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Zeldzame vogels in België in 2013
41ste rapport van het 
Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité

❱ Wouter Faveyts, Joris Elst, Marnix Vandegehuchte en de leden van het BAHC

❱ Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus. 18 januari 2014. Vallei van de Zijpbeek, Rekem (L). Mannetje. Deze vogel maakte deel uit van een omvangrijke groep (maximaal 
43 ex.) die aanwezig was van 11 november 2013 tot en met 2 maart 2014. Doorslaggevende kenmerken zijn de snavelvorm, met een opvallend zware ondersnavel en dito 
bovensnavel die vanaf de basis bijna horizontaal doorloopt tot op de kruin. De dikke ‘stierennek’ valt ook op. (Foto Filip De Ruwe)
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Inleiding 
Dit rapport, dat werd opgesteld door het Belgisch Avifaunistisch 
Homologatiecomité (BAHC) en de Commission d’Homologation 
(CH), behandelt gevallen van de aan homologatie onderworpen 
vogeltaxa die in 2013 werden waargenomen op Belgisch grondge-
bied. Het BAHC beoordeelde de Nederlandstalige gevallen, de CH 
de Franstalige. Recent behandelde oudere gevallen zijn eveneens 
opgenomen.  

De werking van het BAHC en de opname van gevallen in een jaar-
rapport is in grote mate afhankelijk van de snelheid waarmee waar-
nemers hun waarnemingen indienen voor beoordeling. Het BAHC 
spoort actief aan tot het indienen van gevallen voor homologatie. 
Dat gebeurt onder meer door waarnemers van zeldzame soorten 
rechtstreeks te contacteren met de vraag om hun geval in te dienen. 
Die aanpak lijkt vruchten af te werpen. Niettegenstaande moeten we 
vaststellen dat nog steeds een aanzienlijk percentage van de geval-

len nooit wordt ingediend bij het BAHC. Dat is erg jammer, want het 
is belangrijk dat er een zo volledig mogelijk overzicht bestaat van 
het aantal gevallen van zeldzame soorten. De Belgische avifauna is 
voortdurend in beweging: de status van heel wat soorten is de voor-
bije decennia sterk veranderd en dat zal in de toekomst niet anders 
zijn. Voor het opvolgen van de status van zeldzame soorten is de 
werking van het BAHC onmisbaar. Gelukkig kunnen veel gevallen 
tegenwoordig alsnog worden opgevist via www.waarnemingen.be; 
nogal wat waarnemingen zijn vergezeld van foto’s en/of een sum-
miere beschrijving. Op die manier kan het BAHC toch nog gevallen 
mee in beschouwing nemen die niet door de waarnemers worden 
ingediend.  

Dit rapport over zeldzame vogels in 2013 zal het laatste rapport 
zijn dat onder de BAHC-vlag zal verschijnen. Zoals al eerder aange-
kondigd (Faveyts et al. 2014, Faveyts et al. 2015) heeft recent een 
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fusie plaatsgevonden van het BAHC en de CH. De nieuwe Belgische 
zeldzaamhedencommissie luistert naar de naam Belgian Rare Birds 
Committee (BRBC). De nieuwe commissie is operationeel vanaf 1 
januari 2015, maar zal gevallen beoordelen vanaf 1 januari 2014. Het 
volgende rapport zal dan ook door het BRBC worden samengesteld. 

Recente beslissingen en ontwikkelingen 
Sinds het vorige rapport zijn er de volgende beslissingen en ontwik-
kelingen:

Vanaf 1 januari 2015 worden de gevallen van negen soorten niet 
langer beoordeeld 

Hoewel strikt genomen geen beslissing van het BAHC maar van 
haar recent in werking getreden opvolger het BRBC is het nuttig 
nogmaals te benadrukken dat vanaf 1 januari 2015 niet minder dan 
negen soorten verdwijnen van de beoordeellijst. Het gaat om Vale 
Pijlstormvogel Puffinus mauretanicus, Zeearend Haliaeetus albicilla, 
Slangenarend Circaetus gallicus, Steppekiekendief Circus macrourus, 
Gestreepte Strandloper Calidris melanotos, Poelruiter Tringa stagnati-
lis, Witvleugelstern Chlidonias leucopterus, Papegaaiduiker Fratercula 
arctica en Pallas’ Boszanger Phylloscopus proregulus. Voor meer infor-
matie over de criteria die tot het verwijderen van deze soorten heb-
ben geleid wordt verwezen naar Faveyts et al. (2015). Gevallen van 
deze soorten zullen vanaf die datum niet langer gehomologeerd 
moeten worden om op de Belgische lijst terecht te komen. Gevallen 
van voor die datum moeten wel nog worden beoordeeld, en het 
BRBC verwelkomt die gevallen nog steeds van harte. 

De overgang naar iets nieuw levert nogal wat extra werk op

Het lijdt weinig twijfel dat een nieuwe Belgische zeldzaamheden-
commissie heel wat voordelen heeft boven twee regionale commis-
sies. De overgang om van het één naar het ander te gaan levert ech-
ter duidelijk extra werk op. Gelukkig zijn we niet van plan om deze 
oefening om de paar jaar te doen! Tussen de diverse grote en kleine 
dingen die de voorbije maanden gebeurden moest er ook nog heel 
wat gevallen uit 2013 beoordeeld worden. Terwijl de commissie erg 
haar best heeft gedaan om dat werk zo goed mogelijk te doen zijn 
er een aantal gevallen waarvoor nog geen finale eindbeslissing werd 
genomen voordat dit rapport moest worden ingediend bij de redac-
tie van Natuur.oriolus. Hoewel het slechts om een kleine minderheid 
van de gevallen gaat, betekent dit dat het voorliggende rapport 
helaas wellicht geen volledig beeld van 2013 oplevert. Het spreekt 
voor zich dat die betreffende gevallen uiteraard wel zullen opgeno-
men worden in het eerstvolgende rapport van het BRBC. Voor de 
meest recente informatie over de status van soorten en de gevallen 
per soort kan u steeds terecht op de website.

Status van Oehoe en Raaf op de Belgische lijst

Het BAHC en zijn opvolger het BRBC hebben werk gemaakt van een 
update van de lijst van Belgische vogelsoorten, een karwei dat al 
langer op zich liet wachten. Hoewel die update er vooral in bestond 
om recent vastgestelde nieuwe soorten toe te voegen aan de lijst, 
alsook recente taxonomische veranderingen toe te passen, kwam 
ook de status van enkele andere soorten in beeld. Op de vorige ver-
sie van de lijst van Belgische vogelsoorten uit 2006 stond Oehoe 
Bubo bubo alleen weergegeven in de B-lijst, waarin vogelsoorten 
zijn opgenomen die alleen vóór 1950 in een wilde staat in België zijn 
vastgesteld. In de eerste helft van de 20ste eeuw kwam Oehoe nog 
in originele wilde staat voor in België, maar de populatie bevond 
zich in een precair stadium met nauwelijks acht gevallen waaronder 
wel vier broedgevallen tot en met 1949. Toen viel het doek, toevallig 
net voor het jaartal dat nadien zou worden ingesteld als startpunt 
voor de A-lijst (soorten vastgesteld in een wilde staat vanaf 1950). 

In 1982 werd de soort herontdekt in België, wat meteen ook de her-
vestiging als broedvogel betekende. Deze hervestiging, die is uitge-
mond in een populatie van 80-85 paar in Wallonië en ook al 5 paar 
in Vlaanderen (provincie Limburg), wordt geacht het gevolg te zijn 
van grootschalige herintroducties in Duitsland vanaf de jaren ’60 
(Vangeluwe et al. 2010, Gabriëls 2014). Geherintroduceerde vogels 
en hun nakomelingen horen volgens de door het BAHC gevolgde 
AERC-regels niet op de A-lijst, maar op de E-lijst. Daardoor was te 
verantwoorden dat Oehoe op de Belgische lijst uit 2006 ‘slechts’ op 
de B-lijst stond, dit was immers de hoogste categorisering die de 
soort bereikt had. Na beraad is echter geoordeeld dat we van de 
hedendaagse, gezonde populaties van Oehoe in Europa mogen ver-
onderstellen, zich dermate te hebben uitgebreid dat er weer sprake 
is van uitwisseling tussen geherintroduceerde en van origine wilde 
populaties. Een upgrade naar de A-lijst is dan ook gerechtvaardigd, 
mede gelet op de sterke gelijkenis met de situatie van Raaf Corvus 
corax in België. Op de lijst uit 2006 kwam Raaf wel voor op de A-lijst, 
hoewel die soort zich in een gelijkaardige situatie bevindt als Oehoe: 
de laatste waarnemingen van originele wilde exemplaren kort voor 
1950 en een herintroductie in België in de jaren ’70 en ’80 (Dehem 
et al. 2010). De nieuwe Belgische lijst is te raadplegen op de website 
van het BRBC. 

