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IJsduiker Gavia immer ‘versast’ op het kanaal 
Bocholt-Herentals

Nadat er van 25 nov tot 03 dec 06 een volwassen IJsduiker Gavia immer
in winterkleed werd waargenomen op het kanaal Dessel-Schoten in Mol
(A), meldde Werner Langhmans op 10 december terug een IJsduiker maar
nu op het kanaal Bocholt-Herentals in de omgeving van St Jozef Olen (A).
Beide locaties zijn in vogelvlucht slecht 15 km van elkaar verwijderd.

Maandag kwam ik in de vroege namiddag ter plaatse. Hans Van Loy stond
te kijken naar de vogel die al foeragerend richting Geel Ten Aard aan het
zwemmen was. Het bleek ook te gaan om een volwassen exemplaar in
winterkleed. Even later kwamen Herman Puls en An De Wilde aan, de
vogel zwom alsmaar verder tot aan Sas 9. Hij bleef constant duiken in de
onmiddellijke omgeving van de sluisdeur. Daar het al vrij smalle kanaal
hier nog nauwer wordt, konden we de IJsduiker soms op een vijftal meter
van ons zien opduiken.

Op de nadering van een boot bleef de vogel voortdurend duiken tussen
boot en sluisdeur. Bij het opengaan van de eerste sluisdeur en het voor-
zichtig naderen van de boot waren we de IJsduiker even kwijt. We had-
den verwacht hem te zien opduiken al achter de boot.Tot onze grote ver-
bazing was hij echter het sas ingezwommen. Even waren we in paniek
want het werd daar toch wel erg krap. Zou hij de gevaarlijke schroef wel
kunnen vermijden? Hij bleef gelukkig stroomopwaarts van de boot
zwemmen voor de tweede sluisdeur, waar slechts een tweetal meter
ruimte overbleef.
Ook als er water in het sas werd gelaten, wat erg veel turbulentie ver-
oorzaakte bleef hij maar duiken, de afstand tussen ons en de duiker werd

alsmaar kleiner door het verhogen van het waterpeil, vol ongeloof ble-
ven we het spektakel volgen...en An maar fotograferen!
Toen het water eindelijk op niveau was en de tweede sluisdeur openging
duurde het niet lang voor we hem goed en wel aan de andere kant van
het sluizencomplex zagen dobberen. Hij sloeg even de vleugels open en
begon zich ostentatief te poetsen, mogelijk een reactie op de stress.
Met vier mensen waren we getuige van het versassen van een IJsduiker;
er zal waarschijnlijk nog veel water door het kanaal vloeien voor we nog
iets dergelijks te zien krijgen. Tot op heden (27 dec 06) foerageert de
vogel nog steeds tussen Sas 8 en 9. Hij heeft al heel wat aandacht gekre-
gen van vogelkijkers en –fotografen.

De IJsduiker is best wel een zeldzame verschijning in België, met slechts
73 gehomologeerde waarnemingen, veelal juveniele vogels. Gunther
Vergauwen zag, in al de jaren dat hij actief vogels kijkt, al 36 vogels in
België voor hij in Mol zijn eerste volwassen vogel zag!

Daar de waarnemingsplaatsen van Mol en Olen in vogelvlucht slechts op
een 15-tal km van elkaar verwijderd zijn waren we er bijna automatisch
van uitgegaan dat het dezelfde vogel betrof. Toen we ’s avonds dankzij
het internet de foto’s konden vergelijken bleek het warempel om twee
verschillende volwassen vogels te gaan. 2006 was trouwens een erg goed
jaar voor het waarnemen van IJsduikers in de Kempen, buiten Mol en
Geel waren er ook waarnemingen in Neerpelt (L) en juist over de grens
in Budel- Dorplein (Nl.). Ook in Noord Frankrijk en elders in Nederland
werden er eind 2006 meer vogels gezien dan gebruikelijk.
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AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

GGrreeaatt  NNoorrtthheerrnn  DDiivveerr  GGaavviiaa  iimmmmeerr sswwiimmss  tthhrroouugghh  lloocckk  oonn  tthhee
BBoocchhoolltt  --  HHeerreennttaallss  CCaannaall  ((AA))
A Great Northern Diver Gavia immer in adult winter plumage
moved downstream with a ship through a  lock on the Canal
Bocholt- Herentals at Geel (A). The bird survived this adventure and
was still present on dec 27th.

UUnn  PPlloonnggeeoonn  IImmbbrriinn  GGaavviiaa  iimmmmeerr  ppaassssee  ppaarr  uunnee  éécclluussee  ssuurr  llee  CCaannaall
BBoocchhoolltt--  HHeerreennttaallss
Le 11 décembre 2006, un Plongeon imbrin adulte Gavia immer s'est
laissé écluser sur le canal Bocholt-Herentals à Geel (province
d'Anvers).  L'oiseau a survécu à cette aventure et fut encore présent le
27 décembre.

[MS Samengesteld in december 2006]

IJsduiker Gavia immer bij het versassen, 11 dec 06, Sas 9, Geel (A) 
(Foto: An De Wilde) 

IJsduiker Gavia immer met prooi (Amerikaanse Rivierkreeft Orconectes
limosus), 29 dec 06, Geel (Foto: Chris De Groof)




