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JANUARI TOT MAART 2007 
 
Blokkersdijk (Antwerpen-Linkeroever) 
 
Duikers tot eenden 
De Roodkeelduiker (Gavia stellata), pleisterde op 13 en 14 januari! De vogel was tijdens 
deze twee dagen niet constant aanwezig. Op 13 januari waren er meldingen tot 13u15 en op 
14 januari konden enkel de vroege vogels hem nog gadeslaan (tot 9u15). Het was van 2002 
geleden dat deze prachtige soort op Blokkersdijk werd vastgesteld. Meestal ging het dan om 
zieke of met olie bevuilde vogels, die hun oriëntatie kwijt waren. Buiten het broedseizoen zijn 
het trouwens echte zeevogels. Dit exemplaar leek echter fit en gezond. Voor het eerst kunnen 
we spreken van een volledige overwintering van Dodaars (Tachybaptus ruficollis). Tot half 
februari waren tijdens de wintermaanden 1 tot 2 ex. aanwezig. Het is een primeur dat de 
broedvogels vanaf 24 februari verschenen en meteen aan het baltsen gingen. Normaal gebeurt 
dit pas vanaf half maart! Nog een vroege vogel was een Geoorde Fuut (Podiceps Nigricollis) 
die op 25 februari pleisterde. Sinds 1973 is dit pas het zevende jaar met februarigegevens. 
Daarna was de soort al vanaf 3 maart constant aanwezig. Op 24 maart telden we 21 ex. 
Van de Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) werden in deze periode nog slechts 
twee waarnemingen genoteerd. Op 14 januari waren in de voormiddag 2 adulte ex. en 1 juv. 
ex. aanwezig. We konden niet zien of het onze “Bonnie en Clyde” waren. 
Op 20 januari trokken 21 Kolganzen (Anser Albifrons) in zuidelijk richting om 9u19. Het 
aantal overwinterende Grauwe Ganzen (Anser anser) schommelde tot 4 februari tussen 4 en 
36 ex. Daarna waren van 11 tot 24 februari nog 1 tot 5 ex. aanwezig. In maart pleisterde de 
soort nog onregelmatig met 1 tot 4 ex. Enkel op 4 maart pleisterde opnieuw een hoger aantal 
met 15 ex. Tot begin februari kwamen nog 8 tot 16 Canadese Ganzen (Branta canadensis) 
overnachten. Heel de periode waren tijdens de dag ook wisselende aantallen aanwezig (1 tot 
13 ex.). Er werden in totaal 6 waarnemingen genoteerd van de Nijlgans (Alpochen 
aegyptiacus) met 1 tot 6 ex. en enkel op 14 januari een hoger aantal van 10 ex. Alhoewel het 
aantal overwinterende Smienten (Anas Penelope) nog toenam tot 321 ex. op 1 februari, bleef 
het aantal beneden het normale peil. Bovendien begon vanaf dan de soort al langzaam weg te 
trekken. Op 17 maart werden nog 116 ex. geteld en op 31 maart pleisterden nog slechts 27 ex. 
Het aantal Pijlstaarten (Anas acuta) bleef laag (1 tot 10 ex.) en de soort was bovendien soms 
slechts onregelmatig aanwezig (slechts 3 waarnemingen in maart!). Enkel op 22 maart werd 
een “hoger” aantal van 25 ex. geteld. Van eind januari tot begin februari vertoonden zowel de 
Tafeleend (Aythya ferina) als de Kuifeend (Aythya fuligula) een opvallende aantalspiek. Op 
4 februari werden 750 Tafeleenden en 637 Kuifeenden geteld. Een tweede hoogtepunt (na de 
Roodkeelduiker) was ontegensprekelijk de aanwezigheid van 4 Grote Zee-eenden (Malanitta 
fusca), die zich op 6 maart rustig lieten observeren. Het ging om 3 ‘eerste winter mannetjes’ 
en 1 ‘eerste winter vrouwtje’. Dit was pas de achtste waarneming voor Blokkersdijk sinds 
1975! De vorige waarneming dateerde al van december 1995. Pas in januari begon het aantal 
overwinterende Brilduikers (Bucephala clangula) langzaam toe te nemen van 2 ex. naar 8 ex. 
vanaf 20 februari. Hiermee bleef de winterpopulatie toch nog onder het normale peil. Pas 
vanaf 2 januari pleisterde het Nonnetje (Mergus albelus) constant en dit tot 11 februari. Op 
merkelijk was dat tot 24 januari nog steeds enkel 1 tot 2 mannetjes werden gezien. Pas vanaf 
27 januari verschenen de eerste 2 vrouwtjes. Als maximum waren dan van 30 januari tot 3 
februari 1 mannetje en 2 vrouwtjes aanwezig. Daarna pleisterde tot 11 februari nog 1 
vrouwtje. Tot 12 maart werden nog steeds zeer wisselende aantallen Grote Zaagbekken 



(Mergus merganser) genoteerd. De vogels verschenen zoals steeds meestal in de late 
namiddag en avond. Enkele maxima: 21 januari: 12 mannetjes en 13 vrouwtjes; 20 februari: 4 
mannetjes en 8 vrouwtjes. Vanaf 23 februari werden tot 12 maart nog 1 tot 3 ex. geteld.  
 