Nieuwe aanbevelingen van het AERC TAC: Moltoni’s 
Baardgrasmus nieuwe soort voor Belgische lijst

Het taxonomische comité van het AERC, de Association of European 
Records and Rarities Committees (AERC TAC) heeft in juli 2015 een 
reeks nieuwe aanbevelingen en een daaraan aangepaste lijst van 
vogelsoorten van de West-Palearctis gepubliceerd (Crochet et al. 
2015). Van direct belang voor de Belgische lijst is de aanbeveling 
om Baardgrasmus Sylvia cantillans op te splitsen in twee soorten: 
Baardgrasmus Sylvia cantillans en Moltoni’s Baardgrasmus Sylvia 
subalpina. Hoewel er overtuigende literatuur voorligt om de eerste 
soort verder op te splitsen in twee soorten (Svensson 2013), neemt 
de AERC TAC een voorzichtiger standpunt aan. Wellicht zal dit een 
voorlopig standpunt blijken. Tot de soort Baardgrasmus Sylvia can-
tillans worden de volgende ondersoorten gerekend: cantillans, 
albistriata, iberiae en inornata. Sangster et al. (2015) geven als uitleg 
voor die voorzichtige houding de vooralsnog onduidelijke houding 
van het Noord-Afrikaanse taxon inornata binnen de soort. Voor de 
Nederlandse naamgeving wordt de naam ‘Baardgrasmus’ behou-
den voor het taxon Sylvia cantillans. Volgens de vooruitstrevende 
taxonomie van de Dutch Birding Association (webref. 1), waarvan 
de Nederlandse naamgeving in de regel wordt gevolgd, is dat laat-
ste taxon opgesplitst in Westelijke Baardgrasmus Sylvia inornata en 
Balkanbaardgrasmus Sylvia cantillans, in de lijn van de aanbevelin-
gen van Svensson (2013). Ook relevant zijn een aantal wijzigingen 
aan de taxonomische volgorde van soorten op lijst van vogelsoor-
ten van de West-Palearctis en de wijziging van een aantal weten-
schappelijke soortnamen. Het BAHC en zijn opvolger het BRBC 
zullen de nieuwe aanbevelingen vanaf nu toepassen. Door de 
aanvaarding van Moltoni’s Baardgrasmus als nieuwe soort is de 
Belgische lijst meteen een extra soort rijker. Een geval van baard-
grasmus op 20 – 21 mei 2001 te Knokke-Heist (W) had immers op 
dit taxon betrekking.  

Het opstellen en indienen van verslagen
Hoewel veel waarnemers positief reageerden op onze gerichte vra-
gen om gevallen te documenteren en in te dienen, werd toch een 
deel van de in 2013 waargenomen zeldzame soorten (nog) niet 
ingediend. In sommige gevallen is dit omdat de waarnemer onvol-
doende vertrouwd is met de vogeltopografie of de terminologie 
die gebruikt wordt in beschrijvingen en daardoor opziet tegen het 
opstellen van een verslag. Het BAHC is steeds bereid om in dat geval 
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te helpen. Waarnemers kunnen een kladversie van hun verslag naar 
Miguel Demeulemeester (wheatear32@hotmail.com) mailen. Hij 
voorziet de tekst van de nodige commentaar waarna de waarnemer 
een aangepaste versie kan indienen.
Het is mogelijk om een verslag in te dienen louter op basis van foto’s 
en/of veldschetsen. Een speciaal formulier is hiervoor voorzien op 
onze website. Dit formulier werd recent vernieuwd om nog beter 
op een gebruiksvriendelijke manier zo veel mogelijk informatie over 
een geval te verzamelen. Het BAHC roept uitdrukkelijk op om nog 
niet ingediende gevallen van zeldzame soorten of ondersoorten 
alsnog over te maken aan het BAHC, ook als deze niet van recente 
datum zijn. Alleen op die manier kan de lijst van Belgische vogels zo 
volledig en zo up-to-date mogelijk worden gehouden. 
Wie een verslag heeft ingediend krijgt zo snel mogelijk bericht of de 
beschrijving al dan niet aanvaard werd. Wie meer uitleg wil over de 
beslissing van het BAHC kan hierom verzoeken.
Hoewel het indienen van verslagen door de waarnemers van een 
zeldzame vogel nog steeds de meest aangewezen manier blijft om 
een geval voor te leggen, heeft het BAHC sinds 2009 de beslissing 
genomen om waarnemingen die zijn ingevoerd op www.waarne-
mingen.be te beoordelen zonder dat deze gevallen formeel zijn 
ingediend. Deze werkwijze is in het bijzonder handig voor waarne-
mingen die vergezeld zijn van foto’s. Meer uitleg over deze beslissing 
is te vinden in Faveyts et al. 2011. 
Sinds 1 januari 2015 gebruikt het BRBC www.waarnemingen.be 
ook als opvolgingsinstrument voor gevallen. Daardoor is het nog 
gemakkelijker geworden voor waarnemers om een geval in te die-
nen bij de commissie. Door gewoon een beschrijving of foto’s toe te 
voegen aan je waarneming komt de waarneming meteen in roulatie. 
Een waarneming wordt via www.waarnemingen.be als “ingediend” 
beschouwd als er duidelijke foto’s bij staan of als er een beschrijving 
toegevoegd is. Zo niet krijgt ze het label “niet ingediend”. De waar-
nemer kan in de rechtse kolom kiezen om een formulier te down-
loaden van de waarneming om in te dienen bij de commissie; hierin 
staan dan reeds alle details ingevuld die de waarnemer in www.
waarnemingen.be ingevuld heeft.  Nadat dit verder is aangevuld, 
stuurt de waarnemer het in naar info@belgianrbc.be.

Dankwoord
In de allereerste plaats wil het BAHC zijn grote dank betuigen aan 
de BAHC-leden die de overstap naar het BRBC niet maken: Johan 
Buckens, Joost Mertens, Geert Spanoghe en Marnix Vandegehuchte. 
Laatstgenoemde is als archivaris gedurende vele jaren een belangrij-
ke steunpilaar geweest voor de commissie. Toen het BAHC een aan-
tal jaren geleden een dipje meemaakte is het in aanzienlijke mate 
aan Marnix te danken dat het vuur bleef branden! Een welgemeende 
merci! 
Het BAHC dankt verder Natuurpunt Studie vzw, voor het dragen van 
de werkings- en publicatiekosten van het BAHC. Verder kunnen wij 
opnieuw dankzij een goede samenwerking met de Commission 
d’Homologation (CH) een rapport voor heel België aanbieden. De 
taal van de waarnemer bepaalt door welk homologatiecomité een 
waarnemingsformulier beoordeeld wordt. Niet in het minst wensen 
we alle waarnemers te bedanken die één of meerdere verslagen 
hebben ingediend die behandeld werden voor dit verslag. 
De volgende BAHC-/CH-leden hebben meegewerkt aan het beoor-
delen van de gevallen in dit rapport: 

BAHC  : Johan Buckens, Peter Collaerts, Miguel Demeulemeester, Joris 
Elst, Wouter Faveyts, Tom Goossens, Joost Mertens en Geert Spanoghe. 
CH: André Burnel, Christophe Gruwier, René-Marie Lafontaine, Raphaël 
Lebrun, Pierre Loly, Thibault Mariage, Laurent Raty, Frédéric Vanhove. 

GEBRUIK VAN DE SYSTEMATISCHE LIJST / Use of the 
systematic list

Naamgeving en soorten

Dit rapport volgt de soortenindeling zoals uiteengezet in Oriolus 
61:25-39. De taxonomie is in overeenstemming met de regels van 
het taxonomische comité van het AERC, de Association of European 
Records and Rarities Committees, kortweg AERC TAC: http://www.
aerc.eu/tac.html. 
In het Nederlands is de naamgeving volgens de Dutch Birding 
Association (Van den Berg 2008, aangevuld met de meest recente 
versie zoals te vinden op webref. 1). In het Frans is de naamgeving 
volgens de Commission internationale des noms français des oiseaux 
(CINFO). Devillers, P., Ouellet, H., Benito-Espinal, E., Beudels, R., Cruon, 
R., David, N., Erard, C., Gosselin, M. & Seutin, G. 1993. Noms français 
des oiseaux du Monde. Éd. MultiMondes Inc., Sainte-Foy, Québec 
& Éd. Chabaud, Bayonne, France, 1993, 1re éd. ISBN 2-87749035-1 
(internetversie op http://membres.lycos.fr/listoiseauxmonde/pre-
sent.html). De wetenschappelijke namen worden gebruikt volgens 
de regels van het AERC: http://www.aerc.eu/tac.html

Informatie weergegeven voor elk geval

Per geval worden de volgende gegevens vermeld: 1) een cijfer tus-
sen haakjes dat weergeeft het hoeveelste geval het is van de soort 
in kwestie (voor een beperkt aantal soorten ontbreekt dit overzicht 
nog); 2) de datum/data van het geval; 3) de naam van het gebied 
waar de waarneming werd verricht (voor zover gekend); 4) de naam 
van de (deel)gemeente, met vermelding tussen haakjes van de 
provincie; 5) informatie over aantal, geslacht en/of leeftijd van de 
vogel(s) in kwestie (voor zover te bepalen) en 6) de naam van de 
opsteller van het verslag. Waar het BAHC op eigen initiatief een ver-
slag heeft opgesteld, op basis van online informatie, wordt dit weer-
gegeven door de vermelding ‘verslag BAHC’. 

Tekens en afkortingen/Signs and abbreviations

10 provincies + het Brussels Hoofdstedelijk Gewest /10 provinces + 
the Brussels Capital Region
(A) Antwerpen (Lx) Luxembourg
(Br)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (N) Namur
(BW) Brabant Wallon (O) Oost-Vlaanderen
(H) Hainaut (VB) Vlaams Brabant
(L) Limburg (W) West-Vlaanderen 
(Lg) Liège  

Geslacht, Leeftijd & Kleed/Sex, Age & Plumage
m. mannetje/male
v. vrouwtje/female
1kj eerste kalenderjaar/first calendar year
1kj+ eerste kalenderjaar of ouder/first calendar year or older
ad. adult
juv. juveniel/juvenile
imm. immatuur/immature
zo.  zomerkleed (broedkleed)/summer plumage (breeding plumage)
wi.  winterkleed/winter plumage
ec.  Eclipskleed/eclips plumage

Trekrichtingen worden aangeduid met universele afkortingen : 
N = noord, NE = noordoost, NNE enz./migrating birds are marked as 
N = North, NE = North East, NNE etc.

De kleinste gemeentelijke eenheid wordt gebruikt: bij het weerge-
ven van de locatie van een geval. Indien de deelgemeente bekend is 
wordt de deelgemeente als gemeentenaam opgegeven; in dat geval 
wordt de hoofdgemeente niet meer vernoemd. (Deel)gemeentena-
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men dienen geïndexeerd te zijn op de meest recente overzichtskaart 
van administratief België (NGI, 1995). Plaatsnamen in Vlaanderen 
en in tweetalige gemeenten zijn in het Nederlands; plaatsnamen in 
Wallonië zijn in het Frans.
Names of municipalities must be indexed on the most recent municipa-
lity map (NGI, 1995). Names of municipalities in Flanders and bilingual 
municipalities are in Dutch. Walloon municipalities are in French.

