
 

 ORNITHOLOGISCHE WAARNEMINGEN 2010  

 
JANUARI TOT MAART  

 

BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever)  

 

FUTEN TOT EENDEN  
De strenge winter had in deze periode en sterke invloed op de aantallen aanwezige watervogels. De 

plas was bijna heel januari voor het grootste deel dichtgevroren. Ook in februari waren er van 11/02 

tot 20/02 ijzige toestanden.  

De eerste Dodaars (Tachybaptus ruficollis) verscheen pas op 11/03. De Geoorde Futen (Podiceps 

nigricollis) daarentegen waren wel vroeg van de partij. Al op 25/02 werden de eerste 2 ex. genoteerd. 

Een aantal losse waarnemingen uit het verleden buiten beschouwing gelaten is dit de vroegste 

aankomst ooit. In maart liepen de aantallen op tot 29 ex. op de 25ste.  

Tot 26/01 werd, ondanks de vorst, nog driemaal een overwinterende Roerdomp ( Botaurus stellaris) 

waargenomen. Een Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) pleisterde kort op 27/02. Reeds op 07/02 

trokken 2 Ooievaars (Ciconia ciconia) in oostelijke richting. Dit is de vroegste waarneming ooit voor 

Blokkersdijk.  

Enkel op 14/02 en 20/02 kwamen er nog respectievelijk 2 en 4 adulte Kleine Zwanen (Cygnus 

columbianus bewickii) op bezoek.  

Een Kolgans (Anser albifrons) vloog over op 16/01 en op 31/01 trokken al 31 ex. in NW-richting om 

11u20. Na een overvliegende groep van 16 Grauwe Ganzen (Anser anser) op 16/01 pleisterden vanaf 

23/01 constant 2 tot soms 24 ex. Enkel tijdens de vorstperiode in februari zagen ze het op Blokkersdijk 

niet zo zitten. In de tweede helft van maart nam het aantal pleisteraars af. Grote Canadese Ganzen 

(Branta canadensis) verschenen opnieuw vanaf 23/01 met 1 tot 3 ex. Na de vorstperiode in februari 

waren soms tot 13 ex. aanwezig. Op 13/03 kwamen ook nog 28 ex. overnachten.  

Tot 14/03 werden vijfmaal 1 tot 5 Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) waargenomen, soms enkel 

overvliegend.  

In januari en februari hielden in de schaarse wakken in het ijs, zoals gewoonlijk, de Smienten (Anas 

penelope) stand. Enkel van 05/01 tot 09/01 vonden ze het toch wat te gortig en zochten ze andere 

oorden op. Het aantal schommelde nogal, maar bedroeg toch regelmatig 204 tot 253 ex. In maart 

begon dan de langzame wegtrek, met op het einde van de maand nog 41 ex. Vanaf half januari 

pleisterden onregelmatig 1 tot 3 Pijlstaarten (Anas acuta). Enkel op 06/03 waren 12 ex. aanwezig en 

trokken ook 35 ex. in N-richting om 09u55. Een koppel Zomertaling (Anas querquedula) pleisterde van 

28/03 tot 31/03. Samen met de Smienten lieten ook de Slobeenden (Anas clypeata) zich in januari en 

februari, tijdens de vorstperiodes, niet door het ijs afschrikken en hielden zij met vereende krachten 

enkele wakken open. Op 02/01 werden nog 150 ex. geteld. Kort daarna waren ze enkele dagen 

afwezig, maar vanaf 12/01 was het aantal eind januari opgelopen tot 88 ex. Half februari werden 

opnieuw 149 ex. genoteerd. Daarna begon de wegtrek met op 14/03 nog 6 ex. Doortrekkers zorgden 

daarna weer voor een lichte toename, met op 28/03 opnieuw 82 ex. Duikeenden verdwijnen meestal  

tijdens vorstperiodes. Dat zorgde voor erg wisselende aantallen Tafeleenden (Aythya ferina) tot half 

februari. Nadat enkel op 03/01 één wijfje pleisterde verscheen de soort opnieuw vanaf 20/01 met 87 ex. 

en nam toe tot 237 ex. op 26/01. Dan nam het aantal door nieuwe vorst weer af tot nog 22 ex. op 14/02. 

Daarna ging het weer in stijgende lijn tot 344 ex. op 02/03. De wegtrek zorgde dan weer voor een 

afname, met op 31/03 nog 36 ex. Een wijfje Witoogeend (Aythya nyroca) pleisterde van 18/02 tot 25/02. 

Zodra de wakken in het ijs wat groter werden verschenen soms grote aantallen Kuifeenden (Aythya 

fuligula). Zo werden op 24/01, op 02/02 en op 20/02 respectievelijk 852, 668 en 435 ex. geteld. In maart 

waren op 02/03 nog 242 ex. aanwezig en daarna schommelde het aantal nog tussen 125 en 209 ex. 



Tussen de duikeenden werd op 26/01 een wijfje Topper (Aythya marila) ontdekt. De Brilduiker 

(Bucephala clangula), die toch wel winterse toestanden gewoon is, zag het van 04/01 tot 15/01 toch niet 

meer zitten. Voor het overige waren er steeds 1 tot 5 ex. aanwezig, met van 20/02 tot 16/03 regelmatig 

7 ex., en op 11/03 zelfs 8 ex. Door de strenge winter hadden we op meer Nonnetjes (Mergus albellus) 

gehoopt, maar niets daarvan. Op 14/02 en 15/02 pleisterde een mannetje en de dag erna werd een 

wijfje gemeld. Daarna was enkel ‘s morgens op 13/03 nog een mannetje aanwezig en op 27/03 

foerageerde nog een wijfje. Het was van 2006 geleden dat er nog maartwaarnemingen werden 

genoteerd. Van 17/01 tot 14/03 kwamen opnieuw Grote Zaagbekken (Mergus merganser) overnachten. 

Het maximum, 12 mannetjes en 5 wijfjes, werd geteld op 02/02. Minder interessant was de aankomst 

op 02/03 van een koppel Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis). Op 11/03 waren zelfs 2 mannetjes en 

een wijfje aanwezig.  

 

ROOFVOGELS TOT RIETGORS  
Een juveniele Rode Wouw (Milvus milvus) kwam jagen op 20/01. Dit is de eerste januariwaarneming 

voor Blokkersdijk. Vanaf 18/03 kwam viermaal een Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) jagen. Het 

was bijna steeds een andere vogel (een mannetje, een wijfje en een juveniel exemplaar). Een wijfje 

Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) werd nog gemeld op 13/03. Dit is wat heel deze 

overwinteringperiode betreft pas de derde waarneming.  

Ook dit jaar pleisterde tijdens de voorjaarstrek, zij het kort, op 16/03 een groepje (9 ex.) Kluten 

(Recurvirostra avosetta). Op 31/03 werd een overvliegende Kleine Plevier (Charadrius dubius) genoteerd. 

