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JANUARI TOT MAART 

 

BLOKKERSDIJK (Antwerpen– Linkeroever) 

 

FUTEN TOT EENDEN 
Op 23 maart werd een Kuifduiker (Podiceps auritus) gemeld in bijna volledig zomerkleed. De vogel 

bleef tot 21 april, zodat deze noordelijke broeder in vol ornaat kon bewonderd worden. Deze soort 

werd ook in 2003 en 2008 waargenomen. Tot 1997 verscheen deze kleine fuut regelmatiger. In 1984 

vond op Blokkersdijk zelfs de eerste overzomering plaats voor België (van eind mei tot half 

november). Vanaf 3 maart waren constant Geoorde Futen (Podiceps nigricollis) aanwezig met op 21 

maart zelfs 44 ex., een nieuw record! Een overwinterende Roerdomp (Botaurus stellaris) werd voor het 

laatst opgemerkt op 24 februari. Een Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) pleisterde kort op 1 januari. 

Onverwacht werd op 6 februari toch nog een adulte Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) 

gemeld. Op 7 en 8 februari pleisterden zelfs 2 ad. ex. Daarna bleef nog 1 ad. ex. tot 28 februari. Op 1 

januari pleisterde een Toendrarietgans (Anser servirostris). Dat was van 2003 geleden! In haar 

gezelschap waren 6 Brandganzen (Branta leucopsis). Een juveniele Kolgans (Anser albifrons) landde op 

18 januari om 15u00. Tot 19 februari werden van deze “wintergans” ook regelmatig overvliegende 

groepen genoteerd (tot 80 ex.). Vanaf 7 februari (na de lange vorstperiode) pleisterden tot 26 maart 

opnieuw Grauwe Ganzen (Anser anser), met als maximum 26 ex. op 22 februari. Vanaf 5 februari 

waren ook de Grote Canadese Ganzen (Branta canadensis) terug van de partij (2 tot 34 ex.). Op 28 

maart pleisterde een wijfje Magelhaengans (Chloephaga picta ssp.), een Zuid-Amerikaanse exoot. De 

Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) pleisterde driemaal (max. 4 ex. op 28 februari). Ondanks de lange 

vorstperiodes (tot begin februari), hielden de Smienten (Anas penelope) stand in de schaarse wakken, 

met maximum 220 ex. op 18 januari. De laatste week van maart begon de massale wegtrek. Tot eind 

februari waren regelmatig 1 tot 4 Pijlstaarten (Anas acuta) aanwezig. In maart werden nog drie 

verspreide waarnemingen genoteerd van 1 tot 2 ex. Een mannetje Zomertaling (Anas querquedula) 

verscheen op 19 maart. Samen met de smienten zorgden ook de Slobeenden (Anas clypeata) ervoor dat 

tijdens de vorstperiodes enkele wakken open bleven. Tot 8 januari waren nog ca. 600 ex. aanwezig, 

met vanaf half januari van 110 tot 461 ex.. Regelmatig pleisterde dus 1 tot 1,5% van de NW-Europese 

populatie. Op 12 maart werd een koppel Krooneend (Netta rufina) waargenomen en op 14 maart was 

nog een mannetje aanwezig. Het aantal Tafeleenden (Aythya ferina) bleef in deze periode laag 

(max.157 ex. op 21 februari). Tussen twee vorstperiodes zorgde de Kuifeend (Aythya fuligula) voor een 

aantalspiek (483 ex. op 24 januari). Op 19 en 24 februari werd tussen de duikeenden een hybride 

mannetje Tafel- x Kuifeend (Aythya ferina x Aythya fuligula) ontdekt. Interessant was de aankomst op 

20 januari van 2 eerste winter mannetjes en 2 vrouwtjes Topper (Aythya marila). Op 16 februari 

verdween één van de vrouwtjes en vanaf 17 februari bleef nog 1 mannetje tot 1 maart. Tot 18 februari 

pleisterden 1 tot 3 Brilduikers (Bucephala clangula). Daarna nam het aantal langzaam toe tot 10 ex. op 

12 februari en 11 ex. (6m. + 5 w.) op 7 maart. Deze overwinteraar was nog nooit zo vroeg verdwenen, 

met op 31 maart reeds de laatste 5 exemplaren. Het Nonnetje (Mergus albellus) werd opnieuw slechts 

sporadisch gezien. Op 15 januari en 21 februari pleisterden een mannetje en een wijfje en op 24 

februari nog een mannetje. Een Middelste Zaagbek (Mergus serrator), een niet jaarlijkse doortrekker 

op Blokkersdijk, kwam foerageren op 12 februari. De Grote Zaagbek (Mergus merganser) liet het door 

de vorst in de eerste helft van januari afweten. Enkel op 4 januari werd een wijfje genoteerd. Vanaf 18 

januari kwam deze soort opnieuw overnachten, met maxima 7 ex. op 20 januari en 6 ex. op 14 en 17 

februari. Op 10 maart werd voor het laatst een mannetje genoteerd. Een mannetje Rosse Stekelstaart 

(Oxyura jamaicensis) in eclipskleed pleisterde op 15 januari. Van 7 tot 17 februari was deze Noord-

Amerikaanse exoot opnieuw aanwezig met 2 mannetjes (eclips) en 2 wijfjes, waarvan op de 16de nog 1 



mannetje en een wijfje en op de 17de nog 1 mannetje overbleef. Op 21 maart verscheen opnieuw een 

wijfje, dat vanaf 26 maart het gezelschap kreeg van een mannetje.  

 

ROOFVOGELS TOT BARMSIJS 
Een wijfje Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) kwam jagen op 10 januari, op 14 en 22 februari en 

op 7 maart. Op 19 maart werd een mannetje genoteerd en vanaf dan werden regelmatig 1 tot 3 ex. 

waargenomen. De strenge winter lokte meer Blauwe Kiekendieven (Circus Cyaneus) naar onze 

contreien. Op 11 januari joegen een mannetje en een wijfje en op 18 januari, op 16 en 24 februari en op 

27, 28 en 29 maart werd een exemplaar in wijfjeskleed genoteerd. Een Slechtvalk (Falco peregrinus) 

werd gezien op 28 maart. Op 24 maart werden 2 overvliegende Bonte Strandlopers (Calidris alpina) 

waargenomen. Enkel op 10 en 27 januari pleisterde een Watersnip (Gallinago gallinago) op het 

gemaaide rietperceel. Tijdens de vorstperiode werden in de eerste helft van januari niet minder dan 6 

Houtsnippen (Scolopax rusticola) geteld. Daarna werden tot 7 maart nu en dan nog 1 tot 2 ex. gezien. 