Telling van de gevallen

De telling van het aantal gevallen per soort gebeurt in eerste instan-
tie volgens de Voorlopige lijst van Belgische vogels (De Smet G., onuit-
gegeven). Deze lijst vermeldt alle gehomologeerde gevallen in 
België. Het aantal gevallen op basis van deze lijst is vervolgens aan-
gevuld met het aantal gehomologeerde gevallen sinds de opmaak 
van de lijst. Enkel gevallen waarvan de datum tot op de maand pre-
cies en de plaats tot op de provincie precies bekend is, worden mee-
geteld. Het BAHC is momenteel nog bezig de telling te herzien en 
fouten te verbeteren. 
Bij vrijwel alle soorten vindt men achter de soortnaam drie cijfers 
tussen haakjes:
1. het eerste cijfer staat voor het aantal exemplaren in de periode 

1800-1949 (B-lijst);
2. het tweede cijfer staat voor het aantal exemplaren in de periode 

1950-2012 (A-lijst);
3. het derde cijfer staat voor het aantal exemplaren in 2013.

Een cijfer tussen haakjes voor een bepaald geval geeft aan het hoe-
veelste exemplaar dit bepaalde geval is sinds het begin van de tel-
ling. 
Voor de betekenis van de verschillende categorieën wordt verwezen 
naar de handleiding op de website van het BAHC (http://www.bahc.
be/documenten/BAHC-handleiding_2010.pdf). 

Count 

The count of records for every species is based on the Preliminary List of 
Belgian Birds (De Smet G., unpublished), an annotated checklist of all 
accepted records in Belgium. Only records with sufficiently trustworthy 
information on date (at least the month) or location (at least the pro-
vince) are included. In addition, records which have been accepted after 
the compilation of this list have been added. 
For almost every species the species name is followed by three figures in 
brackets:
1. Number of individuals from 1800-1949;
2. Number of individuals from 1950-2012;
3. Number of individuals from 2013.

A number in parentheses preceding a record refers to the total number 
of individuals recorded in Belgium since the start of the count. 

SYSTEMATISCHE LIJST

1. Aanvaarde gevallen / accepted records

Dwerggans Anser erythropus (1,161, 2)
(163) 2 – 14 januari, Uitkerke (W), 1 ex. (verslag K. Hessel)
(164) 27 november, Hollemeers, Bassevelde (O), 1 ex. (verslag BAHC)
Een zwak jaar voor Dwerggans. Hoewel niet zo populair als fraaiere 
soorten zoals Roodhalsgans wordt ook Dwerggans geregeld gehou-
den in watervogelcollecties. In die middens krijgt ze ook de naam 
‘Goudooggans’ mee. In de regel moeten Dwergganzen, als inheemse 
soort, voorzien zijn van een gesloten pootring die aantoont dat ze 
in gevangenschap zijn geboren en gekweekt. Uit gevangenschap 
afkomstige vogels maken zich vaak verdacht door te verschijnen op 

plaatsen en op tijdstippen die niet binnen het verwachtingspatroon 
liggen van een wilde vogel. Ook tam gedrag en gezelschap van ande-
re (zomer)ganzensoorten kunnen aanwijzen dat het om dubieuze 
exemplaren gaat. Ze vertonen ook al eens kenmerken van hybridisa-
tie met andere ganzensoorten. Het is echter niet altijd eenvoudig en 
uit voorzichtigheid hanteert het BAHC enkele extra criteria om geval-
len van Dwerggans te beoordelen. In de eerste plaats moet de afwe-
zigheid van een kweekring met zekerheid worden vastgesteld. Bij 
voorkeur blijkt dit uit foto’s, maar de uitdrukkelijke stellingname door 
de waarnemer kan volstaan. Het gedrag van de vogel mag niet ver-
dacht zijn. Tamheid tegenover mensen (geen vluchtreactie, bedelen 
om voedsel) wordt als verdacht gedrag beschouwd. De locatie waar 
de vogel voorkomt moet onverdacht zijn. Dit is weliswaar geen zwart-
wit inschatting, maar de locatie waar de vogel wordt waargenomen 
kan wel in belangrijke mate de geloofwaardigheid van de wilde staat 
beïnvloeden. In het geval van Dwerggans betekent dit dat de waar-
neming moet plaatsvinden in het gezelschap van andere wilde gan-
zen, bij voorkeur soorten en populaties uit Siberië in gekende gan-
zenoverwinteringsgebieden. Tenslotte moet de periode van het jaar 
onverdacht zijn. In principe moeten al die criteria cumulatief vervuld 
zijn om voor aanvaarding in aanmerking te komen. Uitzonderlijk kan 
hier op gemotiveerde wijze van worden afgeweken. Het BAHC is zich 
goed bewust van het feit dat het gebruik van die criteria niet altijd 
even gemakkelijk is, en dat voor bepaalde gevallen uiteindelijk nog 
steeds een arbitrair oordeel geveld moet worden. De kans bestaat 
daardoor dat sommige gevallen onterecht worden aanvaard of ver-
worpen. We maken ons echter sterk dat we door het toepassen van 
deze criteria globaal gezien een reëel beeld van het voorkomen van 
Dwergganzen in België verkrijgen. Om de criteria zo goed mogelijk 
te kunnen toepassen op elk geval van Dwerggans in België roepen 
we op om gevallen zo goed mogelijk te documenteren met foto’s of 
tenminste met geschreven beschrijvingen. 

Witbuikrotgans Branta bernicla hrota (7,265,3)
(273) 21 januari, Doelpolder, Kieldrecht (O), 1 ex. (verslag K. Hessel)
(247-275) 2 februari, IJzermonding, Nieuwpoort (W), 2 ex. (verslag 
B. De Schutter)

Roodhalsgans Branta ruficollis (1,77,1)
(79) 2 januari – 4 april, Bichterweerd, Dilsen-Stokkem (L), 1 ad. 
( verslag BAHC)
Een flauw jaar met slechts één aanvaard geval. Het beoordelen van 
Roodhalsganzen in België is lastig. De soort is populair bij watervo-
gelhouders, en van daaruit komt ontsnapping en vrijlating voor. In 
de regel moeten Roodhalsganzen, als inheemse soort, voorzien zijn 
van een gesloten pootring die aantoont dat ze in gevangenschap 
zijn geboren en gekweekt. Uit gevangenschap afkomstige vogels 
maken zich vaak verdacht door te verschijnen op plaatsen en op tijd-
stippen die weinig of geen vertrouwen geven in een wilde herkomst. 
Ook het tamme gedrag en het gezelschap van andere (zomer)gan-
zensoorten kunnen duidelijk maken dat het om dubieuze exempla-
ren gaat. Het is echter niet altijd eenvoudig, er werd reeds vastge-
steld dat een Roodhalsgans met kweekring zich ’s winters ophield 
in een grote groep Kolganzen in de Oostkustpolders. Een dunne 
kweekring kan onopvallend zijn en zeer moeilijk te zien bij een vogel 
die op afstand in een grote groep ganzen in de vegetatie foerageert. 
Deze voorzichtigheid zorgt er voor dat het BAHC enkele extra criteria 
hanteert om gevallen van Roodhalsgans te beoordelen. In de eerste 
plaats moet de afwezigheid van een kweekring met zekerheid wor-
den vastgesteld. Bij voorkeur blijkt dit uit foto’s, maar de uitdrukke-
lijke stellingname door de waarnemer kan ook volstaan. Het gedrag 
van de vogel mag niet verdacht zijn. Tamheid tegenover mensen 
(geen vluchtreactie, bedelen om voedsel) wordt als verdacht gedrag 
beschouwd. De locatie waar de vogel voorkomt moet onverdacht 
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zijn. Dit is weliswaar geen zwart-wit inschatting, maar de locatie 
waar de vogel wordt waargenomen kan wel in belangrijke mate de 
geloofwaardigheid van de wilde staat beïnvloeden. In het geval van 
Roodhalsgans betekent dit dat de waarneming moet plaatsvinden 
in het gezelschap van andere wilde ganzen, bij voorkeur soorten 
en populaties uit Siberië en in gekende ganzenoverwinteringsge-
bieden. Tenslotte moet de periode van het jaar onverdacht zijn. In 
principe moeten al die criteria cumulatief vervuld zijn om voor aan-
vaarding in aanmerking te komen. Uitzonderlijk kan hier op gemoti-
veerde wijze van worden afgeweken. Het BAHC is zich goed bewust 
van het feit dat het gebruik van die criteria niet altijd even gemak-
kelijk is, en dat voor bepaalde gevallen een arbitrair oordeel geveld 
zal moeten worden. De kans bestaat daardoor dat bepaalde geval-
len onterecht worden aanvaard of verworpen. We maken ons echter 
sterk dat we door het toepassen van deze criteria globaal gezien een 
reëel beeld van het voorkomen van Roodhalsganzen in België kun-
nen bekomen. Om de criteria zo goed mogelijk te kunnen toepas-
sen op elk geval van Roodhalsgans in België wordt opgeroepen om 
gevallen zo goed mogelijk te documenteren met foto’s of tenminste 
met geschreven beschrijvingen. 

Amerikaanse Smient Anas americana (0,17,2)
(18) 16 – 24 maart, Handzamebroeken, Handzame (W), 1 m. (verslag 
BAHC)
(19) 2 – 4 april, Lage Moere, Meetkerke (W), 1 m. (verslag Jan Baert)

Amerikaanse Wintertaling Anas carolinensis (0,24,1)
(25) 2 – 17 april, Viersels Gebroekt, Zandhoven (A), 1 ad. m. (verslag 
J. Pottier)

Blauwvleugeltaling Anas discors (0,17,1)
(18) 29 april – 3 mei 2012, Drijdyck, Verrebroek (O), 1 ex. (verslag 
B. De Keersmaecker)

Kleine Topper Aythya affinis (0,2,1)
(3) 1 – 2 april, Rodenhuizedok, Gent (O), 1 m. (verslag G. Spanoghe)
De derde Kleine Topper voor België zat net als het eerste exemplaar 
in 1996 in de Gentse Kanaalzone. De data en het korte verblijf wijzen 
op een vogel op doortrek. Dit is één van verschillende Nearctische 
eendensoorten die jaarlijks in kleine aantallen voorkomt in West-
Europa. Met name in Groot-Brittannië is dit een regelmatige gast, 
met 15 aanvaarde gevallen in 2013. Vogels die terugkeren in opeen-
volgende winters worden geregeld vastgesteld in Groot-Brittannië 
(Hudson et al. 2014). 