Het was van 2002 geleden dat nog een maartwaarneming werd vastgesteld. Enkel op 23/03 

foerageerden op het gemaaide rietperceel 2 Watersnippen (Gallinago gallinago). Tot 20/03 werden 

regelmatig 1 tot 3 Houtsnippen (Scolopax rusticola) gezien. Op het terrein van Lanxess Rubber nv 

waren regelmatig 7 tot 11 Wulpen (Numenius arquata) aanwezig, met op 23/03 zelfs 33 ex. Op 21/01 

kwamen op het ijs van de plas 22 ex. overnachten. Daarna waren sporadisch 7 tot 14 ex. aanwezig. Een 

Tureluur (Tringa totanus) werd genoteerd op 27/03.  

De eerste Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) van het voorjaar werd gemeld op 21/02. De 1000-

den overnachtende Houtduiven (Columba palumbus) waren op 20/02 nog steeds aanwezig.  

De typische roep van de Zwarte Specht (Dryocopus martius) werd gehoord op 20/03. Een roffelende 

Kleine Bonte specht (Dendrocopus minor) trok de aandacht op 27/03.  

De eerste zingende Veldleeuwerik (Alauda arvensis) boven het terrein van Lanxess Rubber nv bracht 

op 20/03 toch al een beetje een lentegevoel. De eerste Oeverzwaluw (Riparia riparia) werd getikt op 

31/03 en de 2 eerste Boerenzwaluwen (Hirundo rustica) werden gemeld op 25/03. Op de 

winterslaapplaats van Graspieper (Anthus pratensis) in de rietkraag werden op 27/03 nog 18 ex. geteld. 

Het lentegevoel op 20/03 werd nog versterkt door 2 zingende Blauwborsten (Luscinia svecica cyanecula) 

en een zangpost van een Roodborsttapuit (Saxicola rubicola). Op 31/01 was er opvallende vorst- of 

voedseltrek richting Z tot W van Kramsvogels (Turdus pilaris). Van 08u30 tot 13u27 werden 247 ex. 

geteld. Ook pleisterden op 09/02, 20/02 en 27/03 respectievelijk 10, 3 en 1 ex. Zoals we al in het vorige 

nummer meldden waren er deze winter opvallend weinig Koperwieken (Turdus iliacus). In deze 

periode werd de soort tot 20/03 iets meer waargenomen. Er pleisterden waarschijnlijk zo’n 1 tot 6 ex., 

wat uitzonderlijk weinig is. Enkel op 31/01 werd ook nog een groepje van 14 ex. geteld. Vanaf 20/03 

zong een Cetti’s Zanger (Cettia cetti) uit volle borst. Die dag waren er mogelijk zelfs meer aanwezig. 

Op 14/01, 26/01 en 13/02 pleisterden respectievelijk 1, 2, en 1 Matkoppen (Parus montanus). Op de 

winterslaapplaats van kraaiachtigen werden op 16/01 minstens 145 Roeken (Corvus frugilegus) geteld. 

Met overwinterende Sijzen (Carduelis spinus) was het deze winter ook mager gesteld. Enkel op 16/01 

en 31/01 werd een groepje van een 20-tal ex. gezien. Voor het overige pleisterden op 26/01, 09/02 en 

02/03 respectievelijk nog 7, 1 en 2 ex. Een overvliegende Kneu (Carduelis cannabina) werd genoteerd op 

27/02 en 27/03. Heel de periode pleisterden 1 tot 4 Rietgorzen (Emberiza Schoeniclus).  

 

 

 



ANTWERPEN-LINKEROEVER  

 

FUTEN TOT RIETGORS  
Een Dodaars overwinterde blijkbaar op de Burchtse Weel. Een Geoorde Fuut werd gemeld op 16/03 

maar dan op de Galgenweel.  

Aan het Scheldeschor t.h.v. de Noordscheldeweg werden op 16/01 en 13/02 respectievelijk 47 en 41 

Grauwe Ganzen geteld. Op 13/02 pleisterden op de Burchtse Weel 53 Grote Canadese Ganzen. Op de 

Galgenweel werden in maart regelmatig 2 tot 11 ex. Geteld. Hier werden op 28/03 ook 2 Nijlganzen 

opgemerkt.  

Op 13/02 pleisterden op de Burchtse Weel 4 Pijlstaarten. Hier kon op 16/01 ook een mannetje 

Nonnetje bewonderd worden en op 13/02 werden er 125 Kieviten (Vanellus vanellus) geteld.  

Verontrustend is dat ook op Antwerpen-LO, in de buurt van de Galgenweel, de Halsbandparkiet 

(Psittacula krameri) gemeld wordt, al ging het op 26/03 en 28/03 maar om respectievelijk 1 en 2 ex.  

Ook in het Sint-Annabos werd op 26/01 een mannetje Zwarte Specht waargenomen.  

Aan de Galgenweel pleisterde op 19/03 en 22/03 een Roodborsttapuit en ook langs de Scheldeoever 

aldaar werd op 27/03 een ex. opgemerkt. Ook in het Rot-Middenvijver klonk op  

18/03 de onmiskenbare zang van een Cetti’s Zanger. Een wijfje Zwartkop (Sylvia atricapilla) bezocht 

van 22/01 tot 17/02 regelmatig een voedertafel in de Alsemstraat. Aan de  

Galgenweel pleisterden 2 Groenlingen (Carduelis chloris) op 29/03. Eén tot twee Rietgorzen tenslotte 

werden opgemerkt in de rietkraag aan de Scheldeoever t. h. v. de Galgenweel op 25/03 en 30/03  

 

APRIL TOT JULI  

 

BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever)  

 

FUTEN TOT EENDEN  
Zoals steeds na het broedseizoen was er in juli en forse toename van het aantal Dodaarzen 

(Tachybaptus ruficollis). Op de 24ste was het aantal opgelopen tot 46 ex. De Geoorde Fuut (Podiceps 

nigricollis) was praktisch heel de periode aanwezig met erg wisselende aantallen. De hoogste aantallen 

werden genoteerd tot half april (1 tot 21 ex.) en vanaf 19 juni (7 tot  

20 ex.). Op 26 juni werd nog een paringsnest gebouwd.  

Enkel op 18 juli pleisterde een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta). Een Grote Zilverreiger 

(Casmerodius albus) kwam foerageren op 29 juli. De Lepelaar (Platalea leucorodia) pleisterde slechts 

onregelmatig. Van 24 april tot 5 mei waren er vijf meldingen van 1 tot 2 ex. Op 31 mei waren 2 ex. 

aanwezig en van 29 juni tot 22 juni werden 1 tot 2 ex. waargenomen. De najaarstrek kwam net als 

vorig jaar traag op gang. Pas op 20 juli werd 1 ex. genoteerd en pas vanaf 27 juli werd er regelmatig 

gepleisterd met 2 tot 4 ex.  