Roofvogels tot Sijs 
In januari werd de Bruine Kiekendief (Circus aeroginosus) slechts tweemaal genoteerd, wat 
voor een wintermaand normaal is. Van 1 februari tot 8 maart echter waren er bijna dagelijks 
waarnemingen van een wijfje en een immature vogel. Daarna werd het opnieuw “kalm” met 
enkel nog op 20 en 22 maart een ex. in wijfjeskleed. Wel werd op 31 maart al een baltsend 
koppel waargenomen. Op 19 en 20 januari werd een Slechtvalk (Falco peregrinus) 
waargenomen. Op 27 januari werden zelfs twee ex. samen gezien en op 25 februari werd nog 
een jagend mannetje genoteerd. 
Op 4 januari werd een Scholekster 
(Haematopus ostralegus) waargenomen langs 
de Scheldeoever. Januariwaarnemingen zijn 
zeldzaam op Blokkersdijk. Vanaf 17 februari 
werd deze soort opnieuw regelmatig gezien. Op 
25 januari en 7 februari werd ook een 
Watersnip (Gallinago gallinago) genoteerd. 
Ook voor deze soort zijn winterwaarnemingen 
zeldzaam op Blokkersdijk. In februari en maart 
hadden we zes waarnemingen van de 
overwinterende Houtsnip (Scolopax rusticola). 
Heel de periode pleisterden regelmatig 4 tot 18 
Wulpen (Numenius arquata). Opmerkelijk was 
een groep van 50 overvliegende Wulpen op 20 maart, die waarschijnlijk op het naburige 
terrein van Lanxess Rubber nv. landden. Op 6 maart werd een overvliegende Tureluur 
(Tringa totanus) waargenomen. Dit is de derde vroegste waarneming voor Blokkersdijk sinds 
1973 (de twee januariwaarnemingen uit 1985 buiten beschouwing gelaten). Vanaf 15 maart 
werden nog 4 waarnemingen van telkens 1 ex. genoteerd.  
Vanaf 13 februari kwamen 1 adulte Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) en vanaf 23 
februari 2 adulte ex. dagelijks pleisteren. Vanaf maart was de typische roep van deze 
meeuwensoort niet meer uit de lucht. Op 5 maart werden 12 adulte exemplaren geteld. Een 
grote verrassing was de aanwezigheid van 5 adulte Dwergmeeuwen (Larus minutus) in 
winterkleed op 13 februari. Dit is sinds 1974 de tweede februariwaarneming voor 
Blokkersdijk. Normaal trekt deze soort door in april!  
Een jagende Ransuil (Asio otus) werd waargenomen op 3 maart tijdens de avonduren. 
De eerste overvliegende Veldleeuwerik (Alauda arvensis) was er op 15 februari. De eerste 
twee zingende exemplaren werden pas op 10 maart gehoord op het naburige terrein van 
Lanxess Rubber nv., waar de soort nog broedt. 
Enkel op 11 maart werd een overvliegende Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) 
waargenomen. Normaal overwintert deze soort langs de aangrenzende Palingbeek en 
Tophatbeek. De eerste twee zangposten van Blauwborst (Luscinia svecica cyanecula) werden 
gehoord op 17 maart, een normale aankomstdatum. Een mannetje Roodborsttapuit (Saxicola 
rubicola) pleisterde op 12 maart. Op 20 januari werd al de zang van de Zanglijster (Turdus 
philomelos) gehoord. Eén van de soorten die het blijkbaar in deze zachte winter niet de moeite 
vond om in grote getale naar onze streken af te zakken, is de Koperwiek (Turdus iliacus). 
Enkel op 4 en 27 januari werd 1 ex. geteld. Op 30 januari gaf een groepje van ca. 30 ex. de 
typische groepszang ten gehore. Daarna werd enkel nog van 3 tot 20 maart nu en dan een 
groepje van 15 à 20 ex. gezien. Meestal pleisteren er in de winter regelmatig 100 à 200 ex. De 



eerste zingende Tjiftjaf  (Phylloscopus collybita) werd al gehoord op 20 februari. Er werd 
door deze soort ook overwinterd. Van 25 januari tot 23 februari werd viermaal het 
Baardmannetje (Panurus biarmicus) waargenomen. Op 6 februari ging het om een mannetje 
en een wijfje. Tot half februari werden nu en dan 1 tot 6 Groenlingen (Carduelis chloris) 
genoteerd. Daarna werd enkel op 24 maart een overvliegend ex. gezien. Over heel de periode 
werd slechts vijfmaal een Putter (Carduelis carduelis) opgemerkt. Nog een soort die we deze 
winter nauwelijks of niet te zien kregen is de Sijs (Carduelis spinus) tenzij op 8 maart 1 
zingend ex. 
 