Ook tijdens de vorstperiode werden enkel op 24 en 31 januari 1 tot 5 overvliegende Wulpen 

(Numenius  arquata) waargenomen. Vanaf 12 februari werd deze soort dagelijks meestal overvliegend 

genoteerd. Op Lanxess Rubber NV. pleisterden regelmatig 4 tot 22 ex. Soms werden ook grote 

overvliegende groepen gezien, zoals op 21 februari met in totaal 145 ex., afkomstig van een 

slaapplaats langs de Schelde. Al op 28 februari pleisterde een Tureluur (Tringa totanus) op het 

gemaaide rietperceel. Dit is pas de tweede februariwaarneming voor Blokkersdijk. De vorige dateert 

van 24 februari 1981! Daarna werden van 21 tot 28 maart regelmatig 1 tot 2 ex. waargenomen, zowel 

pleisterend als overvliegend. Vanaf 22 februari klonk regelmatig de kenmerkende roep van 

Zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus). Reeds op 28 maart pleisterde kort een adulte 

Dwergmeeuw (Larus minutus) in winterkleed. Een dode IJsvogel (Alcedo atthis) werd op 30 maart op 

de parking gevonden. Dan overleef je nog die strenge winter! Een mannetje Kleine Bonte Specht 

(Dendrocopus minor) liet zich bewonderen op 12 februari. Dit is de eerste februariwaarneming voor 

Blokkersdijk. Op 22 en 28 maart werd nog een zingend ex. genoteerd. Telkens 2 overvliegende 

Boomleeuweriken (Lullula arborea) werden waargenomen op 5 januari en 1 maart. Dit is pas het 

tweede januarigegeven voor Blokkersdijk. Het eerste dateert al van 1987! De eerste 4 Oeverzwaluwen 

(Riparia) werden al genoteerd op 23 maart. Op 11 maart werd de vroegste aankomst ooit vastgesteld 

van een Boerenzwaluw (Hirundo rustica). Een tweede vroegste aankomst ooit van een Huiszwaluw 

(Delichon urbica) werd gemeld op 28 maart. Op 21 maart klonk de eerste zang van een Blauwborst 

(Luscimia svecica cyanecula). Een overvliegende Kramsvogel (Turdus pilaris) werd genoteerd op 14 

maart. Eind januari pleisterden nog ca. 100 overwinterende Koperwieken (Turdus iliacus). Vanaf eind 

februari waren nog ca. 50 exemplaren aanwezig. Op 14 maart werd voor het derde opeenvolgende 

jaar een zingende Cetti’s Zanger (Cettia cetti) genoteerd. De vogel werd daarna niet meer 

waargenomen. Op 3 en 4 januari werd de roep van het Baardmannetje (Panurus biarmicus) gehoord. 

Een zingende Ringmus (Passer montanus), een zeldzame verschijning op Blokkersdijk, pleisterde op 7 

maart. Tot 19 maart werden regelmatig slechts 2 Putters (Carduelis) genoteerd. De Sijs (Carduelis 

spinus) werd tot 19 maart onregelmatig gezien, met zeer wisselende aantallen (maxima: ca. 40 ex. op 

10 januari en ca. 20 ex. op 19 maart). Op 19 maart vlogen 6 Kneus (Carduelis cannabina) over en op 22 

maart pleisterden 2 ex. Een overvliegende Barmsijs spec. (Carduelis cabaret/flammea) werd genoteerd 

op 11 januari en op 3 en 7 maart. 

 

 

ANTWERPEN – LINKEROEVER 

 

GANZEN TOT APPELVINK 
Op het Rot-Middenvijver werden op 14 maart 6 Grote Canadese Ganzen en 2 Nijlganzen geteld. Een 

jagende Slechtvalk werd opgemerkt tussen de appartementsblokken. Op 24 maart werd een 

Houtsnip ontdekt in het St-Annabos. Op het Scheldschor aan de Noordscheldeweg pleisterden 9 

Wulpen op 14 februari. Een Witgatje (Tringa ochropus) werd op 19 maart genoteerd in het Rot-



Middenvijver. Op de Scheldeoever t.h.v. Burchtse Weel en Galgenweel pleisterden op 14 maart 2 

Zwartkopmeeuwen. Op 17 en 22 maart werd de Zwarte Specht (Dryocopus martius) waargenomen in 

het St-Annabos. Ook in het Rot-Middenvijver klonk op 19 maart zijn geheimzinnige roep. Een Grote 

Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) liet zich bewonderen in het Rot-Middenvijver op 19 maart. Een 

wijfje Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) pleisterde in de rietkraag aan de Schelde t.h.v. het gemaal in 

het St-Annabos. In het Rot-Middenvijver zat op 19 maart een zingende Cetti’s Zanger. Was dit de 

vogel van Blokkersdijk? Tot 8 maart bezochten regelmatig 1 tot 2 Zwarte Mezen (Parus ater) een 

voedertafel in de Alsemstraat. Van 17 januari tot 8 februari vond hier ook een Keep (Fringilla 

montifringilla) zijn gading. Op 19 maart werden in het Rot-Middenvijver 10 overvliegende Putters 

waargenomen en op 24 januari pleisterden er 42 Sijzen. Op 4 januari en 1 februari zaten resp. 4 en 1 

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) op een voedertafel in de E. De Coussemaekerstraat.  

 

 

APRIL TOT JULI 

 

BLOKKERSDIJK (Antwerpen–Linkeroever) 

 

FUTEN TOT EENDEN 
Na het broedseizoen was op 30 juli het aantal Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis) opgelopen tot 37 ex. 

Na een goed broedseizoen in 2008, zagen de meeste Futen (Podiceps cristatus) het dit jaar niet zitten om 

eraan te beginnen. Nochtans pleisterden er 54 ex op 21 mei. De adulte Kuifduiker (Podiceps auritus) in 

zomerkleed die vanaf 23 maart pleisterde, bleef nog tot 21 april. De Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) 

was heel de periode constant en in erg wisselende aantallen aanwezig (maximum 28 ex. op 23 april). 