Het aantal ruiende Knobbelzwanen (Cygnus olor) was op 31 juli opgelopen tot 75 ex. Daarbij kwamen 

nog 19 overgebleven jongen van de vijf broedparen en de 6 jongen van een familie die op 15 juli plots 

op Blokkersdijk was verschenen. Vermoedelijk dezelfde hybride Zwarte Zwaan x Knobbelzwaan 

(Cygnus atratus x Cygnus olor) als vorig jaar verscheen opnieuw op 24 april en 1 mei. Daarna was deze 

vogel constant aanwezig vanaf 6 juni. Tot 17 april pleisterden nog 1 tot 2 Grauwe Ganzen (Anser 

anser). Daarna werden op 1 mei nog 3 ex. genoteerd en op 15 mei en 5 juni nog telkens 1 overvliegend 

ex. Vanaf 17 juli kwamen 5 ex. overnachten. Tot 12 juni pleisterden regelmatig 1 tot 8 Grote Canadese 

Ganzen (Branta canadensis). Vanaf 20 juli was deze exoot opnieuw dagelijks aanwezig in oplopend 

aantal tot 26 ex. op 27 juli. Van 24 april tot 28 juni werden nu en dan 1 tot 8, meestal kort pleisterende 

of overvliegende, Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) waargenomen. Daarna werden enkel op 14 juli 

nog 2 overvliegende vogels genoteerd.  



Tot begin juni werden regelmatig 78 tot 91 Bergeenden (Tadorna tadorna) geteld. Een afnemend aantal 

overwinterende Smienten (Anas penelope) bleef nog tot 20 april met nog 30 ex. op 4 april en nog 2 ex. 

op de laatste dag. Op 26 juni pleisterde opnieuw een mannetje. Het was van 2004 geleden dat we nog 

een juniwaarneming konden noteren. Vanaf 27 juli waren opnieuw 2 ex. aanwezig. Ook juligegevens  

waren geleden van 2006. Van half april tot begin mei was het aantal Krakeenden (Anas strepera) 

opgelopen tot 200 à 229 ex. Daarna werd voor een korte periode het aantal gehalveerd. Maar vanaf 

half mei begon de populatie opnieuw toe te nemen door ruiers, zodat 370 ex. werden geteld op 19 

juni. Het aantal ruiende Wilde Eenden (Anas platyrhynchos) was op 24 juli opgelopen tot 536 ex. Een 

mannetje Pijlstaart (Anas acuta) was aanwezig van 1 tot 3 juli. Het was van 2002 geleden dat nog een 

juliwaarneming werd genoteerd. Een mannetje Zomertaling (Anas querquedula), in vol ornaat, liet zich 

bewonderen op 16 en 27 mei. Vanaf 3 juli was deze zeldzaam geworden soort praktisch constant 

aanwezig. Tot half juli ging het ‘slechts’ om 1 tot 2 ex. Eind juli echter begon het aantal op te lopen tot 

4 ex. op de 27ste, tot 7 ex. op de 30ste en niet minder dan 15 ex. op de 31ste, allen in wijfjeskleed. Het was 

van eind augustus 2004 geleden dat nog zo´n aantallen werden genoteerd. Op 23 april werden een 

mannetje en een wijfje Krooneend (Netta rufina) gemeld. Het was van 1997 geleden dat deze soort nog 

in april pleisterde. Het aantal ruiende Tafeleenden (Aythya rufina) was op 10 juli opgelopen tot 486 ex. 

Een wijfje Witoogeend (Aythya nyroca) werd gemeld op 29 april. Van de overwinterende Brilduikers 

(Bucephala clangula) bleven nog 2 tot 4 ex. pleisteren tot 17 april.  

Heel de periode pleisterden 2 tot 4 Rosse Stekelstaarten (Oxyura jamaicensis). Voor het eerst was er 

een geslaagd broedgeval met 5 jongen. Later waren er nog 2 jongen over. Om Engelse toestanden te 

vermijden, wordt het nu hoog tijd om maatregelen te treffen om deze Noordamerikaanse exoot uit te 

roeien. De soort van deze periode was ontegensprekelijk het Europese broertje van de ‘Rosse’, 

namelijk het tweede kalenderjaar mannetje Witkopeend (Oxyura leucocephala), dat op 28 april werd 

gedetermineerd, maar waarschijnlijk al vanaf 22 april aanwezig was. Deze vogel was er eind juli nog 

steeds en veroorzaakte een ware volkstoeloop van ornithologen uit binnen- en buitenland. Dit was 

nog eens een nieuwe soort voor Blokkersdijk!  

 

ROOFVOGELS TOT STERNS  
Tijdens de voorjaarstrek werd op 28 en 29 april en op 29 mei een overvliegende Zwarte Wouw 

(Milvus migrans) genoteerd. Tot 24 mei kwamen bijna dagelijks verschillende Bruine Kiekendieven 

(Circus aeruginosus) op bezoek, maar net als vorig jaar werd er niet gebroed. Daarna werden van 26 

juni tot 21 juli nog zes verspreide waarnemingen gemeld. Na een eerste waarneming van een 

Boomvalk (Falco subbuteo) op 15 april werd deze felle jager vanaf 29 april regelmatig waargenomen, 

met begin mei zelfs 2 ex. Zijn grotere broer de Slechtvalk (Falco peregrinus) werd gezien op 23 april, en 

op 18 en 24 mei.  

Het aantal ruiende Meerkoeten (Fulica atra) was op 31 juli opgelopen tot 1260 ex. Net als vorig jaar 

zorgde de lage waterstand voor betere foerageermogelijkheden voor waadvogels. Zo pleisterden 

vanaf 24 april regelmatig Kluten (Recurvirostra avosetta). Vooral vanaf 3 juli kon deze ranke steltloper 

dagelijks geobserveerd worden, met de hoogste aantallen in de eerste helft van juli (5 tot 17 ex.). Ook 

de Kleine Plevier (Charadrius dubius) kwam vanaf 24 april regelmatig foerageren, met van 29 juni tot 

17 juli dagelijks 1 tot 2 ex. Een Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) werd gedetermineerd op 14 juli. 

Enkel op 18 april werd een Watersnip (Gallinago gallinago) waargenomen. Op 6 april pleisterde een 

Grutto (Limosa limosa) op de oever van de plas. Vanaf 21 juli was opnieuw een najaarstrekker 

aanwezig. Opmerkelijk was dat op het naburige terrein van Lanxess Rubber NV op 17 april en op 1 en 

9 mei een baltsend ex. werd waargenomen. Op 17 april ging het zelfs om 2 ex. Was er op deze 

voormalige broedplaats (in 2006 nog 3 koppels) toch opnieuw een broedpoging? Twee pleisterende 

Regenwulpen (Numenius phaeopus) werden genoteerd op 27 april, en op 30 april werd nog een 

overvliegend ex. gemeld. Een roepende najaarstrekker vloog over op 3 juli. Tot 9 mei werden meestal 

overvliegende Wulpen (Numenius arquata) vastgesteld, dikwijls vogels die op het terrein van Lanxess 