ANTWERPEN LINKEROEVER 
 
Ooievaar tot Putter 
Op 24 januari vlogen 3 Ooievaars (Ciconia ciconia) in zuidelijke richting over het Sint-
Annabos om 15u26. Dit is uiteraard de vroegste waarneming ooit boven Antwerpen 
Linkeroever. Of dit echte “trekkers” waren, kon uiteraard niet bevestigd worden. Nog een 
exemplaar trok op 17 maart in oostelijke richting over de Schelde t.h.v. de Kennedytunnel om 
11u06. Diezelfde dag vlogen 3 Lepelaars (Platalea leucorodia) over de Burchtse Weel in 
ZO-richting om 10u07. Op de Schelde tussen Sint-Annaplage en het Sint-Annabos pleisterden 
op 13 januari en 17 februari resp. 33 en 17 Grauwe Ganzen. Aan de Galgenweel pleisterden 
op 17 maart 2 Tureluurs. Op 17 februari werden boven de Burchtse Weel 2 overvliegende 
adulte Zwartkopmeeuwen genoteerd. In het Sint-Annabos riep op 6 februari een Kleine 
Bonte Specht (Dendrocopus minor). Op 9 januari zong er al een Grote Lijster (Turdus 
viscivorus). Dit is dan ook de absolute recordhouder! Enkel op 24 januari werden 4 Putters 
waargenomen in de bebouwde kom van Antwerpen Linkeroever t.h.v. de landbouwschool. 
 
In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van Stijn Baeten, Greet De Jonghe, Wout De Rouck, 
Paul Gerené, Luc Lyssens, Wim Roelant, Benny Van Daele, Luc Van de Perre en van de samensteller 
van dit overzicht, Willy Verschueren.  (met dank aan Raymond De Smet voor de foto’s) 
 
 
APRIL TOT JULI 2007 
 
BLOKKERSDIJK (Antwerpen-Linkeroever) 
 
Futen tot eenden 
 
Reeds begin april was een deel van de pleisterende Geoorde Futen (Podiceps nigricollis) 
weggetrokken. Op 1 april werden nog 10 ex. geteld. Het ging verder in dalende lijn, zodat op 
26 april nog 1 ex. werd gezien. Van mei tot juli waren zeer wisselende aantallen aanwezig (1 
tot 8 ex.). De laagste aantallen werden geteld van 27 mei tot 8 juli (1 tot 3 ex.). Alhoewel we 
het heel de vorige winter zonder Roerdomp (Botaurus stellaris) moesten stellen, verscheen 
op 10 april toch nog een exemplaar. Het was geen blijver, want de vogel werd daarna niet 
meer opgemerkt. Het was wel pas de derde aprilwaarneming voor Blokkersdijk. Op 3 juni 
landden in de late namiddag twee Kleine Zilverreigers (Egretta garzetta) op de oever van de 
plas. Nadat op 5 juli twee overvliegende  exemplaren werden genoteerd, pleisterde op 17 en 
29 juli opnieuw 1 ex. Zijn grote broer, de Grote Zilverreiger (Casmerodius albus) werd ook 
weer een paar maal gemeld. Op 13 mei, in de late namiddag, landde een exemplaar aan de 
rand van de rietkraag. Dit was pas de tweede meiwaarneming voor Blokkersdijk. In juli werd 
op de 6de en de 7de  opnieuw een exemplaar gemeld. Deze vogel vertrok op de 7de in NO-
richting om 19.00 uur. 