Kuhls Pijlstormvogel Calonectris diomedea (0,27,1)
(28) 11 september, De Panne (W), 1 ex. (verslag BAHC)
Het eerste geval sinds 2008. Voor de jaren ’90 van de 20ste eeuw lig-
gen elf aanvaarde gevallen voor, maar na de eeuwwisseling is het 
rustiger geworden voor deze soort. De vogel kon niet tot op onder-
soort gedetermineerd worden. Volgens de taxonomie van het AERC 
TAC die door het BAHC gevolgd wordt, worden de taxa C.d. diome-
dea en C.d. borealis nog tot dezelfde soort gerekend. Volgens diverse 
andere taxonomische bronnen (van den Berg 2008, del Hoyo & Collar 
2014) worden die twee taxa als soorten beschouwd, respectievelijk 
Scopoli’s Pijlstormvogel en Kuhls Pijlstormvogel. Het taxon edwardsii 
van de Kaapverdische Eilanden (Kaapverdische Pijlstormvogel) 
wordt zowel door AERC TAC als door de andere vermelde bronnen 
als een aparte soort beschouwd. 

Vale Pijlstormvogel Puffinus mauretanicus (0,63,2)
(64) 10 september, Noordzee, Nieuwpoort (W), 1 ex. (verslag BAHC)
(65) 30 oktober, Schipgatduinen, Oostduinkerke (W), 1 ex. (verslag 
BAHC)

Stormvogeltje Hydrobates pelagicus (5, 82,1)
(88) 7 november, provincie West-Vlaanderen, exacte locatie onbe-
kend, gevonden op schip, verzorgd in vogelopvangcentrum van 
Raversijde en terug vrijgelaten (verslag BAHC)

Ralreiger Ardeola ralloides (4,36,3)
(41) 29 mei, Blankaart, Woumen (W), 1 ex. (verslag BAHC)
(42) 2 juni, Velduilweiden, Uitkerke, (W), 1 ex. (verslag 
J. Vanheuverswyn)
(43) 16 juni, Kleyne Vlakte, Knokke-Heist (W), 1 ex. (verslag P. Beirens)

Zwarte Ibis Plegadis falcinellus (72,41,13)
(114) 5 oktober – 31 december, Marais d’Harchies, Bernissart (H), 
1 ex. (verslag Nicole Joly)
(115) 6 oktober, Baaigemkouter, Baaigem (O), 1 ex. (verslag BAHC)
(116-119) 20 – 21 oktober, Sint-Jorispolder, Watervliet (O), 4 ex. (ver-
slag BAHC)
(120-121) 25 oktober, Oostende (W), 2 ex. (verslag BAHC)
(122-123) 30 oktober – 1 december, Blankaart, Woumen (W), 2 1kj 
(verslag BAHC)
(124-125) 8 november, Baaigemkouter, Baaigem (O), 2 ex. (verslag 
BAHC)
(126) 15 – 22 november 2014, Bourgoyen, Gent (O), 1 ex. gekleur-
ringd in Spanje (verslag BAHC)
Zeven gevallen met in totaal dertien vogels is één van de beste 
jaren ooit voor Zwarte Ibis in België. Het gaat om een recordaantal 
gevallen, maar niet om een recordaantal vogels in één jaar. Uit het 
begin van de vorige eeuw liggen namelijk gevallen voor van groe-
pen van 30 ex. te Haneffe (Lg) in september 1903 en van 25 ex. te 
Molenbeersel (L) op 26 oktober – 3 november 1932. Na een reeks 
gevallen in de jaren ‘90 van de 20ste eeuw ontbrak de soort van 1999 
tot 2005. Sindsdien doken in elk jaar behalve 2008 Zwarte Ibissen 
op. Alle gevallen in 2013 stammen uit het najaar, vooral oktober. 
Dat stemt overeen met wat dat jaar in Nederland werd vastgesteld. 
In september doken bij onze noorderburen groepen van 24 ex. en 
11 ex. op, die vervolgens uit elkaar vielen en zich verspreidden waar-
door reconstructie van het precieze aantal dat Nederland bereikte 
niet mogelijk was. De influx werd ook genoteerd in Groot-Brittannië, 
Duitsland en Zwitserland (Boele & van Winden 2013). Vanaf 2013 
wordt de soort trouwens niet langer beoordeeld in Groot-Brittannië 
(Hudson et al. 2013), iets wat in Nederland al vanaf 2000 het geval 
is (webref. 2). Als de huidige trend zich doorzet is het denkbaar 
dat Zwarte Ibis ook in België binnen afzienbare tijd van de lijst van 
beoordeelsoorten zou kunnen verdwijnen. Zelfs een vestiging als 
broedvogel is niet ondenkbeeldig; in Nederland was in 2012 sprake 
van balts en gesleur met nestmateriaal (Boele & van Winden 2013) 
en opnieuw in 2014, toen ook in Groot-Brittannië nestbouw werd 
genoteerd (Boele 2014). Ook in België (Harchies, H) was er in 2014 
sprake van baltsgedrag en aanbieden van nestmateriaal, maar daar-
over wellicht meer in een volgend rapport. De oorzaak van de gun-
stige evolutie moet gezocht worden in de sterke toename van de 
broedpopulatie in Zuidwest-Europa, met in 2010 alleen al in de Coto 
Doñana in Zuid-Spanje ca. 5.300 broedparen (De Juana & Garcia 
2015). De Spaanse origine van de vogels die hier opduiken wordt 
bevestigd door diverse gekleurringde vogels in Nederland en Groot-
Brittannië. Ook de vogel van 15-22 november te Gent was gekleur-
ringd en van Spaanse afkomst. Deze vogel werd in september ’13 
ook afgelezen in Tilburg in Nederland. 

Grijze Wouw Elanus caeruleus (0,11,2)
(8) 19 april 2010, Tessenderlo (L), 1 ex. (verslag BAHC)
(12) 30 juli, Doelpolder, Doel (O), 1 ex. (verslag K. Hessel)
(13) 21 oktober, Lichtervelde (W), 1 ex. (verslag L. Delecluyse)
Alweer twee gevallen van Grijze Wouw in 2013, plus nog een oud 
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geval uit 2010. Dertien van de veertien Belgische gevallen dateren 
uit de 21ste eeuw, dus de recente toename is onmiskenbaar. 

Zeearend Haliaeetus albicilla (31,121,14) 
(153) 24 januari, Schotsheide/Bergerven, Neeroeteren (L), 1 ad. (ver-
slag BAHC)
(154) 26 januari, Bichterweerd, Dilsen-Stokkem (L), 1 2kj (verslag 
BAHC)
(155) 1 maart, Keuzemeersen, Drongen (O), 1 2kj, geringd (verslag 
BAHC)
(156) 2 – 27 maart, De Blankaart, Woumen (W), 1 2kj, geringd (ver-
slag M. Demeulemeester)
(157) 10 – 11 maart, Harzé (Lg) : 1 2kj (verslag D. Gailly)
(158) 9 – 10 april, Libramont (LX), 1 imm. (verslag CH)
(159) 18 mei, Bichterweerd, Dilsen-Stokkem (L), 1 2kj (verslag BAHC)
(160) 29 augustus – 9 november, Groot Broek, Sint-Agatha-Rode (VB) 
en Néthen - Gastuche (BW), 1 1kj (verslag BAHC)
(161) 29 september, Bichterweerd, Dilsen-Stokkem (L), 1 2kj (verslag 
BAHC)
(162) 30 september, Kristallijn, Lommel (L), 1 ex. (verslag BAHC)
(163) 3 oktober, Lombardsijde (W), 1 1kj (verslag BAHC)
(164) 5 oktober, Kleine Boompolder, Sint-Margriete (O), 1 1kj (verslag 
BAHC)
(165) 11 november, Anderstad, Lier (A) en Tongerlo (A), 1 1kj (verslag 
BAHC)
(166) 13 november, Geitenberg, Kooigem (W) en Dottignies (H), 1 1kj  
(verslag BAHC, verslag C. Gruwier)
Dit rapport zal het laatste zijn waarin Zeearend aan bod komt en met 
14 gevallen is het een mooie afsluiter geworden. De recent ingezette 
evolutie om ook buiten de klassieke doortrek- en wintermaanden op 
te duiken zette zich ook door in 2013. Het toenemende aantal waar-
nemingen maakt het steeds lastiger om dubbeltellingen te weren 
van vogels die op verschillende, soms ver uit elkaar gelegen locaties 
waargenomen worden. Het wordt spannend om te zien hoe de soort 
verder zal evolueren. De bronpopulaties ten noorden van ons blijven 
toenemen, zoals in Polen (Neubauer et al. 2015) en Duitsland (628-
643 paar in de periode 2005-2009; tevens een blijvende westwaartse 
expansie - Gedeon et al. 2014, Sudfeldt et al. 2012). 