Er werd geflirt en gebaltst en er werd zelfs een liefdesnestje gebouwd in het midden van de plas, maar 

het was blijkbaar alleen maar voor de ‘fun’. Slechts tweemaal werd een Kleine Zilverreiger (Egretta 

garzetta) waargenomen, namelijk op 14 en 28 juli. Een groep van 11 Ooievaars (Cicornia ciconia) trok in 

oostelijke richting op 1 april en de dag erna vloog nog 1 ex. over. Van 9 mei tot 13 juni werden reeds 

vijf verspreide waarnemingen genoteerd van een adulte Lepelaar (Platalea leucorodia) op 30 juni en 2 

juli foerageerden er respectievelijk 4 en 1 ex. Tijdens de najaarstrek was deze jaarlijkse gast pas vanaf 

25 juli constant 

aanwezig, met als maximum 7 ex. op 27 juli. Het aantal ruiende Knobbelzwanen (Cygnus olor) was 

eind juli opgelopen tot 79 ex. Een Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) was constant aanwezig vanaf 14 mei. 

Tussen de Knobbelzwanen zat ook een vermoedelijke hybride Knobbel- x Zwarte zwaan. 

In april en mei werd telkens 1 waarneming genoteerd van enkele overvliegende Grauwe Ganzen 

(Anser anser). Enkel op 23 juli pleisterden slechts kort 8 ex. Tot 16 mei werden nog regelmatig 1 tot 11 

Grote Canadese Ganzen (Branta canadensis) waargenomen. Van 30 mei tot 4 juni pleisterden opnieuw 

onregelmatig 6 tot 19 ex. Daarna kwamen vanaf 18 juli opnieuw regelmatig 4 tot 5 ex. overnachten. 

Enkel in april en mei werden vier sporadische waarnemingen van 1 tot 2 Nijlganzen (Alopochen 

aegyptiacus) genoteerd. Van april tot begin mei waren zo’n 86 Bergeenden (Tadorna tadorna) aanwezig. 

Van de overwinterende Smienten (Anas penelope) waren op 2 april nog 35 ex. aanwezig. De laatste 4 

werden geteld op 12 april. Toch verscheen op 28 april nog een mannetje. Blokkersdijk is nog steeds 

een belangrijk ruigebeid voor eenden. Zo was het aantal Krakeenden (Anas strepera) op 4 juni 

opgelopen tot 380 ex. Op 30 juli pleisterden nog 260 ex. Ook de Wilde Eend (Anas platyrhynchos) liet 

zich dit jaar niet onbetuigd met 374 ex. op 30 juli. Het aantal Tafeleenden (Aythya ferina) bedroeg op 5 

juli 579 ex. Op 7 april en op 14 mei pleisterden respectievelijk nog een mannetje en een wijfje Pijlstaart 

(Anas acuta). Een mannetje Zomertaling (Anas querquedula) werd genoteerd op 7 april, van 15 tot 18 

april (met op 15 

april zelfs 2 mannetjes) op 21 mei en op 2 juni. Op 20 en 21 juni werden respectievelijk 2 en 3 ex. in 

wijfjeskleed ontdekt. Vanaf 15 juli waren 1 tot 3 ex. (w.o. 1 mannetje in eclipskleed) aanwezig. Van 2 

tot 18 juli werd regelmatig een wijfje Krooneend (Netta rufina) waargenomen. De overwinterende 



Brilduikers (Bucephala clangula) waren vrij vroeg verdwenen. Op 5 april werden de laatste 2 mannetjes 

en 4 vrouwtjes opgemerkt. Tot 18 juli waren constant meerdere Rosse Stekelstaarten (Oxyura 

jamaicensis) aanwezig. Op 7 juni werden zelfs 3 mannetjes en 2 vrouwtjes geteld. Deze N–Amerikaanse 

exoot was door zijn gedrag broedverdacht. Er werden gelukkig geen jongen opgemerkt. Op 30 juli 

werd opnieuw enkel nog een vrouwtje waargenomen. 

 

ROOFVOGELS TOT STERNS 
Op 30 mei en 16 juni trok een Wespendief (Pernis apivorus) in NO–richting. De juniwaarneming is pas 

de achtste sinds 1975. Op 12 juli vloog om 18u26 ook nog een exemplaar over in ZW–richting. Twee 

Zwarte Wouwen (Milvus migrans) trokken op 2 mei in N–richting om 18u05. Een Rode Wouw (Milvus 

milvus) vloog laag in O–richting op 28 april om 09u36. Het broedpaar van de Bruine Kiekendief 

(Circus    aeruginosus) verhuisde naar een plekje buiten Blokkersdijk, maar kwam er wel dagelijks 

jagen. Na het uivliegen van vier jongen kwam het mannetje met zijn kroost naar het reservaat. Een 

juveniele Blauwe Kiekendief (Circus Cyaneus) kwam jagen op 7 april en op 11 april werd een 

vrouwtje genoteerd. Een eerste broedgeval van Buizerd (Buteo buteo) bezorgde de beheerders weer de 

nodige energie. Zeker 1 en mogelijk 2 jongen vlogen uit. Een Visarend (Pandion haliaetus) stal de show 

op 19 april en trok dan in N–richting om 17u52. Vanaf 30 april kwam onregelmatig de Boomvalk 

(Falco subbuteo) jagen. Van de Slechtvalk (Falco peregrinus) werden vijf gespreide waarnemingen 

genoteerd. Een aangename verrassing was de aanwezigheid op 9 juni van een mannetje en twee ex. in 

wijfjeskleed Steltkluut (Himantopus himantopus). Sinds 1973 is dit de eerste juniwaarneming. De Kluut 

(Recurvirostra avosetta) is de laatste jaren een zeldzame verschijning geworden. Op 4 april had een 

groepje van 14 ex. overnacht en op 5 mei vlogen 2 ex. over. Door de lage waterstand, vooral vanaf juli, 

pleisterden er opnieuw waadvogels, waarvan we sommige soorten al enkele jaren niet meer hadden 

waargenomen. Op 4 april was een Kleine Plevier (Charadius dubius) aanwezig op het gemaaide 

rietperceel. Vanaf 28 juni werden dan onregelmatig 1 tot 4 ex. waargenomen. Vanaf 2 juli pleisterden 1 

tot 2 mannetjes Kemphaan (Philomachus pugnax). Een Watersnip (Gallinago gallinago) foerageerde op 

de slikoever op 5, 7 en 28 juli. Een roepende Regenwulpen (Numenius phaeopus) vloog over op 4 juli. 