Een Ooievaar (Ciconia ciconia) trok op 10 april 
in NW-richting om 13.20 uur. 
Een Lepelaar (Platalea leucorodia) landde ’s 
avonds op 23 april rond 20.00 uur, en kwam 
waarschijnlijk overnachten. Op 22 mei 
pleisterde ook nog kort een exemplaar. Deze 
soort wordt in april en mei slechts sporadisch op 
Blokkersdijk waargenomen. In juni namen, 
zoals altijd, het aantal waarnemingen toe. Na 
een kort pleisterend exemplaar op 5 juni, 
kwamen op 12 juni, in de late namiddag, 6 ex. 
aan en op 15 juni pleisterden opnieuw 3 ex. Op 
16 juni werd in de vroege ochtend nog een 
overvliegende Lepelaar waargenomen. Vanaf 21 
juni was de soort praktisch dagelijks aanwezig 
in wisselend, maar toenemend aantal (maximum 
24 ex. op 28 juli).  
Er werd dit jaar een opmerkelijke daling 
vastgesteld van het aantal ruiende 
Knobbelzwanen (Cygnus olor). Er werden op 
22 juli slechts 74 ex. geteld. Dit is meer dan de 
helft minder dan vorig jaar. Ook werden dit jaar 
slechts twee broedgevallen genoteerd (5 in 2006), waarvan er slechts 1 toom van 6 jongen 
overleefde. Is er minder plantaardig voedsel beschikbaar? Ook het aantal ruiende Meerkoeten 
(Fulica atra), eveneens een planteneter, gaat de laatste jaren in dalende lijn. Vanaf 3 mei 
pleisterde een Zwarte Zwaan (Cygnus atratus), die vanaf 12 juni het gezelschap kreeg van 
een partner. Hopelijk denkt deze exoot niet aan gezinsuitbreiding.  
Tot half mei werden nog slechts vier gespreide waarnemingen genoteerd van Grauwe Gans 
(Anser anser). Het ging om 1 tot 4 ex. Op 2 juni pleisterden ook nog 4 ex. (Junigegevens zijn 
zeldzaam op Blokkersdijk.) Heel de periode pleisterden Canadese Ganzen (Branta 
canadensis). Tot 23 juni werden wisselende aantallen genoteerd (2 tot 32 ex.). In deze periode 
waren twee broedparen aanwezig. Uiteraard werden van deze exoot de eieren geschud, zodat 
er geen jongen werden voortgebracht. Verontrustend is dat vanaf 24 juni een groep van 17 ex. 
de slagpennen kwam ruien. Dit is de eerste maal dat we dit vaststellen op Blokkersdijk. Als 
deze trend zich voortzet, kan deze exoot een ernstige voedselconcurrent worden voor 
Knobbelzwaan, Meerkoet en Krakeend (Anas strepera), die ook in grote aantallen hun 
slagpenrui doormaken op Blokkersdijk. In de aanwezige groep Canada’s vertoefde op 6 en 31 
mei en 2 juni ook een Brandgans (Branta leucopsis). 
In april en tot half mei waren regelmatig twee tot vier Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) 
aanwezig. Daarna werden tot half juli nog zes gespreide waarnemingen van 1 tot 6 ex. 
genoteerd, waarvan in juli het nog enkel overvliegende vogels betrof. 
Zoals steeds pleisterden van half april tot half mei mooie aantallen Bergeenden (Tadorna 
tadorna). Zo werden op 29 mei 162 ex. geteld. Dat de Smient (Anas penelope) al vroeg begon 
weg te trekken, hadden we al gemeld. Op 1 april werden nog 40 ex. geteld en op 8 april 
pleisterden de laatste 6 ex. Wat de Krakeend (Anas strepera) betreft, zorgde de aankomst van 
de broedvogels en doortrekkers in april voor mooie aantallen. Zo werden op 15 april 276 ex. 
geteld. Dit is het tweede hoogste aprilaantal ooit sinds 1974! Een nieuwe aantalspiek werd 
bereikt eind mei, door de aankomst van de ruiers. Op 31 mei werden 378 ex. geteld, een 
nieuw meirecord! 



De ruipopulatie van de Wilde Eend (Anas platyrhynchos) was op 17 juli opgelopen tot 277 
ex. Op 3 april pleisterden nog vier mannetjes en vijf wijfjes Pijlstaart (Anas acuta). Op 15 
april werd ook nog een mannetje opgemerkt met sporen van olievervuiling. Een mannetje 
Zomertaling (Anas querquedula) werd genoteerd op 10 en 19 april en op 30 april werd nog 
een mannetje en een wijfje gemeld. Normaal verschijnt deze nu toch wel zeldzaam geworden 
soort opnieuw vanaf half juli. Dit jaar werd pas op 29 juli slechts 1 ex. in wijfjeskleed 
ontdekt, tussen alle andere eenden in eclipskleed. Het aantal ruiende Tafeleenden (Aythya 
ferina) was op 17 juli opgelopen tot 600 ex. Altijd leuk om te ontdekken was een mannetje 
Witoogeend (Aythya nyroca) dat samen met Tafeleenden op 26 april naar voedsel dook. De 
winterpopulatie van de Brilduiker (Bucephala clangula) bleef nog tot 12 april, maar wel in 
dalend aantal van zes naar twee ex. Daarna kwam op 15 april, ’s avonds, nog een mannetje en 
wijfje afscheid nemen alvorens naar hun noordelijk broedgebied te vertrekken. Vanaf 10 april 
verscheen een mannetje Rosse Stekelstaart (Oxygura jamaicensis), dat vanaf 6 mei het 
gezelschap kreeg van een wijfje. Op 3 en 7 juni waren zelfs twee mannetjes aanwezig. Het 
wijfje was spoorloos van 26 juni tot 20 juli, maar vanaf 21 juli had het mannetje opnieuw een 
wijfje aan de haak geslagen. Er werd flink gebaltst en even vreesden we dat deze exoot tot 
broeden zou komen, maar tot hiertoe blijkt dit (nog) niet het geval. 
 