Vale Gier Gyps fulvus (4,306,8)
(311) 26 – 27 april, Ronse (O), 1 ex. (verslag BAHC)
(312-313) 1 juni, Gros Tienne du Bi, Dailly (N), 2 2kj (verslag F. Maes)
(314) 17 juni, Boortmeerbeek (VB), 1 ex. (verslag BAHC)
(315-317) 19 – 20 juni, Yves-Gomezée (N), 3 2kj op 19 juni, nog 1 ex. 
over op 20 juni (verslag H. Dufourny)
(318) 24 juli, Sint-Michiels (W), 1 ex. (verslag BAHC)

Slangenarend Circaetus gallicus (4,78,8)
(62) 10 augustus 2010, Oud-Heverlee-Zuid, Oud-Heverlee (VB), 1 ex. 
(verslag L. Hendrickx)
(83) 8 mei, bezinkingsputten, Tienen (VB), 1 ex. (verslag M. Vandeput)
(84) 25 mei – 9 juni, militair domein Kamp Beverlo, Houthalen-
Helchteren (L), 1 ex. (verslag BAHC)
(85) 1 juni, Freux (Lx), 1 ex. (verslag CH)
(86) 14 juni – 8 juli, Frasnes-les-Couvin en Pesche (N), 1 ex. (verslag 
CH)
(87) 20 juli, Sensenruth (Lg), 1 ex. (verslag CH)
(88) 30 juli, Kalmthoutse Heide, Kalmthout (A), 1 ex. (verslag BAHC)
(89) 3 augustus, De Maten, Genk (L), 1 ex. (verslag D. Smets)
(90) 4 augustus, Reuland (Lg), 1 ex. (verslag CH)
Vanaf 1 januari 2014 is Slangenarend niet langer een beoordeelsoort 
in België. Met acht aanvaarde gevallen is 2013 een keurige afsluiter 
geworden. Dit aantal bevestigt andermaal dat de soort tegenwoordig 
gemakkelijk de nieuwe criteria voor beoordeelsoorten overschrijdt.

Steppekiekendief Circus macrourus (13,59, 12)
(73) 3 april, Paardenschor, Beveren (O), 1 ex. (verslag BAHC)
(74) 7 april, Honsem (VB), 1 2kj+ vr. (verslag BAHC)
(75) 24 april, Zeereep Wenduine tot Blankenberge, Wenduine (W), 
1 ad. m. (verslag BAHC)
(76) 25 april, Kristallijn/Maatheide, Lommel (L), 1 ex. (verslag BAHC)
(77) 21 mei, Westouter (W), 1 ad. m. (verslag BAHC)
(78) 26 augustus, Crisnée (Lg), 1 imm. (verslag CH)
(79) 6 september, Houtain-le-Val (BW), 1 ad. (verslag P. Melon)
(80) 7 september, Seneffe (H), 1 m. (verslag BAHC)
(81) 10 september, Thommen (Lg), 1 m. (verslag CH)
(82) 11 september, Boechout (A) en Koningshooikt (A), 1 ex. (verslag 
BAHC)
(83) 28 september, Geitenberg, Kooigem (W), 1 2kj vr. (verslag 
E. Desmet)
(84) 30 oktober, Baaigemkouter, Baaigem (O), 1 1 kj (verslag BAHC)
Vanaf 1 januari 2014 is Steppekiekendief niet langer een beoordeel-
soort in België. Daarmee wordt het pad gevolgd dat veel andere 
Europese landen recent zijn ingeslagen. De opvallende toename van 
de soort ligt aan de oorzaak van deze evolutie die nauwelijks twin-
tig jaar geleden door niemand zou zijn voorspeld. Met 12 gevallen 
is 2013 een keurige afsluiter geworden. Dit aantal onderstreept dat 
Steppekiekendief ook dit jaar ruimschoots de nieuwe criteria over-
schrijdt om als beoordeelsoort beschouwd te worden. 

Arendbuizerd Buteo rufinus (0,0,1)
(1) 6 – 8 juli, Meyerode (Lg), 1 ad. (verslag BAHC/CH)
In 2013 eindelijk aan de Belgische lijst toegevoegd. Een fel bedis-
cussieerde Arendbuizerd van 19 oktober 2008 tot en met 26 maart 
2009 in Doel (O), die geacht werd tot de Noord-Afrikaanse onder-
soort cirtensis te behoren, haalde de A-lijst niet. De adulte vogel 
die in juli 2013 enkele dagen pleisterde in Meyerode paste bij de 
nominaatvorm rufinus en dook niet toevallig op in de oostelijke 
helft van het land. De broedpopulatie van Arendbuizerd in het 
zuidoosten van het continent kent al enkele decennia een opmer-
kelijke groei. Halverwege de 20ste eeuw broedde de soort alleen in 
Griekenland en Zuid-Rusland. In de laatste decades van de vorige 
eeuw breidde de soort fors uit. Recente aantalsschattingen geven 
ca. 250 paar voor Oekraïne, 800-1.000 paar voor Bulgarije, 100-180 
paar voor Roemenië, 22-28 paar voor Servië en 20-40 paar voor 
Bosnië-Herzegovina. De dichtste broedvogels bevinden zich in 
Hongarije, waar 4-10 paar broeden. Volgend op de uitbreiding van 
het broedgebied en de toegenomen aantallen broedvogels gingen 
ook de aantallen Arendbuizerds in Centraal- en Noordwest-Europa 
sterk de hoogte in. De soort is inmiddels een jaarlijkse gast in aar-
dige aantallen in Polen, Slovakije, Oostenrijk en in iets mindere mate 
ook in Tsjechië en Duitsland. Dat laatste land kende bv. maar liefst 
negen aanvaarde gevallen in 2012. In dat jaar was er een influx, met 
minstens 280 vogels in Centraal-Europa, waaronder 135 in Slovakije 
(in groepen tot zes exemplaren), 56 in Polen en 43 in Oostenrijk. De 
zomermaanden en de vroege herfst (piek in september) leveren 
het meeste aantal gevallen op. Dit wijst er op dat het in belangrij-
ke mate gaat om Arendbuizerds die meteen na het broedseizoen 
gaan zwerven. Een aanzienlijk aandeel van de vogels die in Centraal 
en Noordwest-Europa voorkomen zijn adult (Lawicki et al. 2013, 
Deutsche Avifaunistische Kommission 2013). De Belgische vogel 
past dus mooi in het plaatje. Het valt te verwachten dat we de vol-
gende jaren nog meer Arendbuizerds kunnen verwelkomen. Goede 
documentatie is belangrijk voor deze soort want verwarring met 
Buizerds met rossige veertinten is een gekende valkuil. Als uitsmijter 
vermelden we dat de influx van 2012 vrijwel zeker ook in België een 
vogel opleverde: op 1 december werd te Hodister (Lx) een buizerd 
gefotografeerd die er prima uitziet voor een adulte Arendbuizerd. 
Op www.waarnemingen.be is een vrij vage maar tamelijk overtui-
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gende foto te zien van deze vogel. Het BAHC of het CH hebben zich 
nog niet formeel over die vogel uitgesproken. Indien aanvaard zou 
dat het eerste geval voor België worden. 

Dwergarend Aquila pennata (0,15,2)
(16) 25 mei, Ronde Put, Postel (A), 1 ex. bleke fase (verslag BAHC)
(17) 27 juni, Langendonk, Kalken (O), 1 ex. (verslag D. De Wilde)

Kleine Torenvalk Falco naumanni (0,0,1)
(1) 26 oktober, Zeebermduinen, Oostduinkerke (W), 1 ex. (verslag 
BAHC)
In 2007 werd geoordeeld dat het enige Belgische geval van Kleine 
Torenvalk, een ringvangst op 18 oktober 1964, niet langer als aan-
vaardbaar kon worden beschouwd omwille van een zeer beknopte 
beschrijving en een gebrek aan foto’s (Adriaens et al. 2007). In 2013 
kon de soort dan uiteindelijk volwaardig aan de landelijke lijst wor-
den toegevoegd. Een alerte waarnemer fotografeerde een vogel 
die vervolgens aan de hand van de foto zonder twijfel als een Kleine 
Torenvalk kon worden gedetermineerd. Na een substantiële afname 
in de loop van de 20ste eeuw is de Europese populatie van de soort 
terug aan de beterhand. De verbetering komt op conto van de zuid-
westelijke populaties; in Zuidoost-Europa blijft het niet al te best gaan 
met de soort (BirdLife International 2004). De Franse populatie kwam 
in de jaren ’80 van de vorige eeuw met 15-20 koppels gevaarlijk dicht 
bij het verdwijnen als broedvogel (Thiollay & Bretagnolle 2004), maar 
toen zette zich een kentering in. De stijging zet zich nog steeds door, 
en bereikt in 2013 350 koppels (webref. 3). De omvangrijke Spaanse 
populatie bereikte eveneens haar dieptepunt in de jaren ’80 van de 
20ste eeuw, en kende sindsdien ook een gunstige evolutie. In 2010 
telde de populatie ca. 14.000 paren, weliswaar nog steeds ruim onder 
historische aantallen van voor de afname (De Juana & Garcia 2015). 

Klein Waterhoen Porzana parva (4,36,3)
(41) 8 mei, Gravière d’Amay, Amay (Lg), 1 ad. (verslag D. Gailly)
(42) 7 – 12 juni, Hageven, Neerpelt (L), 1 ad. m. zangpost (verslag 
BAHC)
(43) 26 – 27 september, Bourgoyen, Gent (O), 1 juv. (verslag BAHC)
Drie aanvaarde gevallen in een jaar is uitzonderlijk voor deze kleine 
ral. Sterker nog: we moeten al terug naar de jaren ’60 om nog eens 
meer dan één aanvaard geval in eenzelfde jaar terug te vinden. 
Voor 1965 en 1966 liggen telkens maar liefst vijf aanvaarde gevallen 
voor, grotendeels (acht gevallen) op conto van ringvangsten in de 
Blankaart te Woumen (W). Sinds 2010 zijn er, incl. de drie gevallen uit 
2013, nu al zes aanvaarde gevallen. Daarmee is de huidige decade 

nu al de beste sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw. Ondanks de 
zeer bescheiden aantallen lijkt Klein Waterhoen dus in de lift te zit-
ten bij ons. Joost mag weten hoeveel exemplaren van deze onopval-
lende soort werkelijk België aandoen. Met drie aanvaarde gevallen 
evenaren we het aantal aanvaarde gevallen in Nederland in 2013 
(Haas et al. 2014). De Europese populatie, grotendeels geconcen-
treerd in Oostenrijk, Roemenië, Oekraïne en Rusland, is toegenomen 
in de periode 1970-1990. Op het einde van de 20ste eeuw volgde een 
afname (BirdLife International 2004). De Duitse populatie (160-250 
paren) vertoont recent vooruitgang (Gedeon et al. 2014). 