Het gemaaide rietperceel kon op 19 april ook een Zwarte ruiter (Tringa erythropus) bekoren. Het was 

van 2005 geleden dat deze waadvogel nog op Blokkersdijk pleisterde. Tot eind mei waren 

onregelmatig 1 tot 2 Tureluurs (Tringa totanus) aanwezig. Op 18 juni werden nog 4 ex. genoteerd en 

op 23 en 25 juli werden respectievelijk 1 en 2 ex. waargenomen. Na een overvliegende 

Groenpootruiter (Tringa nebularia) op 11 juli, pleisterde 1 ex. van 21 tot 23 juli. Vanaf 30 juni 

pleisterden praktisch dagelijks 1 tot 6 Witgatjes (Tringa ochropus). Een Bosruiter (Tringa glareola) werd 

langs de slikoever ontdekt op 23 juli. Na de melding van een vrij vroege Oeverloper (Actitis 

hypoleucos) op 10 april, pleisterden van 2 tot 14 mei constant 1 tot 3 ex. Daarna werd de soort nog 

waargenomen op 24 mei (1 ex.), 2 juni (2 ex.) en op 5 juli (1 ex.). Vanaf 16 juli waren dan opnieuw 

constant 1 tot 5 ex. aanwezig. Tot 5 juli werden dagelijks overvliegende of kort pleisterende 

Zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus) genoteerd. Van 16 april tot 5 mei foerageerden 

onregelmatig 1 tot 3 Dwergmeeuwen (Larus minutus) boven de plas. Daarna werd nog 1 ex. 

waargenomen op 4 juni. Van 12 april tot 30 juni waren regelmatig Visdieven (Sterna hirundo) 

aanwezig (1 tot 4 ex.). Hogere aantallen werden geteld van 25 april tot 2 mei (6 tot 23 ex.). Daarna was 

de soort opnieuw regelmatig aanwezig van 9 tot 28 juli met 1 tot 4 ex. Interessant was de melding van 

een Dwergstern (Sternia albifrons) op 12 juni. Het was van mei 2005 geleden dat deze soort nog was 

waargenomen. Sinds 1978 is dit trouwens pas het tiende waarnemingsjaar. Op 3 mei werd een 

Witwangstern (Chlidonias hybridus), praktisch in zomerkleed, ontdekt. Deze vogel bleef nog tot ’s 

middags de dag erna. Van 2 tot 10 mei waren bijna dagelijks ook 1 tot 3 Zwarte Sterns (Chlidonias 

niger) aanwezig. Op 5 mei werden zelfs 11 ex. geteld. Daarna waren er nog drie waarnemingen: op 24 

mei 

(1 ex.), op 4 juni (3 ex.) en op 13 juni (1 ex.). 

 

IJSVOGEL TOT KNEU 



Slechts enkel op 20 juni en 11 juli werd een IJsvogel (Alcedo atthis) waargenomen. Een Zwarte Specht 

(Dryocopus martius) werd genoteerd op 9, 14 en 23 mei. Een vrij vroege zingende Boompieper (Anthus 

trivialis) was aanwezig op 4 april. Daarna werd nog 1 ex. waargenomen op 25 en 30 april en op 2 mei 

vlogen nog 3 ex. over. Op 27 april en 2 mei vlogen respectievelijk 1 en 3 Gele Kwikstaarten (Motacilla 

flava) over. Tijdens de voorjaarstrek werden op 9 mei de enige 2 Paapjes (Saxicola rubetra) gezien. 

Vanaf 4 april was een broedpaar van Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) aanwezig. Enkel op 2 mei 

werd een mannetje en een vrouwtje Tapuit (Oenanthe oenanthe) genoteerd. Een Beflijster (Turdus 

torquatus) pleisterde op 11 en 25 april. Een Baardmannetje (Panurus biarmicus) werd gemeld op 6 april. 

De Wielewaal (Oriolus oriolus) is al jaren verdwenen als broedvogel te Antwerpen–LO. Op 7 juni liet 

aan de ZW–kant een mannetje zijn kenmerkende jodelende zang horen. Een koppel Putter (Carduelis 

carduelis) was op 12 april nog steeds aanwezig aan de ZW–kant. Op 2 april 

werden in totaal 4 overvliegende Kneus (Carduelis cannabina) waargenomen. Daarna werd op 14 april 

nog een pleisterend ex. genoteerd en op 13 juni tenslotte vlogen nog 2 ex. over. 

 

ANTWERPEN – LINKEROEVER 

 

EENDEN TOT KNEU 
Op het Rot–Middenvijver werd ons het eerste geslaagde broedgeval gemeld van de Nijlgans te 

Antwerpen – LO. Een niet zo’n prettig vooruitzicht, vermits deze exoot in andere gebieden al voor 

heel wat problemen heeft gezorgd. Op 15 mei vloog ook over de Galgenweel een Visarend in ZO–

richting. Boven het Sint–Annabos joeg op 26 april een Boomvalk en op 2 mei werden daar zelfs 2 ex. 

opgemerkt. Daarna werd daar op 4 juni opnieuw 1 ex. waargenomen. Op 24 juli pleisterden op de 

oever van de plas in het Rot–Middenvijver 2 Kluten. Een IJsvogel werd op 24 juli ook in het Rot–

Middenvijver gesignaleerd. Ook in het Sint–Annabos werd op 19 april en 17 juni een Zwarte Specht 

waargenomen. 

Van 9 april tot 24 mei werd in het Sint–Annabos regelmatig een zingende Gekraagde Roodstaart 

(Phoenicurus phoenicurus) gehoord. De Cetti’s Zanger (Cettia cetti) die reeds op 19 maart in het Rot–

Middenvijver werd gemeld, zong daar op 6 april en 8 mei nog steeds uit volle borst. Een zingende 

Putter werd op 2 april genoteerd aan de rand van Sint–Annabos. Op 20 juni tenslotte werd zowel aan 

de Scheldedijk t.h.v. het Natuurvriendenhuis als aan het Gemaal inhet Sint–Annabos, ook nog een 

Kneu waargenomen. 