Roofvogels tot sterns 
 
Een Zwarte Wouw (Milvus migrans) trok op 12 juli in zuidelijke richting om 11.08 uur. Het 
was van 2004 geleden dat deze soort nog was waargenomen. Merkwaardig is dat dit pas de 
eerste juliwaarneming is voor Blokkersdijk. 
Voor het derde opeenvolgende jaar was het voor de Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) 
een opvallend succesvol broedseizoen. Er waren twee broedparen aanwezig en van de nesten 
vlogen respectievelijk vier en drie jongen uit.  
De eerste twee Boomvalken (Falco subbuteo) van het voorjaar werden genoteerd op 22 april. 
Daarna werden op 29 april en 6 mei nog respectievelijk 1 en 2 ex. jagend waargenomen. 
Vanaf 26 mei konden dan de capriolen van deze felle jager regelmatig, zoniet dagelijks 
waargenomen worden. De meeste waarnemingen hadden betrekking op een broedkoppel uit 
de onmiddellijke omgeving. 
Het aantal ruiende Meerkoeten was op 29 juli opgelopen tot 611 ex. Zoals we reeds hierboven 
meldden, gaat dit aantal in dalende lijn. 
Sinds de Kluut (Recurvirostra avosetta) al enkele jaren niet meer broedt op het naburige 
terrein van Lanxess Rubber NV, is deze soort een zeldzaamheid geworden op Blokkersdijk. 
Enkel op 19 april en 5 juni pleisterden kort respectievelijk 5 en 2 ex. Ook door de 
uitzonderlijk hoge waterstand was de oogst van waadvogels erg mager. Zo werd enkel op 17 
april een overvliegende Watersnip (Gallinago gallinago) waargenomen. De enkele 
broedparen van Grutto (Limosa limosa) van het naburige terrein van Lanxess Rubber NV 
kwamen laat aan (2 ex. op 5 april) en waren ook weer vroeg verdwenen (nog 1 ex. op 19 mei). 
Het maximumaantal dat werd geteld was 7 ex. op 10 april. Later werd op 23 juni nog een 
exemplaar waargenomen. Op 6 mei vloog een Regenwulp (Numenius phaeopus) enkele 
rondjes boven de plas en verdween dan uiteindelijk in westelijke richting. 
Tot 15 april werden nog dagelijks overvliegende Wulpen (Numenius arquata) waargenomen. 
Soms ging het om voedseltrek van 100 tot 200 ex.  Daarna werden nog regelmatig 
overvliegende Wulpen genoteerd van 23 juni tot 7 juli (1 tot 25 ex.). Meestal gingen deze 
vogels op het terrein van Lanxess Rubber NV pleisteren. 
Of de Tureluur (Tringa totanus) nog succesvol broedt op het terrein van Lanxess Rubber NV 
is onzeker. Tot 20 mei werden slechts een tweetal exemplaren waargenomen, die regelmatig 
op de oever van de plas kwamen pleisteren. Daarna vloog op 26 mei nog een groepje van 20 



ex. over. Enkel op 10 juli werd nog 1 overvliegend exemplaar gezien. Van de 
Groenpootruiter (Tringa nebularia) werd enkel op 21 juli een overvliegend exemplaar 
genoteerd. Dit is de eerste en enige waarneming tot hiertoe dit jaar! Zelfs het Witgatje 
(Tringa ochropus) deed het niet veel beter. Op 16 juni pleisterde 1 ex. in de Palingbeek en op 
3 juli vloog 1 ex. over. Ook dit zijn tot hiertoe de enige waarnemingen van dit jaar! 
Van de Oeverloper (Actitis hypoleucos) werd regelmatig 1 ex. genoteerd van 22 april tot 1 
juni. Daarna pleisterde enkel op 15 juli nog 2 ex.  
Tot 8 juli werden nog regelmatig overvliegende Zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus) 
waargenomen. Van 6 tot 17 mei foerageerden 1 tot 3 doortrekkende Dwergmeeuwen (Larus 
minutus). Het ging om een adult exemplaar en 1 tot 2 ex. in eerste zomerkleed. Van 24 tot 27 
mei  pleisterde dan ook nog een exemplaar in tweede zomerkleed. 
Mogelijk door het verdwijnen van de broedkolonie Visdieven (Sterna hirundo) aan Ineos, 
bleven de aantallen laag. Van 24 april tot 31 juni werden regelmatig 1 tot 9 ex. geteld. Na nog 
1 ex. op 7 juni verscheen deze sierlijke vogel pas opnieuw vanaf 23 juni met slechts 1 tot 3 ex. 
Enkel vanaf 24 juli werden soms hogere aantallen geteld (maximum 19 ex. op 28 juli). 
Een Witwangstern (Chlidonias hybridus) werd ’s avonds op 21 mei ontdekt. Van 10 mei tot 
2 juni foerageerden regelmatig 1 tot 7 Zwarte Sterns (Chlidonias niger). Daarna werden op 
10 en 12 juni respectievelijk nog 2 en 4 ex. waargenomen. Het hoogtepunt van deze periode 
waren ontegensprekelijk de Witvleugelsterns (Chlidonias leucopterus) die van 17 tot 19 mei 
pleisterden. Een invasie zorgde voor nooit geziene aantallen in onze streken. Op 17 mei 
kwamen om 16.00 uur 5 ex. in zomerkleed aan. De dag erna pleisterde ’s morgens 1 ex. en ’s 
avonds waren er opnieuw 6 ex. Op 19 mei tenslotte waren ’s avonds opnieuw 3 ex. te 
bewonderen. 
 