Griel Burhinus oedicnemus (9,66,1)
(76) 28 juli, Helchteren (L), 1 ex. (verslag BAHC)

Steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni (1,2,1)
(4) 30 april, Kalmthoutse Heide, Kalmthout (A), 1 ex. (verslag 
H. Jacobs en verslag G. Vermeersch)

Gestreepte Strandloper Calidris melanotos (0,79,3)
(80) 24 april, Kluizendok, Gent (O), 1 ex. (verslag S. Vyncke)
(81) 30 mei, Bichterweerd, Dilsen-Stokkem (L), 1 ex. (verslag BAHC)
(82) 1 – 3 augustus, Rietveld Pelikaan, Zeebrugge (W), 1 ad. (verslag 
BAHC)

Breedbekstrandloper Calidris falcinellus (4,26,1)
(31) 18 mei, Bichterweerd, Dilsen-Stokkem (L), 1 ex. (verslag BAHC)

Terekruiter Xenus cinereus (0,17,2)
(18) 15 mei, Bichterweerd, Dilsen-Stokkem (L), 1 ex. (verslag BAHC)
(19) 26 mei, Verdronken Weide, Ieper (W), 1 ex. (verslag BAHC)
Twee Terekruiters in één jaar is minder uniek dan gedacht: het kwam 
al voor in vier jaren, nl. 1992, 1993, 1999 en 2002. 

Poelruiter Tringa stagnatilis (4,212,5)
(211) 16 – 17 april 2012, Drijdyck, Verrebroek (O), 1 ex. (verslag BAHC)
(217) 11 april, Eendenweiden, Uitkerke (W), 1 ex. (verslag BAHC)
(218) 27 april, Velduilweiden, Uitkerke (W), 1 ex. (verslag K. Hessel)
(219) 5- 6 mei, Blankaart, Woumen (W), 1 ex. (verslag BAHC)
(220) 6 mei, Rietmoerassen, Kallo (O), 1 ex. (verslag BAHC)
(221) 15 – 16 juli, Bunkerweiden, Vlissegem (W), 1 ex. (verslag BAHC)
ADDENDUM: het geval van 30 april 2012 te Verrebroek (O) (Faveyts 
et al. 2014) wordt verlengd tot 2 mei 2012. 
Met nog een extra geval voor 2012 verstevigt dat jaar zijn positie als 
tweede beste jaar voor Poelruiter in België, na het recordjaar 2011 
(negen vogels). Met vijf vogels was 2013 een vrij normaal jaar voor 
de soort. Vanaf 1 januari 2014 is Poelruiter niet langer een beoor-
deelsoort in België.

Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus (-,77,1)
(78) 1 – 10 augustus, décanteurs d’ Éghezée, Éghezée (N), 1 ex. (ver-
slag CH)

Kleine Kokmeeuw Larus philadelphia (0,4,0)
(4) 9 november 2010, Sifferdok, Gent (O), 1 ex. (verslag G. Spanoghe)

Ringsnavelmeeuw Larus delawarensis (0,24,1)
(25) 8 april, Roksemput, Etelgem (W), 1 ad. (verslag BAHC)

Baltische Mantelmeeuw Larus fuscus fuscus (0,5,1)
(6) 28 juni, De Panne (W), 1 2kj (verslag P. Adriaens en L. Teugels)

Kleine Burgemeester Larus glaucoides (0,53,2)
(54) 26 januari – 3 februari, Nieuwdonk, Berlare (O), 1 2kj (verslag 
BAHC)
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❱  Kleine Torenvalk Falco naumanni. 26 oktober, Zeebermduinen, Oostduinkerke 
(W). Prima documentatieplaatje van een langstrekkende Kleine Torenvalk. Bemerk 
onder meer de kenmerkende handpenformule (met lange buitenste handpen) en 
de beperkte tekening op de slagpennen. (Foto Diederik D’Hert)
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(55) 21 maart – 7 april, Grand-Large, Péronnes-les-Antoing (H), 1 ex. 
2kj (verslag CH)
ADDENDUM: het geval van 4 maart 2012 te Doel (O) (Faveyts et al. 
2014) wordt verlengd tot 8 maart 2012. 

Lachstern Gelochelidon nilotica (19,133,3)
(153) 2 mei, Bichterweerd, Dilsen-Stokkem (L), 1 ex. (verslag BAHC)
(154) 5 mei Bichterweerd, Dilsen-Stokkem (L), 1 ex. (verslag BAHC)
(155) 18 juni, Bichterweerd, Dilsen-Stokkem (L), 1 ex. (verslag BAHC)
ADDENDUM: het geval van 3 juni 2012 in het vorige BAHC-rapport 
(Faveyts et al. 2014) bleek een onbestaand geval te zijn en op een 
administratieve vergissing te berusten. Het geval wordt geschrapt. 
Wat hebben Lachsterns ineens met Limburg? Het eerste aanvaarde 
geval voor die provincie dateert uit 2001. In 2011 en 2012 volgden 
het tweede en het derde geval, en in 2013 meteen drie gevallen erbij! 
Sterker nog: alle aanvaarde gevallen van de soort in 2013 kwamen uit 
Limburg en dan nog allemaal uit de Bichterweerd in de Maasvallei. 

Reuzenstern Hydroprogne caspia (11,158,/)
(162-163) 29 april 2010, Bichterweerd, Dilsen-Stokkem (L), 2 ex. (ver-
slag BAHC)
Reuzenstern is geen beoordeelsoort meer sinds 1 januari 2011, maar 
gevallen van vóór die datum worden wel nog steeds behandeld. 

Dougalls Stern Sterna dougallii (0,42,1)
(43) 24 juni, Sterneneiland Oostdam, Heist (W), 1 ad. (verslag BAHC)

Witvleugelstern Chlidonias leucopterus (6,571,3)
(578) 11 mei, bezinkingsputten, Tienen (VB), 1 ex. (verslag BAHC)
(579) 28 augustus, décanteurs, Hollogne-sur-Geer (Lg), 1 1kj  (verslag 
A. De Broyer)
(580) 19 september, Negenoord, Dilsen (L), 1 ex. (verslag S. Keteleer)
Vanaf 1 januari 2014 is Witvleugelstern niet langer een beoordeel-
soort in België.

Papegaaiduiker Fratercula arctica (6,157,1)
(164) 4 november, Middelkerke (W), 1 ex. (verslag J. Versigghel)

Sneeuwuil Bubo scandiacus (2,2,1)
(5) 21 – 25 december, Zeebrugge (W) en 27 december, Lovendegem 
(O), 1 1kj m. (verslag BAHC)
Eenzelfde Sneeuwuil verblijde eerst een horde vogelkijkers en foto-
grafen in Zeebrugge en dook later ook nog op in Lovendegem, waar 
de vogel zich één avond liet bewonderen. In het najaar en de win-
ter van 2013 was er een enorme invasie van de soort in oostelijk 
Noord-Amerika, na een zeer goed broedseizoen in de noordooste-

lijke Canadese Arctis (webreferentie 4). In Nederland werden twee 
gevallen aanvaard uit december 2013 (Haas et al. 2014). In de eerste 
maanden van 2014 volgden nog verschillende vogels, maar die zijn 
nog niet allemaal behandeld door de CDNA, dus het is nog niet dui-
delijk om hoeveel verschillende vogels het bij onze noorderburen 
ging (webref. 5). 

Vale Gierzwaluw Apus pallidus (0,2,5)
(3-4) 26 oktober, haven, Blankenberge (W), 2 ex. (verslag F. Hollander)
(5-6) 27 oktober – 1 november, Oostende (W), 2 ex. w.o. 1 1kj tijdelijk 
in vogelopvangcentrum, terug vrijgelaten op 1 november (verslag 
BAHC)
(7) 29 oktober, Stapelterrein, Heist (W), 1 ex. (verslag J. Baert)
Een opvallende influx bracht eind oktober–begin november flinke 
aantallen Vale Gierzwaluwen naar noordelijk Europa. Het aantal aan-
vaarde vogels voor België verdrievoudigde. Nog een aantal andere 
waarnemingen in dezelfde periode langs de kust konden helaas niet 
of onvoldoende gedocumenteerd worden. Mogelijk waren er dus 
nog meer vogels in het spel. In Nederland werden zes vogels aan-
vaard voor de periode 24 oktober – 2 november 2013 (Haas et al. 
2014); in Groot-Brittannië ging het om vier aanvaarde najaarsvogels 
in de periode 17 – 26 oktober (Hudson et al. 2014) . 

Alpengierzwaluw Apus melba (2,33,1)
(36) 11 april, Gavers, Harelbeke (W) en 14 april, Kortrijk (W), 1 ex., op 
beide data als zelfde exemplaar beschouwd (verslag BAHC)

Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla (12, 32, 1)
(37) 26 oktober 2006, Wildenburg, Wichelen (O), 1 ex. (verslag 
K. Hessel)
(45) 1 oktober, Groot Rees, Kasterlee (A), 1 ex. ringvangst (verslag 
P. De Bont)
ADDENDUM: in het vorige BAHC-rapport (Faveyts et al. 2014) werd 
per abuis een verkeerde soortnaam (Kleine Kortteenleeuwerik) ver-
meld bij het geval van een Kortteenleeuwerik op 29 april – 1 mei te 
Folx-les-Caes (BW). 
Een nagekomen geval uit oktober 2006 brengt het totaal voor dat 
jaar op drie aanvaarde gevallen. 

