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Tussen ( ) het aantal broedparen of territoria. 

 

Het aantal broedvogelsoorten steeg van 46 naar 49. Dit was het gevolg van het opnieuw 

broeden van Tafeleend, Boomvalk, Kleine Plevier, Kievit en Matkop. Maar van Waterral 

en Braamsluiper konden geen zeker broedgeval meer vastgesteld worden. De Waterral kon 

nog wel als ‘mogelijke broedvogel’ gecatalogeerd worden. 

Vooral wat soorten betreft was het een positief broedseizoen. Twee soorten vielen hierbij op. 

Een koppel Kleine Plevier kreeg onmiddellijk het ideale biotoop in het vizier van de pas 

afgegraven Oostvlakte, waarvan het zand gebruikt werd voor de scheldedijkverhoging. Een 

meevaller was dat door omstandigheden het werk tijdens de broedcyclus stil lag. Bovendien 

slaagde het koppel erin om de aanwezige vossenfamilie steeds te vlug af te zijn, waardoor 4 

jongen konden grootgebracht worden. Deze soort broedde voor het laatst in 1997 door het 

verdwijnen van geschikt biotoop. Ook een aangename verrassing was de aanwezigheid vanaf 

begin mei van een luidruchtig koppel Boomvalk, wat op een territorium wees. Op 21 juni 

werd dan ook een bezet nest ontdekt. Ook dit was een succesverhaal met twee uitgevlogen 

jongen. Dit was pas het tweede broedgeval op Blokkersdijk. Het eerst mislukte in 2000 na een 

hevig onweer. 

Het aantal territoria van Dodaars (6) bleef op peil. Het broedsucces kon niet bepaald worden. 

Met de Fuut (1) ging het helemaal niet goed. Door een slechte voedselsituatie werd slechts op 

enkele plaatsen een begin van nestbouw genoteerd. Op één plaats werd wel gebroed, maar er 

kwamen geen jongen. Pas in augustus was er wel veel jonge vis, maar toen zag de Fuut het 

blijkbaar niet meer zitten. 

Het lepelaarseiland wordt volledig in beslag genomen door exoten. Van de Grote Canadese 

Gans (3) werden de eieren geschud en kwamen geen jongen groot. De Nijlgans (4) verscheen 

reeds op 19 maart met 8 pulli. Binnen de 6 dagen waren deze verdwenen, mogelijk door 

predatie. Van twee nesten werden daarna nog de eieren geschud, maar in augustus verscheen 

toch nog een koppel met 2 pulli, waarvan er 1 overleefde. 

Van de eenden worden de tomen geteld. Dit geeft wel een inzicht van het broedsucces, maar 

niet van het aantal nesten. De Bergeend (5) bleef op hetzelfde peil als vorig jaar. Er 

verschenen 2 koppels met jongen op de plas, maar die vertrokken kort daarna langs de 

Schelde. Ook Krakeend (16), Wilde Eend (4) en Kuifeend (3) bleven min of meer op het 

normale peil van de laatste jaren. De Tafeleend (1) broedde opnieuw, maar het wijfje had 

maar 1 pullus! 

Het koppel Buizerd broedde voor het tweede opeenvolgend jaar succesvol. Ook nu vlogen 

weer 3 jongen uit. Maar ook in het naburige bos van 3M Belgium broedde met succes een 

koppel dat één jong grootbracht. Rekenen we dan ook nog het broedkoppel van Het Rot, dan 

doet deze soort het bijzonder goed te Antwerpen Linkeroever. 

Van de Koekoek (1) hadden we het geluk om op 11 juli een juveniele vogel te observeren. 

Het afsluiten van het reservaat voor het publiek tijdens de dijkwerken had voor gevolg dat een 

bezet nest van Groene Specht werd ontdekt op enkele meters van het wandelpad. 

Bij de zangvogels spande de Winterkoning (56) weer de kroon met een nieuw record. Dit is 

uiteraard het gevolg van de vrij zachte winters. Ook de Grasmus (13), die sinds 2012 in de 

lift zit zorgde voor een nieuw record. De Nachtegaal (7) was na het dieptepunt in 2012 en 

2013 en het licht herstel in 2014 weer helemaal terug. Het traditioneel broedpaar van 

Roodborsttapuit had dit jaar zelfs twee succesvolle broedsels. Maar er waren ook enkele 

soorten die het minder goed deden. Dramatisch was het gesteld met de Witsterblauwborst 

(1). Werden er vorig jaar nog 7 territoria vastgesteld viel deze soort terug op het absolute 



dieptepunt. Dat een mogelijk territorium zou verloren gaan langs de scheldeoever door de 

dijkwerken was te verwachten, maar voor dit hebben we geen verklaring. Ook de 

Sprinkhaanzanger (1) viel terug op het absolute dieptepunt uit de periode 2000 – 2003. De 

hoge waterstand tot in de rietkraag tijdens het begin van het broedseizoen was niet zo ideaal 

voor Rietzanger (7). Dat na het recordjaar van 11 territoria van vorig jaar het aantal zou dalen 

lag dan ook voor de hand. De Bosrietzanger (38) deed het dan weer opvallend goed. Op 30 

mei werden zelfs 50 zangposten genoteerd, een evenaring van het record uit 1990. Ook de 

Kleine Karekiet (59) deed het zeker niet slecht. Opvallend was dat blijkbaar een aantal 

territoria van de Palingbeek verhuisden naar de rietkraag van de plas. Het nog hoge waterpeil 

tijdens het voorjaar zorgde voor een gezonde rietkraag, die meer rietvogels aantrok. Voor het 

tweede opeenvolgende jaar broedde een koppel Baardman succesvol. Interessant was dat in 

het Moerasbos toch weer een broedterritorium van een koppel Matkop werd vastgesteld. De 

Koolmees (22) evenaarde het record van vorig jaar. De broedpopulatie van Rietgors (7) gaat 

de laatste jaren steeds op en neer. Dit jaar weer een lichte achteruitgang. 

Overige soorten: Knobbelzwaan (5), Fazant (7), Waterhoen (16), Meerkoet (20), Kievit 

(1), Holenduif (3), Houtduif (10), Grote Bonte Specht (3), Heggenmus (9), Roodborst (6), 

Merel (12), Zanglijster (3), Tuinfluiter (8), Zwartkop (32), Tjiftjaf (37), Staartmees (3), 

Pimpelmees (11), Boomkruiper (5), Gaai (2), Ekster (3), Zwarte Kraai (5) en Vink (3). 
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