IJsvogel tot Kneu 
 
Een IJsvogel (Alcedo atthis) werd nu en dan waargenomen van 2 juni tot 19 juli. 
Het was opvallend hoe weinig Oeverzwaluw (Riparia riparia) en Boerenzwaluw (Hirundo 
rustica) boven de plas kwamen foerageren. De Oeverzwaluw werd zelfs slechts sporadisch 
waargenomen tijdens deze periode. Ook de Graspieper (Anthus pratensis) is in deze periode 
een zeer zeldzame verschijning geworden. Enkel op 5 april en 21 juli pleisterden 
respectievelijk 3 en 1 ex. Ook de Gele Kwikstaart (Motacilla flava) is in hetzelfde bedje 
ziek. Enkel op 17, 26 en 29 april werd telkens 1 overvliegend exemplaar waargenomen. Op 
28 juni  werd een overvliegende Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) gemeld. Dit is 
pas de 5de juniwaarneming voor Blokkersdijk. 
Tijdens de voorjaarstrek werd enkel op 28 april een mannetje Paapje (Saxicola rubetra) 
waargenomen. Een mannetje en een wijfje Tapuit (Oenanthe oenanthe) pleisterden op 21 
april. Daarna waren van 5 tot 19 mei opnieuw regelmatig 1 tot 4 Tapuiten aanwezig. 
Op 10 april werden 5 Kramsvogels (Turdus pilaris) opgemerkt. Ook deze soort is een 
zeldzaamheid geworden op Blokkersdijk. Op 5 april pleisterden ook nog 7 Koperwieken 
(Turdus iliacus). Nog een opvallende waarneming was een pleisterende Graszanger 
(Cisticola juncidis) die ’s avonds op 17 juli werd ontdekt. Het was van 2003 geleden dat dit 
kleine “zangertje” nog werd waargenomen. Van onze “zomerzangers” werden enkele vrij 
vroege aankomsten genoteerd, zoals van Sprinkhaanzanger (Locustella naevia) op 10 april, 
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) op 5 april en Kleine Karekiet (Acrocephalus 
scirpaceus) op 21 april. De Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) echter had duidelijk zijn 
trein gemist. Hij liet nog nooit zo lang op zich wachten en werd pas op 17 mei genoteerd. 
Twee dagen eerder zong al wel een exemplaar aan de NW-kant van het Sint-Annabos, maar 
zelfs die kon de eer niet redden. Op 15 en 17 mei werden respectievelijk 1 en 2 zingende 
Spotvogels (Hippolais icterina) genoteerd. Ook deze soort wordt niet meer jaarlijks op 



Blokkersdijk waargenomen. Van 15 tot 17 april zong er een Braamsluiper (Sylvia carruca). 
Dit was de tweede vroegste aankomst ooit. Daarna werd ook nog op 24 april een zingend 
exemplaar waargenomen. 
Vanaf 22 april werden in de rietkraag regelmatig 2 Baardmannetjes (Panurus biarmicus) 
ontdekt. Dit resulteerde voor het derde opeenvolgende jaar in een geslaagd broedgeval. Op 16 
juni werden 4 uitgevlogen jongen waargenomen. 
Enkel op 30 juni en op 15 juli werd een Matkop (Parus montanus) waargenomen. Het is 
alweer van 2005 geleden dat deze mezensoort nog op Blokkersdijk broedde. 
Opmerkelijk was de waarneming van een Wielewaal (Oriolus oriolus) op 7 en 16 juni. Sinds 
het verdwijnen als broedvogel in het Sint-Annabos in 2003 is dit een zeldzame verschijning 
geworden. De vorige waarneming op Blokkersdijk dateert al van 2002! 
Een Groenling (Carduelis chloris) werd waargenomen op 12 juni en een overvliegende 
Putter (Carduelis carduelis) werd nog genoteerd op 31 juli. Juliwaarnemingen van Putter zijn 
wel zeldzaam op Blokkersdijk. Van de Kneu (Carduelis cannabina), die tot 1996 nog 
jaarlijks op Blokkersdijk broedde, werd op 15 april een overvliegend exemplaar genoteerd en 
op 15 juli werd een pleisterend groepje van 6 ex. opgemerkt. 
 
ANTWERPEN – LINKEROEVER 
 
Ooievaar tot Kneu 
 
Op 27 mei trokken 4 Ooievaars in NO-richting om 10.54 uur over de bebouwde kom van 
Antwerpen- LO. 
Een Witgatje foerageerde op 8 mei langs de Tophatbeek in het Sint-Annabos. 
Opmerkelijk was de waarneming van een overvliegende Velduil (Asio flammeus) boven de 
bebouwde kom van Antwerpen-LO op 26 juni. Vooral het tijdstip is merkwaardig. Dit is 
trouwens pas de tweede juniwaarneming van Antwerpen-LO sinds 1977! 
Een roepende Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor) werd waargenomen in het Sint-
Annabos op 24 mei. Dit is de tweede meiwaarneming voor Antwerpen-LO sinds 1977!  
Naast de waarnemingen op Blokkersdijk zong ook aan de rand van het Sint-Annabos op 15 
mei een Spotvogel. 
Op 31 mei pleisterden 2 Kneus aan de NW-rand van het Sint-Annabos. Later werd daar op 28 
juni en 7 juli 1 ex. waargenomen. 
 