Roodstuitzwaluw Cecropis daurica (0,43,6)
(44) 3 mei, Bourgoyen, Gent (O), 1 ex. (verslag BAHC)
(45) 10 mei, Anderstad, Lier (A), 1 ex. (verslag T. Goossens)
(46) 10 mei, Hageven, Neerpelt (L), 1 ex. (verslag BAHC)
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❱ Sneeuwuil Bubo scandiacus. 22 december 2013. Zeebrugge (W).  
(Foto Johan Buckens)

❱ Vale Gierzwaluw Apus pallidus. 30 oktober 2013. Oostende (W). Eén van de twee 
vogels van Oostende kwam tijdelijk op krachten in het vogelopvangcentrum van 
Raversijde. Het verse verenkleed, met scherpe bleke randjes aan vele veren en de 
vorm van de staartpennen wijzen op een juveniele vogel. (Foto Johan Buckens)
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(47) 11 mei, Oostkerke (W), 1 ex. (verslag BAHC)
(48) 27 mei, Schulensmeer, Schulen (L), 1 ex. (verslag BAHC)
(49) 11 november, Couthuin (Lg), 1 ex. (verslag CH)

Siberische Boompieper Anthus hodgsoni (0,5,2)
(6) 12 oktober, Voorhaven-Westdam, Zeebrugge (W), 1 ex. (verslag 
BAHC)
(7) 15 november, Stapelterrein, Heist (W), 1 ex. (verslag N. Vanermen)

Citroenkwikstaart Motacilla citreola (0,11,1)
(12) 18 mei, Bichterweerd, Dilsen-Stokkem (L), 1 vr. (verslag BAHC)

Izabeltapuit Oenanthe isabellinus (0,3,1)
(4) 1 – 5 oktober, Strand Oostdam, Heist (W), 1 ex. (verslag BAHC)

Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia (0,34,1)
(35) 7 september, Mechels Broek, Mechelen (A), 1 1kj ringvangst (ver-
slag BAHC)

Krekelzanger Locustella fluviatilis (0,24,3)
(25) 28 mei – 18 juni, De Brand, Maaseik (L), 1 zangpost (verslag 
BAHC)
(26) 1 – 8 juni, Bufferzone, Berendrecht (A), 1 zangpost (verslag 
BAHC)
(27) 28 september, Noville-Les-Bois (N), 1 ex. ringvangst (verslag CH)

Veldrietzanger Acrocephalus agricola (0,32,2) 
(33) 2 oktober, Ingooigem, (W), 1 ex. ringvangst (verslag M. Lauwers)
(34) 12 oktober, Voorhaven-Westdam, Zeebrugge (W), 1 ex. (verslag 
BAHC)
De waarneming van Zeebrugge is pas de derde veldwaarneming 
van Veldrietzanger in België. Alle overige gevallen werden aange-
troffen in de netten van ringers. Opmerkelijk ook dat beide gevallen 
uit 2013 uit oktober dateren. De beste maand voor de soort in ons 
land is met voorsprong september (50% van het aantal gevallen), 
gevolgd door augustus (20%). Met de twee nieuwe gevallen komt 
het totaal voor oktober op vijf (15%). 

Struikrietzanger Acrocephalus dumetorum (0,14,4)
(15) 10 augustus, Bierwart (Lg), 1 1kj ringvangst (verslag CH)
(16) 21 september, Doornpanne, Koksijde (W), 1 1kj, ringvangst (ver-
slag BAHC)
(17) 28 september, Mechels Broek, Mechelen (A), 1 ex. ringvangst 
(verslag BAHC)
(18) 30 september, Beemden Stuivenberg, Mechelen (A), 1 1kj (ver-
slag BAHC)

Vier aanvaarde gevallen is een nieuw Belgisch record. Twee 
vangsten op enkele dagen tijd in Mechelen is opmerkelijk. Het 
blijft wachten op een eerste voorjaarsgeval van een zingende 
Struikrietzanger. 

Grauwe Fitis Phylloscopus trochiloides (0,11,2)
(12) 1 – 17 juni, Vallée de la Warche, Waimes (Lg), 1 ex. zangpost (ver-
slag BAHC)
(13) 15 september, Heist (W), 1 ex. (verslag BAHC)
Het eerste voorjaarsgeval van een zingend exemplaar voor België. 
Meteen een vogel die een paar weken ter plaatse bleef, waardoor 
het eigenlijk ook als een territorium mag worden beschouwd. 
Grauwe Fitis is al decennia lang bezig met een westwaartse expan-
sie van het broedgebied. In de vroege 20ste eeuw werd het Baltische 
gebied bereikt, dat de volgende 50 jaar geleidelijk werd ingenomen. 
Vanaf de jaren ’70 stootte de soort nog verder door. Aan de wes-
telijke grens van het areaal gaat het vooral om solitaire mannetjes 
die een tijdlang een territorium bezetten. Slechts een kleine min-
derheid van de gevallen resulteert in een broedgeval (Hagemeijer & 
Blair 1997). Het geval in Waimes past mooi in dat beeld. Grauwe Fitis 
is zeer algemeen in Europees Rusland, met een populatie van 12-15 
miljoen broedparen. Populaties van enkele duizenden paren komen 
ook voor in Finland, de Baltische Staten en Wit-Rusland, met klei-
nere aantallen in onder meer Zweden, Polen en Tsjechië (BirdLife 
International 2004). De piepkleine Duitse populatie wordt op 2-10 
paar geschat en neemt toe (Gedeon et al. 2014). Al in 2003 vond 
een succesvol broedgeval plaats op het eiland Schiermonnikoog in 
Noord-Nederland (Ebels 2003). In 2013 was er op 28 mei ook een 
geval net over de Belgische grens, in het Nederlandse Cadzand 
(Zeeland). Het mag duidelijk zijn dat aandachtige Belgische waar-
nemers er goed aan doen zich vertrouwd te maken met de zang 
van de soort. Grauwe Fitissen komen pas laat in het voorjaar aan uit 
hun Zuid-Aziatische wintergebieden, als de bomen al goed in blad 
staan. Kennis van het geluid zal erg belangrijk zijn om er eentje te 
ontdekken. 

Noordse Boszanger Phylloscopus borealis (0,7,1)
(8) 22 september, Doornpanne, Koksijde (W), 1 ex. ringvangst (ver-
slag BAHC)
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❱  Siberische Boompieper Anthus hodgsoni. 12 oktober, Voorhaven-Westdam, 
Zeebrugge (W). (Foto Johan Buckens)

❱  Izabeltapuit Oenanthe isabellinus. 2 oktober 2013. Strand Oostdam, Heist (W). 
De vogel laat zien dat hij mooi overeenkomt met het plaatje van zijn soort uit de 
vogelgids van Lars Jonsson. (Foto Johan Buckens)
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Iberische Tjiftjaf Phylloscopus ibericus (0,5,2)
(6) 16 – 18 april, Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O), 1 zangpost 
(verslag BAHC)
(7) 27 april 2013, Court-Saint-Etienne (BW), 1 ex. (verslag P. Hermand)

Pallas’ Boszanger Phylloscopus proregulus (0,119,7)
(120) 16 – 17 oktober, Koksijde (W), 1 ex. (verslag BAHC)
(121) 22 oktober, Voorhaven-Westdam, Zeebrugge (W), 1 ex. (verslag 
BAHC)
(122) 26 oktober, Zeereep Wenduine tot Blankenberge, Wenduine 
(W), 1 ex. (verslag K. Hessel)
(123) 31 oktober, Mettet (N), 1 ex. ringvangst (verslag P. Gilson)
(124) 9 – 10 november, Park van Heist, Heist (W), 1 ex. (verslag 
J. Buckens)
(125) 11 november, Tongeren (L), 1 ex. ringvangst (verslag BAHC)
(126) 16 – 19 november, Houthulst (W), 1 1kj+ ringvangst (verslag 
BAHC) 
Vanaf 1 januari 2014 is Pallas’ Boszanger niet langer een beoordeel-
soort in België.

Raddes Boszanger Phylloscopus schwarzii (0,24,1)
(25) 28 september, Spildoorn, Bellem (O), 1 ex. ringvangst (verslag 
BAHC)

Westelijke Bergfluiter Phylloscopus bonelli (2,41,1)
(44) 1 mei, décanteurs, Genappe (BW), 1 ex. (verslag P. Hermand)

Kleine Vliegenvanger Ficedula parva (0,94,1)
(95) 24 september, Voorhaven-Westdam, Zeebrugge (W), 1 ex. (ver-
slag J. Buckens)

Witkopstaartmees Aegithalos caudatus caudatus (-,-,3)
15 november 2011, Groot Schietveld, Brecht (A), 3 ex. (verslag 
P. Symens) 

Rotskruiper Tichodroma muraria (2,9,1)
(12) 16 december – 21 maart 2014, Liège (Lg), 1 ad. m. (verslag CH)
Het lijkt nogal gek om in België gericht te zoeken naar Rotskruipers, 
maar de vinders van de Luikse vogel bewezen dat het kan renderen. 
Na een exemplaar te Neufchateau op 24 oktober 2003 was dit pas het 
tweede geval voor de 21ste eeuw. De beste periode voor de soort in 
ons land was 1985-1990, waarvoor maar liefst zeven aanvaarde geval-
len voorliggen. In de winter 2014-2015 volgden alweer twee nieuwe 
gevallen, waarover meer in het volgende rapport. Misschien staan 
we weer voor een nieuwe periode waarin geregeld Rotskruipers wor-
den ontdekt in België. Dit lijkt alvast sterk afhankelijk van de waar-
nemingsinspanning. Dit is een soort van steile rotswanden of gebou-
wen die op steile rotswanden lijken, met een winterse voorkeur voor 
het zuidoosten van het land. Niet meteen een combinatie die veel 
aandacht trekt onder vogelkijkers. Wellicht worden overwinterende 
Rostkruipers over het hoofd gezien. De soort is een broedvogel van 
hoge berggebieden in Zuid- en Centraal-Europa. Tijdens de winter 
zoeken de vogels lagere oorden op, zonder echt ver weg te trekken. 
Dat sommige dat toch doen bewijzen de gevallen in ons land. 