Rubber NV pleisterden. Vanaf 19 juni verscheen deze soort opnieuw, eerst telkens overvliegend, maar 

vanaf 8 juli in wisselende aantallen pleisterend en vanaf half juli overnachtend (maxima: 52 ex. op 8 



juli en 44 ex. op 31 juli). Tot 1 mei en van 29 mei tot 13 juni werden onregelmatig 1 tot 3 Tureluurs 

(Tringa totanus) waargenomen. Daarna werden enkel nog op 17 en 29 juli respectievelijk 1 en 4 ex. 

genoteerd. Op 18 en 28 april pleisterden 2 Groenpootruiters (Tringa nebularia) en op 6 mei vloog nog 1 

ex. over. Vanaf half juli werd er regelmatiger gepleisterd, met 1 ex. op de 15de, de 18de en de 24ste en 

daarna waren vanaf de 28ste constant 1 tot 2 ex. aanwezig. Nadat op 4 april 4 Witgatjes (Tringa 

ochropus) werden gemeld, werd op 6 en 8 april nog respectievelijk 1 overvliegend en 1 pleisterend ex. 

genoteerd. Vanaf juli werd deze soort in toenemend aantal en vanaf half juli zelfs constant pleisterend 

waargenomen (1 ex. tot de 18de en daarna 1 tot 5 ex.). Vanaf 24 juli was ook een Bosruiter (Tringa 

glareola) aanwezig en op 30 juli werden zelfs 4 ex. gemeld. Na de aanwezigheid van 1 Oeverloper 

(Actitis hypoleucos) op 23 april, pleisterde deze soort constant van 30 april tot 22 mei met 1 tot 4 ex. Op 

30 april werden zelfs 7 ex. gemeld. Na opnieuw 1 ex. op 29 juni zorgden najaarstrekkers voor een 

constante aanwezigheid vanaf 10 juli met 1 tot 5 ex. en op 31 juli zelfs 7 ex.  

Tot 8 juli kon men dagelijks overvliegende en kort pleisterende Zwartkopmeeuwen (Larus 

melanocephalus) waarnemen. Op 17 juli werd ook een juveniel ex. genoteerd. Nadat op 18 april 11 

Dwergmeeuwen (Larus minutus) werden geteld, was deze doortrekker van 25 april tot 2 mei dagelijks 

aanwezig met erg wisselende aantallen (1 tot 25 ex.). Op 28 april werden zelfs 59 ex. gemeld. Van 8 tot 

27 mei foerageerden nog regelmatig 1 tot 4 ex. Na de eerste Visdief (Sterna hirundo) op 22 april, liep 

het aantal snel op met van 24 april tot 6 mei dagelijks 12 tot 48 ex. Op 30 april werden zelfs 78 ex. 

gemeld. Daarna waren tot 15 mei nog 1 tot 4 ex. aanwezig. In juni en juli werden nog 10 verspreide 

waarnemingen genoteerd van 1 tot 3 ex. Opmerkelijk waren ook de 13 Witwangsterns (Chlidonias 

hybridus) op 25 mei. De dag erna waren ze enkel nog ´s morgens vroeg aanwezig. Ook de Zwarte 

Stern (Chlidonias niger) werd opvallend meer waargenomen van 20 april tot 29 mei. Van 28 april tot 5 

mei waren zelfs dagelijks 1 tot 5 ex. aanwezig. Daarna werden nog onregelmatig 1 tot 6 ex. genoteerd. 

Op 22 mei kon men zelfs nog 11 ex. zien foerageren.  

 

UILEN TOT KNEU  
Een op Linkeroever zeldzaam geworden Ransuil (Asio otus) werd ontdekt langs de Palingbeek op 12 

juni. De strenge winters eisten zeker hun tol bij de IJsvogels (Alcedo atthis). Enkel op 21 en 31 juli kon 

dit pareltje bewonderd worden. Een Zwarte Specht (Dryocopus martius) verraadde zijn aanwezigheid 

op 15 april en 5 juni. Een Kleine Bonte Specht (Dendrocopus minor) liet zich op 10 april en op 13 en 26 

juni ook niet onbetuigd.  

Een zingende Boompieper (Anthus trivialis) deed ons op 13 april terugdenken aan vervlogen tijden, 

toen dit opvallend zangertje nog broedde. Ook op 25 mei werd nog 1 ex. gezien. In mei werden 4 

verspreide waarnemingen genoteerd van telkens 1 tot 3 doortrekkende Gele Kwikstaarten (Motacilla 

flava). Een overvliegende Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) zorgde op de 14de voor een 

zeldzame juliwaarneming (de 4de voor Blokkersdijk). Op 9 en 15 mei pleisterden respectievelijk 4 en 1 

Paapje (Saxicola rubetra). Hoewel de Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) uiteindelijk niet broedde werd 

een zingend ex. genoteerd van 3 tot 8 april. Daarna werd nog een mannetje gezien op 22 april en op 29 

juni werd merkwaardig genoeg toch opnieuw een zanger genoteerd. Op 9 en 15 mei kwamen 

respectievelijk 4 en 2 doortrekkende Tapuiten (Oenanthe oenanthe) foerageren. Een Beflijster (Turdus 

torquatus) werd ontdekt op 17 april. Een Cetti´s Zanger (Cettia cetti) zong tot 1 mei. Een Braamsluiper 

(Sylvia curruca) werd 4x (meestal zingend) waargenomen van 24 april tot 15 mei. De typische roep van 

de Matkop (Parus montanus) werd gehoord op 22 juni en vanaf 17 juli. Nog een verloren gegane glorie 

is de Wielewaal (Oriolus oriolus). Toch werd ook dit jaar weer de jodelende zang genoteerd op 9 mei. 

Van 10 tot 12 april pleisterden 1 tot 2 Putters (Carduelis carduelis). Op 24 april en 20 juli vlogen 

respectievelijk 1 en 2 Kneus (Carduelis cannabina) over.  

 

 

 

 



 

ANTWERPEN-LINKEROEVER  

 

OOIEVAAR TOT KNEU  
Een overtrekkende Ooievaar (Ciconia ciconia) werd gemeld boven het Rot-Middenvijver op 5 april. 

Een Lepelaar pleisterde op 5 en 7 mei respectievelijk op het Rot-Middenvijver en Burchtse Weel. Op 6 

mei vloog ook 1 ex. over het Vlietbos.  

Op de Galgenweel werd op 2 en 5 mei 1 Nijlgans genoteerd en op 13 mei en 8 juni respectievelijk 2 en 

4 ex. Een Zwarte Wouw trok ook over het Rot-Middenvijver op 30 april. Boven het Sint-Annabos 

werden op 3 juni 2 Boomvalken waargenomen.  

Van begin april tot half mei werden regelmatig 2 tot 13 Kluten gemeld op de Burchtse Weel. Ook op 

het Rot-Middenvijver pleisterde vanaf eind april deze soort regelmatig met 1 tot 8 ex.  