 

 

AUGUSTUS TOT OKTOBER 

 

BLOKKERSDIJK (Antwerpen– Linkeroever) 

 

FUTEN TOT EENDEN 

Het aantal Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis) nam begin augustus toe. Op 4 augustus en 7 september 

met resp. 52 en 51 ex. om pas in oktober langzaam te dalen. Tot 11 augustus pleisterden constant 5 tot 

8 Geoorde Futen (Podiceps nigricollis). De soort verscheen opnieuw van 22 augustus tot 12 september 

met 1 tot 4 ex. en op 19 en 20 september met 1 ex. Vanaf 10 oktober was minstens 1 overwinterende 

Roerdomp (Botaurus stellaris) op post. Een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) pleisterde kort op 1, 5, 

8, 11 en 25 augustus. De Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) werd minder waargenomen. De 

uitzonderlijk lage waterstand maakte foerageren waarschijnlijk moeilijker. Op 17 en 19 september 

werden resp. 2 en 3 ex. genoteerd. Daarna pleisterde 1 ex., meestal kort, op 10, 13, 17 en 20 oktober. 

Op 23 oktober werden 2 ex. gemeld en op 10 oktober (13u06) vlogen 4 ex. over. Blokkersdijk is in 

augustus en september een traditionele halte voor doortrekkende Lepelaars (Platalea leucorodia). De 

soort pleisterde constant tot 3 oktober, wat vrij laat is. Daarna werd op 5 oktober nog een 

overvliegende vogel gemeld. In tegenstelling tot vorig jaar ging het nu over erg wisselende aantallen. 



De maxima voor augustus en september: 37 ex. op de 13e en 35 ex. op de 15e. Vanaf 19 september nam 

het aantal sterk af. De vogels kwamen meestal op Blokkersdijk rusten en vertrokken ’s avonds om de 

nacht foeragerend elders door te brengen (o.a. op het Rot-Middenvijver). In september en oktober 

pleisterden opvallend hoge aantallen watervogels. Op 15 september en 11 oktober telden we resp. 

3.582 en 4.117 ex. Dit onderstreept opnieuw hoe waardevol dit gebied is. Het aantal Knobbelzwanen 

(Cygnus olor) nam in deze periode nog toe. Op 29 oktober stond de teller op 193 ex. De Zwarte Zwaan 

(Cygnus atratus) was enkel afwezig van 1 tot 5 en van 17 tot 21 oktober. De hybride Knobbel- x Zwarte 

Zwaan was ook nog steeds aanwezig. Op 15 oktober landden 5 adulte Kleine Zwanen (Cygnus 

columbianus bewickii) uit Siberië wat de 3de vroegste aankomst is voor Blokkersdijk. Dé vroegste was 7 

oktober 1998. De 5 ex. bleven tot 18 oktober, daarna waren nog 3 ad. ex. aanwezig (zie ‘Nieuws uit 

onze (natuur)gebieden’). Een Toendrarietgans (Anser serrirostris) zat tussen de Grote Canadese 

Ganzen (Branta canadensis). Twee Grauwe Ganzen (Anser anser) pleisterden op 23 augustus. Daarna 

was deze soort met wisselende aantallen constant aanwezig vanaf 10 september met max. 53 ex. op 18 

oktober. Het aantal overnachtende Grote Canadese Ganzen nam eind augustus in schommelende 

aantallen toe: max. op 19 september met 391 ex. Omdat de landbouwers nog actief waren op de akkers 

pleisterden deze exoten ook veel overdag. Vanaf half september werden nu en dan 1 tot 2 

Brandganzen (Branta leucopsis) tussen de Canada’s opgemerkt. Op 22 augustus vlogen 13 Nijlganzen 

(Alopochen aegyptiacus) over. Vanaf eind september pleisterden, meestal kort, sporadisch 2 tot 4 ex. De 

eerste 5 overwinterende Smienten (Anas penelope) werden genoteerd op 12 september. Het aantal liep 

op tot 20 ex. op 20 september, maar in oktober daalde dit opnieuw. De soort verdween op 23 oktober. 

Het aantal Krakeenden (Anas strepera) nam begin augustus nog toe, met op de 9e 418 ex. Daarna nam 

de populatie af tot 259 ex. op 13 september, maar op 13 oktober werden 475 ex. geteld. De lage 

waterstand bezorgde Wintertalingen (Anas crecca) meer foerageergelegenheid. Op 6 oktober waren 

120 ex. aanwezig. Op 18 augustus pleisterden nog 375 Wilde Eenden (Anas platyrhynchos). In 

september nam de populatie af. De eerste 2 Pijlstaarten (Anas acuta) landden op 5 september. Het 

aantal liep op tot 49 ex. op 1 oktober, maar daalde vanaf half oktober met op de 25ste nog 22 ex. Op 29 

augustus pleisterden 4 Witwangpijlstaarten (Anas bahamensis), w.o. een witte variëteit in 

gevangenschap gekweekt. Meteen een aantalsrecord van deze Zuid-Amerikaanse exoot. Op 2 

augustus waren nog 5 Zomertalingen (Anas querquedula) in wijfjeskleed aanwezig, daarna werd tot 5 

september nog regelmatig 1 ex. genoteerd. Het aantal Slobeenden (Anas clypeata) nam langzaam toe 

tot 320 ex. op 3 oktober en bleef daarna constant. Vanaf 27 augustus pleisterde een juveniel mannetje 

Krooneend (Netta rufina), de voorbode van een nieuw aantalsrecord in oktober. Heel oktober waren 6 

tot 10 ex. (6 mannetjes en 4 wijfjes) aanwezig met op de 31ste zelfs 11 ex. De populatie Tafeleend 

(Aythya ferina) nam in augustus toe tot 926 ex. op de 27ste. Op 15 september en 11 oktober werden resp. 

