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Het natuurreservaat Blokkersdijk (100 ha groot) ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse 

industriezone, de Expressweg (E34), het St-Annabos en de Schelde.  

Het gebied is op het gewestplan ingekleurd als reservaat, is gerangschikt als waardevol 

landschap en is Europees Vogelrichtlijngebied. Het werd bovendien door de Vlaamse 

overheid erkend als natuurreservaat en het werd opgenomen in het Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN). Het is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap (Agentschap voor Natuur en 

Bos) en het wordt beheerd door Natuurpunt WAL. 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 af te wachten. Voorbereidende 

werkzaamheden, o.a. het verleggen van pijpleidingen, die gedeeltelijk door het reservaat 

lopen, vormen een bedreiging. De Scheldedijkverhoging t.h.v. het reservaat is opnieuw 

actueel geworden. De werken zullen zeker nog een negatieve impact hebben op het gebied.  

Sinds 1978 wordt jaarlijks een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. 

 

Zoals in de vorige jaren werd volgens de kartering- of kwantitatieve methode gewerkt (voor 

meer info zie vorige verslagen). Van begin maart tot begin augustus werd er door de 

conservator Willy Verschueren en Alberto Durinck 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 broedvogelsoorten daalde van 49 naar 46. Dit is het laagste aantal ooit! Dit was het 

gevolg van het niet meer broeden van Slobeend, Bruine Kiekendief, Torenvalk, Waterral 

en Snor en het opnieuw broeden van Roodborsttapuit. Ook konden we de Buizerd als een 

nieuwe broedvogelsoort noteren.   

 

 

  

RESULTATEN: Aantal broedvogelsoorten: 46  

1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  

51  49  47  45  47  49  54  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  2007  

46  46  54  49  52  49  47  50  46  45  

2008 2009 

49 46 



 

 

 

RESULTATEN: Aantal broedparen: 443 

1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  

374  369  435  400  471  460  580  530  589  607  

1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  

598  574  477  527  543  572  566  569  522  495  

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

486  517  502  492  476  489  535  522  532  497  

2008 2009 

498 443 

 

 

 

OVERZICHT BROEDVOGELS 2009  
tussen () de aantallen die in 2008 werden genoteerd  

Dodaars: 6 (6) Grote Bonte Specht: 3 (3)  Grasmus: 9 (8)  

Fuut: 2 (9)  Graspieper: 1 (1) Tuinfluiter: 8 (8)  

Knobbelzwaan: 6 (5)  Winterkoning: 45 (53)  Zwartkop: 23 (22)  

Bergeend: 6 (5)  Heggenmus: 11 (14) Tjiftjaf: 31 (36)  

Krakeend: 23 (25)  Roodborst: 4 (5) Fitis: 3 (2) 

Wilde Eend: 3 (5)  Nachtegaal: 7 (7)  Staartmees: 3 (4)  

Tafeleend: 2 (8)  Blauwborst: 6 (9)  Pimpelmees: 13 (12)  

Kuifeend: 4 (14)  Roodborsttapuit: 1 (0) Koolmees: 15 (17)  

Buizerd: 1 (0)  Merel: 12 (13)  Boomkruiper: 3 (3)  

Fazant: 9 (10)  Zanglijster: 2 (3)  Gaai: 2 (2)  

Waterhoen: 7 (18)  Grote Lijster: 1 (1) Ekster: 7 (6)  

Meerkoet: 36 (34)  Sprinhaanzanger: 4 (4)  Zwarte Kraai: 6 (7)  

Kievit: 1 (1) Rietzanger: 5 (6)  Spreeuw: 4 (3)  

Holenduif: 3 (3) Bosrietzanger: 31 (30) Vink: 1 (2) 

Houtduif: 11 (11) Kleine Karekiet: 58 (48)  Rietgors: 3 (4) 

Koekoek: 1 (1)    

 

 

 

 

BESPREKING VAN ENKELE SOORTEN 

 Futen: Erg grote verschillen tussen Dodaars en Fuut. 

De Dodaars deed het vrij goed, met een goed broedsucces. Praktisch alle jongen 

werden grootgebracht. 

Voor de Fuut was het een ander verhaal. Alhoewel er mooie aantallen aanwezig 

waren, 54 ex (eind mei), 30 ex (juni), begonnen de meeste futen er niet aan. Slechts 2 

koppels hadden jongen, maar kregen ze niet grootgebracht. Een typisch 

Blokkersdijkfenomeen? Vorig jaar een groot broedsucces, dit jaar geen jonge vis? 