In april en mei waren constant 1 tot 10 Kleine Plevieren aanwezig op de Burchtse Weel. Ook op het 

Rot-Middenvijver foerageerden op 7 april 2 ex. Een Grutto werd waargenomen op 17 april op de 

Burchtse weel. Hier werden op 21 en 22 april ook 1 tot 2 Tureluurs gespot en op 31 mei was er 

opnieuw 1 ex. aanwezig. Op 21 en 22 april foerageerden hier ook 1 tot 4 Groenpootruiters en op 9 mei 

werden 6 overvliegende ex. gemeld. Ook vonden hier op 10 en 14 april een Witgatje en van eind april 

tot half mei een Oeverloper hun gading. Ook langs de Galgenweel werden vanaf half april regelmatig 

1 tot 4 Oeverlopers gemeld.  

Op 29 april en 8 mei foerageerden respectievelijk 1 en 2 Visdieven op de Galgenweel. Ook van 1 tot 15 

juli kon je hier opnieuw 2 tot 9 ex. waarnemen.  

Aan de Tophatgracht in het Sint-Annabos werd op 26 juni een IJsvogel waargenomen. Een Draaihals 

(Jynx torquilla) werd verschalkt in het Rot-Middenvijver op 21 april. Hier werd op 5 april ook een 

Zwarte specht genoteerd en deze reus onder de spechten werd ook gemeld in het Sint-Annabos op 3 

juni.  

Op 21 april en 13 mei werden aan de Burchtse Weel respectievelijk 3 en 5 Gele Kwikstaarten gezien. 

In het Vlietbos werd op 8 april, voor zover we weten, de enige zangpost van de Gekraagde 

Roodstaart van Antwerpen-LO vastgesteld! Ook op 8 april werden langs de Scheldeoever t. h. v. de 

Galgenweel 2 Roodborsttapuiten genoteerd. Op dezelfde dag, maar dan aan de Burchtse Weel werd 1 

Tapuit waargenomen en op 20 april foerageerden 2 ex. aan de Galgenweel. Op 21 april zong ook in 

het Rot-Middenvijver een Cetti´s Zanger. Hier werd op 21 april ook een Bonte Vliegenvanger 

(Ficedula hypoleuca) gemeld. Opmerkelijk was hier een zingende Kuifmees (Parus cristatus) op 20 

april. Aan de Galgenweel werden op 8 april 2 Putters waargenomen. Langs de Schelde t. h. v. de 

Galgenweel werden vanaf half april tot eind juli bijna dagelijks pleisterende Kneus gemeld (1 tot 14 

ex.). Ook aan de Burchtse Weel tenslotte pleisterde een groepje van 22 ex. op 8 april.  

 

AUGUSTUS TOT OKTOBER  

 

BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) 

  

DUIKERS TOT EENDEN 
Het plantaardig voedsel in de plas begon eind augustus op te raken. De planteneters bliezen vanaf 

dan ook massaal de aftocht. In deze periode verscheen er wel veel jonge vis. Het was daarom vooral in 

september aan de viseters. In oktober begonnen ook zij weg te trekken.  

Een aangename verrassing was een pleisterende Roodkeelduiker (Gavia stellata) op 31 oktober. Het 

was alweer van 2007 geleden dat deze soort op bezoek kwam. 

Het aantal Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis) bleef nog toenemen tot 65 ex. op 14 september. Het was 

van 2000 geleden dat nog zo´n aantallen werden geteld. Ook de Fuut (Podiceps cristatus) nam nog toe 

tot 51 ex. op 14 september. Een adulte Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) pleisterde op 31 augustus. De 

vorige waarneming dateert alweer uit 2006. De Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) was nog aanwezig 



tot 21 september. Op 5 augustus werden nog 21 ex. geteld. Het was van 1989 geleden dat in deze 

periode zoveel exemplaren pleisterden. Op 5 oktober werd nog 1 ex. genoteerd.  

Begin september foerageerden veel Aalscholvers (Phalacrocorax carbo), met op de 4e en de 7de 

respectievelijk 92 en 140 ex. Ook zo´n aantal was geleden van 2006. 

Zeker 2 Roerdompen (Botaurus stellaris) waren aanwezig vanaf 10 oktober. Een opmerkelijke 

waarneming was een opvliegende juveniele Woudaap (Ixobrychus minutus) op 12 augustus, tijdens het 

weghalen van een kadaver van een Knobbelzwaan langs de oostelijke rietkraag. Dit is pas de tweede 

waarneming voor Blokkersdijk. De eerste dateert reeds uit 1972! Een Kleine Zilverreiger (Egretta 

garzetta) kwam foerageren van 18 tot 22 augustus en op 12 en 18 september. Ook de Grote 

Zilverreiger (Casmerodius albus) liet de rijke vistafel niet aan zich voorbij gaan. Eén ex. pleisterde tot 6 

augustus en ook nog op de 18de en de 26ste. Daarna waren van 2 september tot 18 oktober constant 1 tot 

5 ex. aanwezig, en op 23 oktober werd ook nog 1 ex. gezien. De Lepelaars (Platalea leucorodia) 

pleisterden nog constant tot 26 september met erg wisselende aantallen (1 tot 23 ex.). De hoogste 

aantallen werden geteld van half augustus tot begin september. 

In augustus pleisterden nog 108 Knobbelzwanen (Cygnus olor), zowel ruiers als broedvogels. Daarna 

begon de massale wegtrek. Een Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) was aanwezig van 6 tot 31 augustus. 

Na een korte afwezigheid was ook de hybride Zwarte Zwaan x Knobbelzwaan nog aanwezig van 7 

tot 26 augustus. Vanaf half oktober is het steeds uitkijken naar de overwinterende Kleine Zwanen 

(Cygnus columbianus bewicki) uit Siberië. Op 17 oktober was de eerst vogel op het appèl. Op 19 oktober 

waren 9 ex. aanwezig waaronder een koppel met 3 jongen. Daarna werden tot 28 oktober nog 2 tot 8 

ex. genoteerd. 

Op 14 oktober vlogen 8 Kolganzen (Anser albifrons) over. Sinds 2005 komt steeds een toenemend 

aantal Grauwe Ganzen (Anser anser) overwinteren. Vanaf september werden wisselende aantallen 

genoteerd met in oktober 6 tot 139 ex. Op 31 augustus  pleisterden kort 6 Indische Ganzen (Anser 

indicus). Het aantal overnachtende Grote Canadese Ganzen (Branta canadensis) bleef tot half 

september nog beperkt (7 tot 21 ex.). Daarna erg wisselende aantallen (17 tot 287 ex.). Op 31 augustus 

werd een Brandgans (Branta leucopsis) ontdekt tussen de Canada ´s. Op 17, 28 en 30 oktober 

pleisterden, meestal kort, 2 Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus), en op de 23ste vlogen ook nog 19 ex. 

over. 

De 2 Smienten (Anas penelope), die vanaf 27 juli aanwezig waren bleven nog tot 3 augustus. Daarna 

werden op 31 augustus en op 5, 26 en 29 september, opnieuw respectievelijk 3, 1, 2 en 1 ex. genoteerd. 