967 en 895 ex. geteld. Vanaf 27 oktober pleisterde een wijfje Nonnetje (Mergus albellus). Ook de Grote 

Zaagbek (Mergus merganser) was goed op tijd met een mannetje op 31 oktober. Voor beide soorten is 

dit pas de vijfde oktoberaankomst voor Blokkersdijk. Heel de periode pleisterde een wijfje Rosse 

Stekelstaart (Oxyura jamaicensis). Op 9 augustus werd ook een mannetje genoteerd en soms werden in 

september en oktober 2 tot 3 wijfjes geteld. 

 

ROOFVOGELS TOT STERNS 
Een Wespendief (Pernis apivorus) trok op 25 augustus in Z-richting (17u58). Begin augustus waren van 

het broedpaar Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) nog enkel het mannetje en 2 juvenielen 

aanwezig. Tot 27 september namen we bijna dagelijks 1 en soms 2 juvenielen waar. Van 15 tot 18 

oktober kwam een juveniele vogel jagen en op 25 oktober nog een wijfje. Een  Havik (Accipiter gentilis) 

trok over op 22 augustus in ZO-richting (12u55). Ook op 19 september werd een overvliegend ex. 

gezien. Een mannetje Smelleken (Falco columbarius) pleisterde op 18 oktober. Van 15 augustus tot 15 

september kwam regelmatig een Boomvalk (Falco subbuteo) jagen. Eind augustus werden regelmatig 3 

ex. opgemerkt, waarschijnlijk van een broedgeval in de omgeving. Op 3 en 31 oktober jaagde een 

Slechtvalk (Falco peregrinus). Een juveniel Porseleinhoen (Porzana porzana) liet zich bewonderen op 15 

oktober. Net als vorig jaar nam het aantal Meerkoeten (Fulica atra) in deze periode toe met op 22 



september en 18 oktober resp. 1655 en 1880 ex. Ondanks de zeer lage waterstand bleef het aantal 

waadvogels teleurstellend laag. Van sommige soorten was het al enkele jaren geleden dat ze nog op 

Blokkersdijk werden gezien. Op 6 september pleisterden 11 Kluten (Recurvirostra avosetta). Van 1 tot 4 

augustus foerageerden 1 tot 3 Kleine Plevieren (Charadrius dubius) en enkel op 23 augustus werd een 

adulte Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) genoteerd. Een juveniele Kanoetstrandloper (Calidris 

canutus) pleisterde van 15 tot 17 september. Enkel op 2 augustus en 10 september was een Kleine 

Strandloper (Calidris minutus) aanwezig. Op 17 september werden 3 Bonte Strandlopers (Calidris 

alpina) genoteerd, op 3 en 4 oktober telkens 1 en op 6 oktober opnieuw 3. Een mannetje Kemphaan 

(Philomachus pugnax) pleisterde constant tot 13 september en was op 22 augustus in het gezelschap van 

een wijfje. Een Regenwulp (Numenius phaeopus) pleisterde op 1 en 16 augustus. Op de slikoever 

ontstond begin augustus een slaapplaats van Wulp (Numenius  arquata). Het begon met enkele ex., 

maar op 11 september werden al 52 ex. geteld en op 27 oktober liep het op tot 69 ex. Enkel op 5 

september werd een Zwarte ruiter (Tringa erythropus) genoteerd en enkel op 3 september pleisterden 3 

Tureluurs (Tringa totanus). Van 6 augustus tot 6 september foerageerden 1 tot 4 Groenpootruiters 

(Tringa nebularia), met op 13 augustus 7 ex. Tot 22 oktober pleisterden regelmatig 1 tot 5 Witgatjes 

(Tringa ochropus) en van 11 tot 18 augustus was ook een Bosruiter (Tringa glareola) aanwezig. Tot 8 

september zagen we 1 tot 4 Oeverlopers (Actitis hypoleucos), met als uitschieter een groepje van 12 ex. 

op 2 augustus. Daarna pleisterden op 22 september nog 2 ex. Een juveniele Dwergmeeuw (Larus 

minutus) foerageerde van 1 tot 6 september. Op 29 en 30 augustus en van 6 tot 10 september 

scharrelden 1 tot 2 Zwarte Sterns (Chlidonias Niger) boven de plas hun kostje bijeen. 

 

IJSVOGEL TOT RIETGORS 
Van de IJsvogel (Alcedo atthis) noteerden we slechts 4 verspreide waarnemingen. Er vloog een Kleine 

Bonte Specht (Dendrocopus minor) over op 27 september. Op 15 oktober vloog ook een 

Boomleeuwerik (Lullula arborea) over. Vanaf 12 september werd regelmatig de Grote Gele Kwikstaart 

(Motacilla cinera) gemeld. De Witgesterde Blauwborst (Luscinia svecica cyanecula) was aanwezig op 12 

september. Een mannetje Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) pleisterde op 22 augustus 

en 12 september. Van 15 augustus tot 10 oktober pleisterden 1 tot 5 doortrekkende Paapjes (Saxicola 

rubetra). Het broedpaar Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) met jongen bleef tot 10 oktober. Een wijfje 

Tapuit (Oenanthe oenanthe) werd genoteerd op 12 en 19 september en op 10 oktober. De eerste 3 

overwinterende Koperwieken (Turdus iliacus) werden gezien op 10 oktober. Tot eind oktober bleef het 

echter bij deze ene waarneming. Vanaf 8 augustus zong een Cetti’s Zanger (Cettia cetti) waarvan er 

einde oktober  mogelijk 2 ex. aanwezig waren. Voor het eerst is deze zuiderse zanger, die zijn areaal 

uitbreidt naar het noorden, zo langdurig aanwezig op Blokkersdijk. Op het Rot-Middenvijver werd dit 

jaar een broedterritorium vastgesteld. Nog zo’n zuiderling is de Graszanger (Cisticola juncidis) die op 

15 augustus en 21 september werd waargenomen. Op 15 oktober pleisterde een groepje van 5 

mannetjes en 5 wijfjes Baardmannetje (Panurus biarmicus) in de Schelderietkraag t.h.v. Blokkersdijk. 

Regelmatig werd de kenmerkende roep van de Matkop (Parus montanus) gehoord. Sporadisch vlogen 

in oktober een Groenling (Carduelis cloris), 10 Putters (Carduelis carduelis), enkele Sijzen (Carduelis 

spinus) en 12 Kneus (Carduelis cannabina) over. Op 25 oktober trok een Barmsijs spec. (Carduelis 

cabaret/ flammea) in westelijke richting (08u11). De Rietgors (Emberiza schoeniclus) was heel de periode 

in de rietkraag aanwezig. Op 10 oktober werden er 10 ex. geteld op een slaapplaats. 