In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van: Jozef Bafort, Greet De Jonghe, Walter 
De Weger, Nick De Wilde, Mathias D’Haen, Alberto Durinck, Paul Gerené, Luc Lyssens, 
Jean Maebe, Wim Roelant, Benny Van Daele, Lynn Van den Bussche, Jan Vanwijnsberghe en 
de samensteller Willy Verschueren. 
 
NOVEMBER  en DECEMBER  
 
BLOKKERSDIJK (Antwerpen - Linkeroever) 
 
REIGERS tot EENDEN 
Er overwintert minstens één Roerdomp (Botaurus stellaris). Deze geheimzinnige 
rietbewoner werd in deze periode zevenmaal waargenomen. Op 1/11 pleisterden in de 
namiddag 2 Grote Zilverreigers (Casmerodius albus). Vijf overvliegende ex. begroetten op 
18/11 de deelnemers van het werkweekend. Op 29/12 was ook nog een kort pleisterend 
exemplaar aanwezig. De Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) bleef nog tot 15 november. Het 
koppel Kleine Zwaan (Cygnus columbianus bewickii) pleisterde nog tot 16/12 en verdween 



dan door het dichtvriezen van de plas. Begin december was de familie wel 1 of 2 dagen 
afwezig. Hun territoriaal gedrag zorgde ervoor dat op 16 en 24 november respectievelijk 2 en 
3 ad. soortgenoten werden verjaagd. Tijdens hun afwezigheid, vanaf 17 december, 
pleisterden op 18/11 op het ijs 5 "vreemde" adulte Kleine Zwanen. Na de dooi waren vanaf 
30 december 2 adulte vogels aanwezig. Als de kat van huis is... Op 3/11 pleisterden 's 
morgens 2 Kolganzen (Anser albifrons) en er vlogen ook nog 2 groepen van 20 en 52 ex. 
over. Tot 15/12 waren constant 17 tot 40 Grauwe Ganzen (Anser anser) aanwezig. Tijdens de 
vorstperiode in de tweede helft van december werd de soort nog slechts driemaal 
waargenomen (2 tot 6 ex.). Op 3 november hadden nog 306 Canadese Ganzen  (Branta 
canadensis) overnacht. Daarna gebeurde dit nog slechts sporadisch (2 tot 44 ex.). De 
Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) werd tijdens deze periode zesmaal waargenomen, meestal 
overvliegend of kort pleisterend (2 tot 8 ex.) Een vrouwtje Mandarijneend (Aix 
galericulata) werd ontdekt op 4 december. Het was van 1999 geleden dat deze Oostaziatische 
exoot nog was waargenomen. Het aantal overwinterende Smienten (Anas penelope) bleef, 
net zoals vorig jaar, vrij laag. Maxima: 25 november: 112 ex. en 15 december: 207 ex. Heel 
de periode, behalve tijdens de vorstperiode, waren lage aantallen Pijlstaart (Anas acuta) 
aanwezig (maximum: 29 ex. op 20 november). De populatie Slobeenden (Anas clypeata) 
was op 11 november opnieuw toegenomen tot 614 ex. (1,5 procent van de Noordwest-
Europese populatie). Daarna nam tot half december het aantal flink af (rond de 150 ex.). 
Tijdens de vorstperiode in de tweede helft van december, verzamelden zich op 20 december 
rond een klein wak in het ijs, merkwaardig genoeg opnieuw zo'n 350 ex. Op 15 december 
was het aantal overwinterende Tafeleenden (Aythya ferina) opgelopen tot 530 ex. De 
vorstinval deed deze duikeenden uitwijken naar de Schelde. Na de dooi werden op 31 
december opnieuw 599 ex. geteld. Op 8 december werd een 1stejaars Grote Zee-eend 
(Melanitta fusca) opgemerkt. Dit was de 9de waarneming voor Blokkersdijk. Heel de periode 
pleisterde de Brilduiker (Bucephala clangula). Net als de twee voorbije winters bleef het 
aantal laag (1 tot 4 ex.). Op 4/12 werd de enige waarneming genoteerd van een wijfje 
Nonnetje (Mergus albellus). Op 11/11 pleisterde een mannetje Grote Zaagbek (Mergus 
merganser). Pas vanaf 27/11 werd de soort regelmatig gezien, vooral in de late namiddag 
(maximum:  12 mannetjes en 6 wijfjes op 31 december). Een wijfje Rosse stekelstaart 
(Oxyura jamaicensis) pleisterde op 15 en 16 december. Sinds 1979 is dit pas het derde jaar 
met decembergegevens van deze Noord-Amerikaanse exoot. 
 