Vanaf 14 oktober pleisterden de eerste overwinteraars (1 tot 11 ex.). Op 7 augustus werden nog 249 

Krakeenden (Anas strepera) geteld. Daarna begon de massale wegtrek. Het aantal Wilde Eenden (Anas 

platyrhynchos) was op 3 augustus nog opgelopen tot 745 ex. Het was van 1992 geleden dat in deze 

periode zoveel ex. werden geteld. Ook deze soort begon daarna weg te trekken. Op 14 augustus werd 

een Pijlstaart (Anas acuta) in wijfjeskleed genoteerd. Daarna was deze soort vanaf 31 augustus 

regelmatig aanwezig, doch met lagere aantallen dan normaal (1 tot 8 ex.). Tot half augustus 

pleisterden nog 6 Zomertalingen (Anas querquedula) en daarna tot 7 september nog 1 tot 3 ex. Midden 

augustus was er nog een aantalspiek van 212 Slobeenden (Anas clypeata). Het aantal Tafeleenden 

(Aythya ferina) was op 19 augustus nog opgelopen tot 560 ex. Daarna werden in september en oktober 

erg wisselende en soms lage aantallen genoteerd (35 tot 212 ex.). Tussen de duikeenden werd op 18 

september een hybride mannetje Topper x Kuifeend (Aythya marila x Aythya fuligula) ontdekt. Een 

mannetje Brilduiker (Bucephala clangula) pleisterde vanaf 22 oktober. Tot 21 oktober waren nog steeds 

1 tot 3 Rosse Stekelstaarten (Oxyura jamaicensis) aanwezig. Het 2de kalenderjaar mannetje Witkopeend 

(Oxyura leucocephala) werd nog waargenomen tot 18 september, uitgezonderd van 20 tot 27 augustus, 

toen hij spoorloos bleek. Toen we dachten dat hij definitief verdwenen was, kwam hij toch nog 

éénmaal boven water op 14 oktober. 

 

 

 



 

ROOFVOGELS TOT STERNS 
Op 12 en 28 augustus waren respectievelijk 2 en 1 Wespendief (Pernis apivorus) aanwezig. Na 1 

Bruine kiekendief (Circus Aeruginosus) op 2 augustus, werd deze soort vanaf 28 augustus regelmatig 

jagend waargenomen. Meestal ging het om een juveniele vogel, maar op 4 september ging het zelfs 

om 2 juvenielen en een mannetje. Een wijfje Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) werd gemeld op 15 

oktober. Een jagende juveniele Havik (Accipiter gentilis) werd genoteerd op 5, 11 en 17 augustus. Tot 

19 september kon men dagelijks 1 tot 2 Boomvalken (Falco subbuteo) zien jagen. Daarna werd nog 1 ex. 

gemeld op 9 oktober. Opmerkelijk waren twee samen jagende mannetjes Slechtvalk (Falco peregrinus) 

op 28 augustus en 18 september. Op 12 september werd ook nog een mannetje gezien. 

Een Porseleinhoen (Porzana porzana) pleisterde van 8 tot 16 augustus. Het aantal Meerkoeten (Fulica 

atra) was op 21 augustus opgelopen tot 1373 ex. Daarna begon ook voor deze planteneter de massale 

wegtrek.  

Tot 3 augustus  pleisterden nog 1 tot 5 Kluten (Recurvirostra avosetta). Daarna werd nog 1 ex. gemeld 

op 23 augustus. Een Kleine plevier (Charadrius dubius) kwam op 7 augustus en een Bontbekplevier 

(Charadrius hiaticula) op 26 augustus foerageren. Een Watersnip (Gallinago gallinago) werd sporadisch 

genoteerd in augustus en oktober. Een Grutto (Limosa limosa) pleisterde nog tot 7 augustus. Ook op 7 

augustus trok een Regenwulp (Numenius phaeopus) over. Heel de periode kwamen Wulpen (Numenius 

arquata) overnachten of rusten tijdens hoge tij op de Schelde. De aantallen liepen soms op tot 33 ex. en 

op 1 augustus zelfs tot 55 ex. Op 3 augustus pleisterden nog 2 Tureluurs (Tringa totanus). Tot 14 

augustus foerageerde nog dagelijks een Groenpootruiter (Tringa nebularia) en op 5 augustus landden  

2 ex. Daarna werd tot 25 september nog sporadisch 1 ex. genoteerd, met op 24 augustus nog 3 ex. Tot 

12 september waren constant Witgatjes (Tringa ochrorus) aanwezig (1 tot 10 ex.). Het is van 1984 

geleden dat nog 10 ex. werden gezien. Ook de Bosruiter (Tringa glareola) deed het dit jaar prima. Tot 8 

augustus foerageerden nog 1 tot 2 ex. en daarna was nog 1 ex. aanwezig tot 28 augustus. Tot 16 

september pleisterden ook nog Oeverlopers (Actitis hypoleucos), met in augustus 1 tot 10 ex. en in 

september nog 1 ex. Daarna was er nog een waarneming van 4 ex. op 25 september. De 

topwaarneming van deze periode was wel de Grauwe Franjepoot (Phalaropus lobatus) die op 17 

augustus werd ontdekt en op de 18de nog enkel ´s morgens werd gezien. 

Op 7 augustus foerageerden nog 2 Visdieven (Sterna hirundo) en op de 12de vlogen nog 7 ex. over. De 

Zwarte Stern (Chlidonias niger) werd tijdens de najaarstrek weinig gezien. Enkel op 24 en 31 augustus 

en op 19 en 21 september werden respectievelijk 2, 1, 1 en 5 ex. genoteerd. 

 

UILEN TOT GORZEN 
De deelnemers aan het werkweekend waren op zaterdag 30 oktober getuige van de sierlijke vlucht 

van een overtrekkende Velduil (Asio flammeus). Het was van 2005 geleden dat deze soort nog was 

waargenomen. 

Van 2 september tot 9 oktober werd onregelmatig een IJsvogel (Alcedo atthis) waargenomen. Op 16 

september werden zelfs 2 ex. gezien. Ook op 21 oktober werd nog 1 ex. genoteerd. 

De roep van de Zwarte Specht (Dryocopus martius) weerklonk op 5 oktober. 

Op 17 en 28 oktober trokken respectievelijk 1 en 2 Boomleeuweriken (Lullula arborea) over. Een 

Boompieper (Anthus trivialis) vloog over op 25 september. Op 31 oktober werden 3 Waterpiepers 

(Anthus spinoletta) gemeld. Een pleisterende Gele Kwikstaart (Motacilla flava) werd genoteerd op 21 

augustus en 25 september. Op 28 augustus en 4 september vlogen respectievelijk ook nog 2 en 1 ex. 

over. Een overvliegende Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) werd genoteerd op 6 augustus en 

op 14, 21, en 29 oktober. Eén tot twee Paapjes (Saxicola rubetra) pleisterden van 21 augustus tot 16 

september en van 2 tot 5 oktober. Een wijfje Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) werd waargenomen op 

16 september en 2 mannetjes pleisterden op 3 oktober. Enkel op 19 september werd een Tapuit 

(Oenanthe oenanthe) gemeld. Een Beflijster (Turdus torquatus) kon gedetermineerd worden op 9 

oktober. De eerste overtrekkende  Kramsvogel (Turdus pilaris) werd genoteerd op 2 oktober en de 

eerste Koperwiek (Turdus iliacus) op 9 oktober. 