Heel het seizoen waren Geoorde Futen aanwezig. Er werd gebaltst en één koppel 

bouwde half juni nog een paringsnestje in het midden van de plas, maar er werd niet 

gebroed. 



 

 Knobbelzwaan: Van de 6 nesten werd er vermoedelijk één geroofd door de Vos. 

Aantal pulli per nest: 7, 7, 6, 4, 3. 

 

 Eenden: Aantallen werden bepaald door het tellen van het aantal tomen, rekening 

houdend met de ouderdom van de pulli. Deze aantallen zeggen dus iets over het 

broedsucces en niet echt over het aantal nesten. 

Bergeend: Het juiste aantal is steeds moeilijk te bepalen, omdat de meeste koppels 

onmiddellijk met hun pulli wegtrekken langs de Schelde. 

Het aantal bleef laag. Er waren nochtans mooie aantallen Bergeenden aanwezig (86 ex 

begin mei en nog 40 ex begin juni) 

Overige eendensoorten: Het aantal tomen Wilde Eend bleef laag. Er werden ook nog 

6 tomen van soepeend vastgesteld. 

Van Slobeend werden geen pulli opgemerkt.  

Voor de Tafeleend wordt het stilaan dramatisch en nu gaat de Kuifeend dezelfde weg 

op. De aanwezigheid van de vossenfamilie laat zich hier voelen. 

 

 Bruine Kiekendief: Deze soort broedde dit jaar niet op Blokkersdijk. Broedde sinds 

1987 jaarlijks met soms meerdere nesten. Het koppel ‘verhuisde’ 800 m buiten het 

reservaat. Er vlogen vier jongen uit. Na het uitvliegen kwamen op 21 juli de jongen en 

het mannetje naar Blokkersdijk, waar hij ze nog tot begin augustus van voedsel 

voorzag. Het wijfje liet zich niet meer zien. 

 

 Buizerd: Voor het eerst broedde deze soort op Blokkersdijk. Op 27 juni werden 2 

donsjongen waargenomen. Eén of mogelijk twee jonge vogels vlogen uit. 

 

 Waterhoen: Zeer slecht broedsucces. Ofwel werden families met jongen onderteld, 

ofwel had de Vos hier ook iets mee te maken. 

 

 Winterkoning: De strenge winter eiste zijn tol, maar na het recordjaar van 2008 bleef 

de schade toch beperkt. 

 

 Blauwborst: zeer weinig gegevens in mei. Valt nu terug op het laagste aantal 

territoria ooit. Het hoogste aantal (18) werd genoteerd in 1993. Vanaf dan begon de 

zeer langzame afname. 

 

 Roodborsttapuit: Na 3 jaar afwezigheid, opnieuw een succesvol broedgeval. 

 

 Zwartkop: Voor het vierde opeenvolgende jaar werd een recordaantal territoria 

genoteerd. 

 

 Pimpelmees: Een evenaring van het record uit 2007. 

 

 Boomkruiper: Evenaring van het record uit 2003 en 2008. 

 

 Rietgors: Deze soort valt nu terug op het laagste aantal territoria ooit. In 1994 waren 

er nog 19 territoria ! 

 

 

   



            MOGELIJKE BROEDGEVALLEN  

 Rosse Stekelstaart: Vanaf half maart waren eerst één koppel en daarna twee koppels 

aanwezig. Er werd gebaltst en soms was er territoriaal gedrag. Er werden echter geen 

pulli waargenomen. Deze exoot moet de komende jaren goed opgevolgd worden.  

 Waterral: De laatste waarneming tijdens het broedseizoen dateerde van 11/04. 

Mogelijke oorzaak van dit niet broeden kan de aanwezigheid van de Vos zijn. 

 Groene Specht: Veel zangposten, maar er werd opnieuw geen bezet nesthol 

gevonden. Heeft een groot territorium. De soort broedt wel in de aangrenzende 

natuurgebieden, zoals in het St-Annabos.  

 

      BROEDVOGELS IN DE OMGEVING  

 Scholekster: Minstens één paar broedde op het naburige industrieterrein van Lanxess 

Rubber NV.  

 Kievit: Waarschijnlijk broedden enkele koppels op het naburige industrieterrein van 

Lanxess Rubber NV.  

 Veldleeuwerik: Enkele broedterritoria op het naburige industrieterrein van Lanxess 

Rubber NV.  

 

Willy Verschueren en Alberto Durinck 
 

 

 