 

 

ANTWERPEN-LINKEROEVER 

 

GANZEN TOT PIEPERS 
Op 17 oktober zaten 4 Grauwe Ganzen op de Scheldeoever t.h.v. Burchtse Weel en Galgenweel, 173 

Grote Canadese Ganzen en 2 Nijlganzen op de Burchtse Weel en 1 Nijlgans op het Rot-

Middenvijver. Op 17 oktober telden we op Burchtse Weel en het Rot-Middenvijver resp. 73 en 42 

Krakeenden en resp. 48 en 14 Slobeenden. Op 17 oktober vloog over de Schelde een mannetje 



Brilduiker (Bucephala clangula). Tot 17 september vlogen boven het St-Annabos regelmatig 1 tot 2 

Boomvalken. Op 23 en 26 augustus foerageerden in het Rot-Middenvijver 2 Groenpootruiters en 2 

Oeverlopers. In het Rot-Middenvijver zat op 1 en 26 augustus een IJsvogel. Op 9 september zaten 2 

Duinpiepers (Anthus campestris) aan de Burchtse Weel. 

 

 

NOVEMBER – DECEMBER 

 

BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) 

 

FUTEN TOT EENDEN 
De Dodaars (Tachybaptus ruficollis) pleisterde nog tot 10/12. Op 07/11 werden zelfs nog 15 ex. gemeld. 

Daarna waren nog 1 tot 4 ex. aanwezig. Op 05/11 foerageerden nog 28 Futen (Podiceps cristatus) op de 

plas. Vanaf half november werden tot 12/12 nog 3 tot 8 ex. geteld. 

Een groep van ca. 200 Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) trok in ZO-richting op 03/11 om 15u19. Tot 

half november kwamen nog 9 tot 20 ex. vissen, daarna werden tot 08/12 nog regelmatig 1 tot 8 ex. 

genoteerd. Eén pleisterend ex. werd nog gemeld op 22/12.   

Enkel op 01/12 liet een Roerdomp (Botaurus stellaris) zich verschalken. Mogelijk was dit exemplaar 

constant aanwezig. 

Vorst zorgde er voor dat van 15/12 tot 28/12 de plas bijna volledig dichtvroor. Vooral Tafeleenden 

(Aythia ferina) en Kuifeenden (Aythia fuligula) zagen zich genoodzaakt de plaat te poetsen. De 

planteneters bleven net als vorig jaar weer lang en met hoge aantallen pleisteren op de plas. Zo waren 

op 14/11 nog steeds 191 Knobbelzwanen (Cygnus olor) aanwezig. Daarna begon een langzame 

afname. De Krakeend (Anas strepera) was begin november aan het wegtrekken. Toch werden op 05/11 

nog 198 ex. geteld. Op 17/11 werden ook nog 1820 Meerkoeten (Fulica atra) geteld. Ook deze soort 

nam daarna constant af. 

De Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) bleef nog tot 05/12. De hybride Knobbelzwaan x Zwarte Zwaan 

pleisterde nog tot 26/11. November was wel de maand van de Kleine Zwaan (Cygnus columbianus 

bewickii). Op 01/11 kwam een groep van 41 ex. de 3 reeds aanwezige vogels gezelschap houden. Op 

14/11 was het aantal opgelopen tot 92 ex., een verpulvering van het aantalsrecord. Opmerkelijk was 

dat er slechts 3 jongen in de groep aanwezig waren. Vanaf 21/11 begonnen ze echter weg te trekken, 

en op 29/11 waren ze allen verdwenen. Later in december pleisterden enkel op de 1ste, de 10e en de 13e 

nog respectievelijk 3, 2, en 1 ex. Op 19/12 landden nog 4 ad. en 2 juv. ex. in een klein wak in het ijs. Op 

08/11 vlogen 46 Toendrarietganzen (Anser servirostris) over en op 14/11 hadden 6 ex. overnacht. Een 

20-tal Kolganzen (Anser albifrons) vlogen over op 12/12. Grauwe Ganzen (Anser anser) pleisterden tot 

16/12, met hoge aantallen in november. Op 08/11 sneuvelde met 120 ex. ook voor deze soort het 

aantalsrecord. Op 07/11 kwamen nog 389 Grote Canadese Ganzen (Branta canadensis) overnachten. 

Daarna daalde het aantal van deze exoot flink. De laatste 7 overnachters werden gezien op 05/12. In de 

groep ‘Canadezen’ vertoefde op 14 en 15/11 ook een Brandgans (Branta leucopsis). 

Tot 06/12 werd regelmatig overnacht door Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus). Vooral de aantallen van 

deze exoot in de eerste helft van november baarden ons zorgen. Op 14/11 werd met 45 ex. zelfs het 

blokkersdijkrecord gebroken. 

Het aantal Smienten (Anas penelope) bleef laag. Pas eind december, tijdens de vorstperiode, 

pleisterden hogere aantallen. Op 27/12 en 31/12 werden respectievelijk 180 en 167 ex. geteld. 

Tot aan de vorstperiode (15/12) waren, vergeleken met de laatste jaren, nog steeds mooie aantallen 

Wintertalingen (Anas crecca) aanwezig. Op 03/11 en 14/11 werden respectievelijk 130 en 92 ex. geteld. 

Daarna pleisterden nog 9 tot 57 ex. Tot 10/12 werden constant 3 tot 22 Pijlstaarten (Anas acuta) 

genoteerd. Op 22/11 waren zelfs 51 ex. aanwezig, een aantal dat we de laatste jaren niet veel meer 

waarnemen. Na 10/12 werden nog sporadisch 1 tot 3ex. gezien.  Het hoge aantal Slobeenden (Anas 

clypeata), dat we sinds 2004 jaarlijks in de tweede helft van het jaar mochten noteren, bleef dit jaar uit. 