Een Cetti´s Zanger (Cettia cetti) was terug aanwezig vanaf 12 oktober. Een Braamsluiper (Sylvia 

curruca) pleisterde van 11 tot 18 september. Op 5 september werd een Grauwe Vliegenvanger 

(Muscicapa striata) gemeld en op 15 augustus en 5 september pleisterde een Bonte Vliegenvanger 

(Ficedula hypoleuca). Vanaf 21 oktober zat een groepje van minstens 10 Baardmannetjes (Panurus 

biarmicus) te smullen aan de zaadpluimen van het riet. 

Tot 9 oktober noteerden we regelmatig 1 tot 2 Matkoppen (Parus montanus). Na totale afwezigheid 

vorig jaar werden nu tijdens de trekperiode van 18 september tot 9 oktober weer Zwarte Mezen (Parus 

ater) gezien en gehoord (1 tot 4 ex.). 

Samen met heel wat Vinken (Fringilla coelebs) trok er ook een Keep (Fringilla montifringilla) over op 23 

en 29 oktober. Enkel op 12 en 28 oktober werd een overvliegende Sijs (Carduelis spinus) waargenomen. 

Op 9 en 16  oktober vlogen respectievelijk 5 en 6 Kneus (Carduelis cannabina) over. Een Barmsijs spec. 

(Carduelis cabaret / flammea) trok over op 9 en 28 oktober. In de rietkraag pleisterden in oktober terug 1 

tot 8 Rietgorzen (Emberiza schoeniclus). 

 

ANTWERPEN-LINKEROEVER 

 

FUTEN TOT KNEU 
Interessant waren de 2 adulte Kuifduikers (Podiceps auritus) op de Galgenweel op 24 oktober. 

Op het Rot-Middenvijver werden op 21 september 122 Aalscholvers geteld.  

Hier werden op 16 oktober ook 2 Smienten en 48 Slobeenden waargenomen. 

Ook joegen hier op dezelfde dag 2 Slechtvalken.  

Op 25 augustus foerageerden hier ook 2 Witgatjes. Aan de Galgenweel pleisterden van 19 tot 31 

augustus 1 tot 3 Oeverlopers en in het Rot-Middenvijver werd er 1 ex. genoteerd op 25 augustus. 

Ook in het Rot-Middenvijver werd een IJsvogel waargenomen op 12 en 25 augustus. 

Hier riep op 16 oktober ook een Zwarte Specht. 

Aan de Galgenweel werden van 20 augustus tot 3 september regelmatig 1 tot 2 Tapuiten gezien. In 

het Rot-Middenvijver zong op 27 september een Cetti´s Zanger. Op 16 oktober werd hier ook een Sijs 

genoteerd. Een Kneu pleisterde op 8 augustus langs de schelde t. h. v. de Galgenweel en op 17 oktober 

tenslotte vloog daar t. h. v. de Burchtse Weel een groepje van 16 ex. over. 
 

NOVEMBER – DECEMBER  

 

BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever)  

 

DUIKERS TOT EENDEN  
De vroege strenge vorst en de pakken sneeuw in december hadden voor gevolg dat heel deze maand 

praktisch geen watervogels meer aanwezig waren. De plas was volledig dichtgevroren, uitgezonderd 

van de 12de tot de 18de, toen er tijdelijk opnieuw 25 tot 60 % open water was. De soorten die er steeds 

voor zorgden dat er normaal open wakken blijven, zoals Smient (Anas penelope) en Slobeend (Anas 

clypeata), waren eind november nog met een te klein aantal, zodat ook zij het hazenpad kozen.  

De juveniele Roodkeelduiker (Gavia stellata) die op 31 oktober pleisterde, bleef in november nog in de 

omgeving. Hij kwam nog op bezoek op de 6de, de 7de, de 14de en de 25ste.  

De Dodaars (Tachybaptus ruficollis) pleisterde nog tot 2 december met 1 tot 3 ex.  



Minstens één overwinterende Roerdomp (Botaurus stellaris) trotseerde de strenge vorst in december en 

werd heel de periode regelmatig opgemerkt. Een overvliegende Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) 

werd genoteerd op 9 november.  

Kleine Zwanen (Cygnus columbianus bewickii) pleisterden nog regelmatig tot 21 november. Na 1 ex. op 

de 4de, waren 5 tot 9 ex. aanwezig van de 7de tot de 13de. Op de 18de werden nog 4 ex. geteld, en daarna 

kwamen tot de 21ste nog 2 ex. enkel overnachten.  

Op 25 november vlogen 4 Toendrarietganzen (Anser servirostris) over. Op 1 en 7 november trokken 

nog respectievelijk 67 en 27 Kolganzen (Anser albifrons) in westelijke richting. De barre winterse 

toestand in december veroorzaakte onder de winterganzen hele volksverhuizingen naar zuidelijker 

oorden. Bij de minste dooi reageren zij echter onmiddellijk en keren dan terug naar hun favoriete 

foerageergebieden, misschien ook wel aangemoedigd door de hoge jachtdruk in Frankrijk. Zo was er 

al veel beweging van overvliegende Kolganzen op 25 december. Op 30 december trokken om 14u22 

zelfs zo´n 300 ex. terug in noordelijke richting. Tot eind november pleisterden dagelijks 8 tot 60 

Grauwe Ganzen (Anser anser). Tot half november kwamen nog 113 tot 172 Grote Canadese Ganzen 

(Branta canadensis) overnachten. Daarna werden tot 27 november nog 11 tot 46 ex. geteld. Een 

overvliegende Brandgans (Branta leucopsis) werd genoteerd op 25 december.  

Tot 20 november kwam regelmatig een Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) overnachten. Op 18 en 20 

november pleisterden nog kort respectievelijk 6 en 2 ex. In december werd slechts driemaal 1 ex. 

waargenomen. Het aantal Smienten was op 27 november opgelopen tot 50 ex. Daarna waren in 

december enkel tijdens de korte dooiperiode opnieuw 98 ex. aanwezig. Enkel op 1 en 4 november 

pleisterden respectievelijk 1 wijfje en 2 mannetjes Pijlstaart (Anas acuta). Een hybride mannetje Wilde 

Eend (Anas platyrhynchos) x Pijlstaart werd ontdekt op 18 november. Het aantal Slobeenden bleef in 

november erg laag (2 tot 37 ex.). Ook de Tafeleenden (Aythya ferina) bleven beneden hun normaal peil 

(max. 160 ex. in november). Een aantalspiek van 612 Kuifeenden (Aythya fuligula) werd genoteerd op 

23 november. Het pleisterend mannetje Brilduiker (Bucephala clangula) van eind oktober bleef nog tot 

21 november en kreeg, vanaf de 18de het gezelschap van een wijfje. Pas op 30 november en 1 december 

verschenen opnieuw 2 wijfjes, maar daarna vroor de plas dicht. Enkel tijdens de korte dooiperiode 

kwamen van 14 tot 18 december opnieuw 1 tot 2 ex. foerageren. Een wijfje Nonnetje (Mergus albellus) 

pleisterde enkel op 20 en 25 november. Opmerkelijk was dat er zich tussen de Grote Zaagbekken 

(Mergus merganser), die van 9 tot 30 november kwamen foerageren met 5 tot 14 ex., op de 13de, de 25ste 

en de 28ste ook een wijfje Middelste Zaagbek (Mergus serrator) bevond. Daarna kwamen door de vorst 

enkel op 12 en 14 december opnieuw respectievelijk 8 en 1 Grote Zaagbekken vissen in een deel open 

water.  