ROOFVOGELS tot BARMSIJS 
Dé sensatie van deze periode was ongetwijfeld een overtrekkende onvolwassen Zeearend 
(Haliaeetus albicilla) op 30/12. Deze 'vliegende deur' trok om 14u20 statig in ZO-richting, 
grote paniek veroorzakend bij alle aanwezige watervogels. Dit is sinds 1979 de vierde 
waarneming voor Blokkersdijk. De vorige dateert reeds uit 1994 ! Enkel op 15 en 22 
december kwam nog een wijfje Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) jagen. Een mannetje 
Slechtvalk (Falco peregrinus) werd genoteerd op 8 november. Op 20/12 en 23/12, tijdens de 
vorstperiode, gebruikten respectievelijk 18 en 70 Bonte Strandlopers (Calidris alpina) de 
toegevroren plas als hoogwatervluchtplaats. Op het gemaaide rietperceel pleisterden op 1, 16 
en 22 december respectievelijk 3, 3 en 1 Watersnip (Gallinago gallinago). De Houtsnip 
(Scolopax rusticola) is een vaste overwinteraar. Zo werden in deze periode nu en dan 1 tot 2 
ex. waargenomen. Op 4 november werden op het naburige terrein van Lanxess Rubber NV 
32 Wulpen (Numenius arquata) geteld. Daarna werden regelmatig tot 15 ex. overvliegend of 
soms pleisterend op de oostvlakte genoteerd. Nog een interessante waarneming was een in 
westelijke richting laag overvliegende Kleine of Middelste Jager (Stercorarius parasiticus 
of pomarinus). Het was van 1998 geleden dat nog een lid van deze familie werd gezien. Het 
betrof toen een Middelste Jager. Tijdens de vorstperiode werd op 23/12 nog een IJsvogel 



(Alcedo atthis) waargenomen, naarstig op zoek naar open viswater. Eind november werden 
op de slaapplaats van Graspieper (Anthus pratensis) in de westelijke rietkraag 40 ex. geteld. 
Op 1 december werd nog een overvliegende Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) 
opgemerkt. Het was van 1997 geleden dat nog een decemberwaarneming werd genoteerd. 
Opmerkelijk was de aanwezigheid van een wijfje Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) op 
20/12. Dit is pas het tweede jaar met een decemberwaarneming sinds 1973. Het vorige was 
het jaar 1984! Van de overwinterende Kramsvogel (Turdus pilaris) werd enkel op 22 
december 1 ex. waargenomen. Het aantal Koperwieken (Turdus iliacus) lag vanaf half 
november iets hoger dan dit de laatste jaren het geval was. Tot half december werden 10 tot 
60 ex. geteld. Daarna, tijdens de vorstperiode, liep dit aantal op tot ca. 100 ex. Nog een 
waarneming om de duimen van af te likken was een zingende Cetti's Zanger (Cettia cetti) 
op 1/12 en 4/12. Dit is pas de vierde waarneming voor Blokkersdijk. De laatste dateert uit 
1982! Pas vanaf half november werd opnieuw nu en dan de Putter (Carduelis carduelis) 
waargenomen. De aantallen bleven ook laag (1 tot 3 ex.). Na een overvliegend groepje van 
13 Sijzen (Carduelis spinus) op 3 november en 12 ex. op 18 november, werd deze soort pas 
opnieuw regelmatig gezien in december (maximum 13 ex. op de 11de. Een overvliegende 
Barmsijs (Carduelis flammea) ten slotte werd waargenomen op 17/11, 1/12 en 15/12. 
 
ANTWERPEN – LINKEROEVER 
 
FUTEN tot KWIKSTAARTEN 
Op het Galgenweel pleisterden op 16 december 5 Dodaarzen (Tachybaptus ruficollis). Op de 
Schelde thv. het Sint-Annabos en Blokkersdijk foerageerden vanaf half november regelmatig 
6 tot 53 Grauwe Ganzen, vooral ook op het nieuwe schor thv. de Noordscheldeweg. Een 
wijfje Brilduiker werd op 31 december ontdekt op het Galgenweel. Op 15 december 
pleisterde langs de oever van de nieuwe Middenvijverplas een Witgatje (Tringa ochropus). 
Een Kleine Bonte Specht (Dendrocopus minor) pleisterde op 4 december in het Sint-
Annabos en op 29 december werd een mannetje gedetermineerd in het Rot. Ook in Het Rot 
werden op 10 november en 15 december respectievelijk 1 en 2 Grote Gele Kwikstaarten 
waargenomen.  
 
In dit overzicht werden waarnemingen verwerkt van: Greet De Jonghe, Nick De Wilde, 
Mathias D'Haen, Alberto Durinck, Christine Heyrman, Gerry Heyrman,  Koen Maes, René 
Maes, Wim Roelant, Luc Van de Perre en de samensteller Willy Verschueren. 
 