Het maximum van 324 ex. werd geteld op 03/11. Ook op 03/11 waren nog steeds 9 Krooneenden 

(Netta rufina) aanwezig. Deze soort bleef nog pleisteren tot 22/11 met een dalend aantal. Later werd op 

30/12 wel nog een mannetje gemeld. Op 05/11 werden nog 717 Tafeleenden geteld. Daarna ging het 

aantal in dalende lijn. In de eerste helft van december, juist voor de vorstperiode, was het aantal 

Kuifeenden (Aythia fuligula) op 12/12 toegenomen tot 273 ex. Zowel op 03/11 als op 03/12 pleisterde 

een wijfje Topper (Aythya marila). Net als vorig jaar liet de Brilduiker (Bucephala clangula) lang op zich 

wachten. Pas op 12/11 verscheen een mannetje, dat van 01/12 tot 13/12 het gezelschap kreeg van nog 

een mannetje en een wijfje. Daarna pleisterden nog 2 tot 4 ex. Het wijfje Nonnetje (Mergus albellus) dat 

al vanaf 27/10 aanwezig was, kreeg vanaf 08/11 het gezelschap van een tweede wijfje. Samen bleven ze 

nog tot 15/11 Daarna waren enkel op 12/12 nog 1 mannetje en 4 wijfjes slechts kortstondig aanwezig. 

Het aantal Grote Zaagbekken (Mergus merganser), dat meestal in de late namiddag aankwam om te  

overnachten, was eind november opgelopen tot 8 ex. Op 10/12 werden 9 mannetjes en 8 wijfjes geteld. 

Tijdens de vorstperiode was de soort slechts onregelmatig aanwezig met nog 1 tot 5 ex. De Rosse 

Stekelstaart (Oxyura jamaicensis) is niet meer weg te denken op Blokkersdijk. Tot 08/11 waren een 

mannetje in eclipskleed en een wijfje aanwezig en minstens vanaf 12/11 kregen zij nog het gezelschap 

van een tweede wijfje. Dit exotisch gezelschap bleef nog tot 12/12. Daarna pleisterde van 22/12 tot 

26/12, tijdens de vorstperiode in een wak, opnieuw een wijfje. 

 

ROOFVOGELS TOT BARMSIJS  
Op 18/11 en 08/12 werd respectievelijk een mannetje en een wijfje Bruine Kiekendief (Circus 

aeruginosus) genoteerd. Een juveniele Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) kwam jagen op 01/11 en 

27/12. 

Van 06/11 tot 18/11 pleisterden onregelmatig 1 tot 2 Bonte Strandlopers (Calidris alpina).   De eerst 

overwinterende Houtsnip ( Scolopax rusticola) werd ontdekt op 28/11. In de tweede helft van december 

waren minstens 3 ex. aanwezig. Het aantal Wulpen (Numenius arquata) op de slaapplaats bleef 

toenemen. Op 22/11 werden 85 ex. geteld, een nieuw aantalsrecord. Waarschijnlijk door het stijgen van 

het waterpeil nam daarna het aantal af, met in december nog 1 tot 14 ex. 

Opmerkelijk was het spectaculaire schouwspel van 7 á 8000 Houtduiven (Columba palumbus) die vanaf 

de late namiddag kwamen overnachten. Ook in de andere natuurgebieden werd dit fenomeen 

vastgesteld. 

Op 26/12 vlogen 9 Veldleeuweriken (Alauda arvensis) over. Begin november werden op de slaapplaats 

van Graspieper (Anthus pratensis), in de rietkraag, 24 ex. geteld. Een Waterpieper (Anthus spinoletta) 

pleisterde op 08/11. Een Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) pleisterde op 05 en 06/11. Daarna 

vloog enkel op 07/11 en 19/12 een ex. over. De Kramsvogel (Turdus pilaris) is steeds een zeldzame 

pleisteraar geweest op Blokkersdijk. Op 07/11, 03/12 en 19/12 werden respectievelijk 1, 4, en 1 ex. 

opgemerkt. Opmerkelijk is wel het bijna volledig ontbreken van overwinterende Koperwieken 

(Turdus iliacus). Enkel op 07/11 werd een overvliegend ex. waargenomen en op 03/12 en 19/12 werd 

slechts 1 pleisterende vogel ontdekt. Een Cetti’s Zanger (Cettia cetti) liet zijn kenmerkende zang horen 

op 07/11, 17/11 en 01/12. Op 26/12 werd een winterwaarneming van een Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) 

genoteerd. Een Matkop (Parus montanus) werd opgemerkt op 07/11 en op 01/12. 

Een Klapekster (Lanius excubitor) werd gemeld op 08/11. 

Op de slaapplaats van meer dan 1000 Kauwen (Corvus monedula) waren ook deze winter weer meer 

dan 100 Roeken (Corvus frugilegus) aanwezig. Samen met die 1000-den Houtduiven was het daar een 

drukke bedoening. 

Enkel op 19/12 werd een groepje van 6 Groenlingen (Carduelis cloris) waargenomen. De Putter) 

(Carduelis carduelis) liet het helemaal afweten en van de Sijs (Carduelis spinus) werd enkel op 12/12 één 

ex. waargenomen. 

Een overvliegende Barmsijs spec. (Carduelis cabaret/flamea) werd genoteerd op 17/11. 

 

ANTWERPEN-LINKEROEVER 

 



FUTEN TOT KEEP 
Zowel op 14/11 als op 12/12 werd een Dodaars waargenomen in het Rot-Middenvijver.  

Op 12/12 werden 38 Aalscholvers geteld op de Burchtse Weel en 12 ex zaten langs de Schelde t.h.v. 

het St-Annastrand. 

Op het schor t.h.v. de Noordscheldeweg aan het St-Annabos pleisterden op 12/12 32 Grauwe  Ganzen. 

Het Rot-Middenvijver was in deze periode erg aantrekkelijk voor Krakeenden. Op 14/11 en 12/12 

waren daar respectievelijk 220 en 106 ex. aanwezig. Op 12/12 waren daar ook nog 181 Meerkoeten 

aanwezig.  

Ook op 12/12 pleisterden 520 Kieviten (Vanellus vanellus) op de Burchtse Weel. 

Een Grote Gele kwikstaart foerageerde op de oever van de Tophatbeek aan het St-Annabos op 03/12. 

Een Keep (Fringilla montifringilla) tenslotte vloog al roepend over het St-Annabos op 24/12. 

 

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

Willy Verschueren. 

 