 

ROOFVOGELS TOT BARMSIJS  
Een eerstejaars Bruine Kiekendief (Circus cyaneus) kwam jagen op 12 en 13 november. Op 25 

december kwam een wijfje Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) en iets later ook een mannetje jagen 

boven het winterse landschap. De vorige waarneming van een mannetje dateert van 2004.  

In november riepen nog regelmatig 1 tot 5 Waterrallen (Rallus aquaticus) in de rietkraag. Daarna werd 

tot 11 december nog slechts 1 ex. gehoord. Een Bonte Strandloper (Calidris alpina) pleisterde op het 

gemaaide rietperceel op 23 november. Hier werden op 6, 20 en 23 november ook nog 1 tot 5 

Watersnippen (Gallinago gallinago) ontdekt. Daarna werd enkel op 30 december nog een overvliegend 

ex. genoteerd. Vanaf 27 november werden regelmatig 1 tot 2 Houtsnippen (Scolopax rusticola) 

waargenomen, met op 25 december zelfs 5 ex. Tot half november kwamen nog steeds 1 tot 17 Wulpen 

(Numenius arquata) overnachten. Daarna werd deze soort nog regelmatig genoteerd, soms ook 

overnachtend op het ijs in december (4 tot 21 ex.). Ook vlogen er ´s morgens regelmatig vogels over in 

zuidelijke richting, afkomstig van slaapplaatsen langs de Schelde stroomafwaarts, zoals de 77 ex. op 

20 november.  

Honderden Houtduiven (Columba palumbus) overnachtten weer in het bos aan de oostkant.  

De roep van de Zwarte Specht (Dryocopus martius) klonk weer door de bomen op 20 november. Op 18 

december werd lichte vorsttrek vastgesteld van Veldleeuwerik (Alauda arvensis) met in totaal 29 ex.  



Tot half december overnachtten weer 10-tallen Graspiepers (Anthus pratensis) in de rietkraag 

(maximum 35 ex. op 20 november). Eind november pleisterden 1 tot 2 Kramsvogels (Turdus pilaris) en 

op 23 en 25 december werden respectievelijk 4 en 10 ex. genoteerd. Na 1 Koperwiek (Turdus iliacus) 

op 1 november werd deze overwinteraar vanaf 25 november regelmatiger gezien, maar slechts in klein 

aantal (1 tot 5 ex.). Enkel van 25 tot 30 november pleisterden er iets meer (15 tot 26 ex.).  

De Cetti´s Zanger (Cettia cetti) bleef nog tot 20 november, met op 9 november zelfs 2 zangposten. Op 

20 en 27 november en op 7 december werd nog een Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) gedetermineerd. 

Heel de periode pleisterde een groepje Baardmannetjes (Panurus biarmicus) in de rietkraag. De 

typische roep van de Matkop (Parus montanus) werd gehoord op 1 en 6 november en op 2 en 21 

december. Opmerkelijk was de melding van een Boomklever (Sitta europaea) op 17 december. Het was 

van 2006 geleden dat deze soort nog pleisterde. Enkel op 25 december vloog een Keep (Fringilla 

montifringilla) over. Van 20 november tot 21 december pleisterden 3 tot 5 Groenlingen (Carduelis 

cloris). Tot 7 december werd slechts viermaal de Putter (Carduelis carduelis) genoteerd (1 tot 4 ex.). 

Vanaf half november waren wel regelmatig Sijzen (Carduelis spinus) aanwezig. Vooral in de 2de helft 

van december werden mooie aantallen geteld (25 tot 50 ex.). Een Kneu (Carduelis cannabina) pleisterde 

op 21 december. Een Barmsijs spec. (Carduelis cabaret/flammea) vloog over op 6, 18 en 27 november.  

 

ANTWERPEN – LINKEROEVER  

 

FUTEN TOT VINK  
Op de Galgenweel pleisterde op 29 november en 6 december nog een Dodaars. Ook op de Burchtse 

Weel (B)* werd op 18 december nog 1 ex. gezien.  

Op het schor t. h. v. de Noordscheldeweg aan het Sint-Annabos pleisterden op 19 december 28 

Grauwe Ganzen. Op de Burchtse Weel (T)* werden op 14 november en 18 december respectievelijk 34 

en 17 Grote Canadese Ganzen geteld.  

Van half november tot half december pleisterden op de Galgenweel regelmatig 2 tot 3 en op 11 

december zelfs 14 Nijlganzen. Op 18 december werden op de Burchtse Weel (B + T)* 128 Krakeenden 

(Anas strepera) geteld. Op 2 en 6 december pleisterde op de Galgenweel een wijfje Nonnetje en van 6 

tot 16 december werd daar ook regelmatig een wijfje Grote Zaagbek gemeld.  

Op de Burchtse Weel (T)* pleisterden op 18 december 150 Kieviten (Vanellus vanellus).  

Ook op het Rot-Middenvijver overnachtten in november 100-den Houtduiven. Hier werd op 1 

november ook een Zwarte Specht waargenomen.  

In december werd aan de Galgenweel regelmatig een Kramsvogel opgemerkt, met op de 23ste een 

groepje van 8 ex.  

Op een voedertafel in de Alsemstraat kwam van 15 november tot 1 december regelmatig een mannetje 

Zwartkop (Sylvia atricapilla) zich tegoed doen aan het lekkers. Ook vorig jaar overwinterde daar een 

wijfje. Hier werden in december ook 2 Zwarte Mezen (Parus ater) gespot.  

Een invasie van noordelijke Witkopstaartmezen (Aegithalos caudatus caudatus) in onze streken 

resulteerde in slechts één waarneming te Antwerpen-Linkeroever. Op 13 december werd op de 

Scheldedijk t. h. v. Esmoreit een groepje van 15 ex. gezien.  

Een groep van 54 Vinken (Fringilla coelebs) tenslotte foerageerde langs de Beatrijslaan t.h.v. de 

Burchtse Weel.  

* Burchtse Weel (B): bufferbekken; Burchtse Weel (T): getijdengebied.  

Met dank aan alle waarnemers die hun waarnemingen doorgaven hetzij rechtstreeks of via waarnemingen.be.  
Willy Verschueren. 

 

 
 


