit 1994, 1995 en 2003. 
• Rietzanger: Viel van 5 naar 2 territoria. Een 3e territorium werd eind april verlaten.  
• Zwartkop: Van deze soort werd het hoogste aantal territoria genoteerd ooit.  
• Baardmannetje: Voor het tweede opeenvolgende jaar broedde dit pareltje van het riet 

succesvol. Op 8 juli werd een voederend koppel met 3 jongen waargenomen. 

 
 



• Pimpelmees: Een evenaring van het recordaantal uit 2000 en 2001 ! 
• Spreeuw: Deze soort is wel een verhaal apart. In het verleden broedde de Spreeuw 

jaarlijks van 1978 tot 1980 (1 tot 2 paar) en pas opnieuw in 2004! Vorig jaar broedde  
de Spreeuw niet, maar dit jaar was er een recordaantal van 4 nesten. 

• Rietgors: Deze bedreigde soort blijft op het laagste aantal ooit. In 1994 broedden nog 
19 koppels! 

 
MOGELIJKE BROEDVOGELS 
• Grauwe Gans: Deze soort was tot 1 mei constant aanwezig. Op 23/3 werd van een 

koppel territoriumgedrag vastgesteld. Of er werkelijk een nest is geweest, kon niet 
worden vastgesteld. 

• Slobeend: Heel het broedseizoen was deze soort aanwezig. Of er zeker gebroed werd, 
kon niet worden vastgesteld. Voor het eerst sinds 1978 werd geen wijfje met pulli 
ontdekt.  

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

• Roodborsttapuit: Een zeker broedgeval kon niet vastgesteld worden op het terrein 
van Blokkersdijk. Er was zeker een broedgeval op het terrein van 3M, aan de grens 
van het reservaat.  

• Spotvogel: Op één plaats werd op 6 mei een zangpost genoteerd. In dezelfde 
omgeving zong opnieuw een Spotvogel op 21 en 23 mei. Na 25 mei werd de soort niet 
meer waargenomen. De Spotvogel broedde voor het laatst in 1983! 

• Braamsluiper: Deze soort was ook vorig jaar broedverdacht. Zij hebben een zeer 
groot territorium en stoppen vlug met zingen. Er was een zangpost van 23 tot 30 april. 
Daarna werd hier opnieuw een zangpost genoteerd op 16 mei. Merkwaardig was wel 
dat op 21 juni op deze plaats nog een exemplaar werd waargenomen. 

 
BROEDVOGELS IN DE OMGEVING 

• Blauwe Reiger: In de broedkolonie van Het Rot werden opnieuw ongeveer 6 nesten 
geteld. Mogelijk waren er echter maar 3 bezet. Het uitblijven van afdoende 
beschermingsmaatregelen is nefast voor deze kolonie. Of deze kolonie de werken 
i.v.m. de Oosterweelverbinding zal overleven, blijft een groot vraagteken. 

• Buizerd: Er was een broedgeval in Het Rot. Het mislukte echter omdat het nest zwaar 
te lijden had onder het stormweer. 

• Boomvalk: Er was een succesvol broedgeval in het Sint-Annabos. Zeker 2 en 
mogelijk 3 jongen vlogen uit. 

• Grutto: Het aantal Grutto’s op het naburige terrein van Lanxess Rubber NV lag 
opvallend laag. Er werden slechts 3 broedgevallen geteld. Gaat ook deze soort 
verdwijnen? 

 



• Tureluur: Ook deze soort blijft achteruit gaan. Op het terrein van Lanxess Rubber 
NV werden slechts drie koppels geteld. Er kwamen een paar koppels met hun jongen 
naar Blokkersdijk en de soort was ook vroeg verdwenen. 

• Veldleeuwerik: Een onbekend aantal broedde op Lanxess Rubber NV. 
• Boerenzwaluw: Enkele koppels broedden in de manege Alberdienst in het Sint 

Annabos. 
 
Willy Verschueren 
Conservator Blokkersdijk 
 
Foto’s: Knobbelzwaan en Baardmannetje (Raymond Desmet), Grutto (Geert Spanooghe) 
 

 
 
46 vogelsoorten broedden met 532 koppels in het natuurreservaat Blokkersdijk (foto Nick De 
Wilde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