Izabelklauwier Lanius isabellinus (0,4,2)
(5) 27 september, Plateau, Leefdaal (VB), 1 ad., ondersoort isabellinus 
(verslag BAHC)
(6) 11 november, Visserskruis, Zeebrugge (W), 1 1kj, ondersoort 
onbepaald (verslag BAHC)
De vogel van Leefdaal was vrij eenvoudig tot de ondersoort isabel-
linus (Daurische Klauwier) te rekenen. Voor de eerstejaarsvogel van 
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❱ Izabelklauwier Lanius isabellinus. 11 november 2013. Visserskruis, Zeebrugge (W). (foto Johan Buckens)
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Zeebrugge was ondersoortbepalingen veel minder voor de hand 
liggend. Doordat de vogel geen sluitende kenmerken vertoonde 
voor één van beide taxa houden we het veiligheidshalve gewoon op 
Izabelklauwier. In tegenstelling tot andere taxonomische standpun-
ten beschouwt het AERC TAC, dat door het BAHC wordt gevolgd, de 
taxa Daurische en Turkestaanse Klauwier L. i. phoenicuroides als één 
soort. 

Roodkopklauwier Lanius senator (-,161,2)
(162) 8 – 11 mei, Vallée de la Géronne, Witry (Lx), 1 ex. (verslag 
R. de Liedekerke)
(163) 27 mei, Fagnolle (N), 1 ex. (verslag D. Hubaut)

Bonte Kraai Corvus corone cornix (-,sinds 2011 6,3)
27 november 2010 – 31 januari 2011, Dilsen-Stokkem (L), 1 ex. (ver-
slag J. Geens)
19 januari – 25 februari, Bekegem (W), 1 ex. (verslag BAHC)
19 – 27 mei, Zwinbosjes, Knokke (W), 1 ex. (verslag B. De Schutter en 
verslag BAHC)
21 september, Villers-le-Bouillet (Lg), 1 ex. (verslag BAHC)
Met een extra geval voor 2011 van een vogel die al vanaf het late 
najaar van 2010 aanwezig was, komt het totaal voor 2011 op 4 geval-
len te liggen. 

Roze Spreeuw Pastor roseus (0,17,1)
(19) 25 september 2006, Kleiputten, Heist (W), 1 ex. (verslag 
K. Hessel)

Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus (0,92,78)
(93) 11 – 29 oktober, Averbode Bos en Heide, Tessenderlo (L), 1 m. ad. 
(verslag BAHC)
(94) 26 oktober, De Oudsberg, Meeuwen-Gruitrode (L), 1 m. (verslag 
BAHC)
(95-137) 11 november – 2 maart 2014, Vallei van de Zijpbeek, Rekem 
(L), 43 ex. (verslag BAHC)
(138-159) 18 november – 16 februari 2014, Gemeentebos, Kalmthout 
(A), 21 ex. (verslag BAHC)
(160) 11 december, Bouvignes-sur-Meuse (N), 1 m. (verslag CH)
(161-163) 18 – 31 december, Mollendaalbos, Bierbeek (VB), 3 ex. (ver-
slag BAHC)
(164-171) 20 december, Maldegemveld, Maldegem (O), 8 ex. (verslag 
M. Demeulemeester)
Het aantal aanvaarde Grote Kruisbekken voor België werd met ca. 
45% omhoog gewerkt door een stevige invasie in het najaar van 
2013 en de volgende winter. Gezien de duidelijke invasie heeft het 
BAHC een vrij open houding aangenomen bij het beoordelen van 
gevallen uit deze periode. Naast gevallen met duidelijk fotografisch 
bewijsmateriaal en/of geluidsopnames zijn ook enkele gevallen 
aanvaard waarbij geen dergelijk bewijsmateriaal voor handen was 
maar wel een afdoende beschrijving voorlag. Deze enigszins soepele 
houding is niet voor de hand liggend: voorzichtigheid is geboden 
gelet op het moeilijke onderscheid tussen deze soort en Kruisbek 
Loxia curvirostra. De variatie binnen de soort Kruisbek is omvangrijk, 
ook wat snavelvorm betreft. Met 78 aanvaarde exemplaren is dit de 
tweede grootste geregistreerde influx ooit in ons land. De grootste 
vond plaats van oktober 1990 tot juni 1991, toen 83 exemplaren 
werden aanvaard. Buiten deze twee influxen is het aantal aanvaar-
de Grote Kruisbekken in België bijna op twee handen te tellen. Dat 
onderstreept hoe uitzonderlijk de influx van 2013-2014 was. Met de 
verondersteling dat minstens een deel van de niet-aanvaarde mel-
dingen toch correct waren en er ongetwijfeld een aantal vogels niet 
gevonden werd, kunnen we met enig voorbehoud inschatten dat de 
influx van 2013-2014 wellicht (ruim) +100 Grote Kruisbekken naar 
ons land bracht. Opmerkelijk is dat voor de groep van de Vallei van 

de Zijpbeek diverse waarnemingen voorliggen die wijzen op terri-
toriaal en zelfs broedverdacht gedrag. Bij de talrijke waarnemingen 
die van deze groep werden ingevoerd op www.waarnemingen.be 
bevonden zich meldingen van koppels (tot drie tegelijk), zingende 
vogels, elkaar voederende vogels, baltsvlucht en voedselvluchten. 
De kans is dus reëel dat er tenminste een broedpoging heeft plaats-
gevonden, maar daarover is ons geen documentatie bekend. Mocht 
die er toch zijn, willen we de waarnemers oproepen deze informatie 
over te maken aan het BRBC. Broedgevallen van Grote Kruisbek in 
België werden in het verleden nog al gemeld, maar die zijn niet alle-
maal aanvaard door het BAHC. Het BAHC aanvaardde voor het eerst 
2-3 broedgevallen (met pas uitgevlogen jongen) die voortkwamen 
uit een groep van maximaal 40 exemplaren die zich in de periode 
14 oktober 1990 – 29 juni 1991 ophield in het Pijnven te Eksel (L). 
Vervolgens was er een aanvaard (geslaagd) broedgeval in 1995 te 
Kalmthout (A), in hetzelfde bosgebied waar zich overigens de groot-
ste groep van de invasie in 2013 ophield. In de Vlaamse broedvo-
gelatlas (Vermeersch 2004) is sprake van drie broedgevallen ten tijde 
van de atlasperiode (2000-2002): twee waarschijnlijke (broedparen 
in geschikt biotoop) in Bokrijk (L) in 2000 en een zeker (paar met nest 
en uitgevlogen jongen) in Kalmthout in 2002. Het BAHC oordeelde 
echter dat het geval van Kalmthout (A) betrekking had op Kruisbek 
(De Smet et al. 2005). De gevallen van Bokrijk zijn niet als dusdanig 
aanvaard door het BAHC, maar ook nooit onderzocht. 

Roodmus Carpodacus erythrinus (0,56,1)
16 mei – 4 juni, Zwinbosjes, Knokke (W), 1 ad. m. zangpost (verslag 
BAHC)
(57) 8 – 10 juni, Doelpolder, Doel (O), 1 ad. m. zangpost (verslag 
BAHC)
ADDENDUM: drie apart aanvaarde gevallen uit de Netevallei uit het 
BAHC-rapport voor 2012 (Faveyts et al. 2014) worden bij nader inzien 
beschouwd als toe te schrijven aan dezelfde vogel. Het gaat om de 
gevallen van 18 mei te Zandhoven (A), 20 mei te Grobbendonk (A) 
en 29 juni te Nijlen (A). 
Het geval van de Zwinbosjes wordt niet meegenomen in de telling 
omdat door nauwkeurige en gedocumenteerde observaties kon 
worden aangetoond (onder meer door het identieke zangpatroon) 
dat het vrijwel zeker om dezelfde vogel ging die al in 2010 en 2011 
een territorium bezette in het gebied. Een opmerkelijk geval van 
plaatstrouw bij een soort die bij ons de uiterste westgrens bereikt 
van een enorm Palearctisch broedareaal. Door het samenvoegen 
van de drie gevallen uit de Netevallei uit 2012 tot één geval komt 
het totaal van aanvaarde gevallen voor dat jaar op zes in plaats van 
acht te staan. 

Witkeelgors Zonotrichia albicollis (0,0,1)
(1) 12 – 16 oktober, Berendrecht (A), 1 ex. ringvangst (verslag G. Goris 
en A. Raepsaet)
Een nieuwe soort voor België. De vangst nabij de haven van 
Antwerpen doet vermoeden dat de tocht tussen Noord-Amerika en 
Europa minstens voor een deel per boot zou kunnen zijn verlopen, 
maar zekerheid kan hierover niet verkregen worden. Een verblijf op 
een boot hoeft overigens geen probleem te zijn volgens de regels 
die terzake door het AERC zijn opgesteld. Exemplaren van soorten 
die verondersteld worden de reis naar Europa op eigen kracht te 
kunnen maken en waarvan geen aanwijzing bestaat dat ze bij een 
(tijdelijk) verblijf op een boot zijn gevoerd doorstaan de toets om 
in categorie A terecht te komen. Beide voorwaarden vereisen een 
arbitrair oordeel voor dit geval. Noordelijke Witkeelgorzen ver-
plaatsen zich een paar duizend kilometer tussen broed- en win-
tergebieden en zijn in staat om een eind over zee te vliegen. Er is 
evenmin een aanwijzing dat deze kleine zangvogel op een boot 
werd gevoerd, dus krijgt hij het voordeel van de twijfel. Dat oor-
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deel wordt ondersteund doordat de soort vrijwel jaarlijks in Europa 
als dwaalgast opduikt op plaatsen en tijdstippen die een wilde 
herkomst doen vermoeden. Witkeelgors is één van de meest alge-
mene Nearctische gorzen die in Europa terecht komt (Slack 2009). 
In Groot-Brittannië zijn tot en met 2013 al 44 exemplaren aanvaard 
in de categorie A (Hudson et al. 2014). Een aanzienlijk deel van die 
gevallen stamt uit het voorjaar, met een duidelijke piek in de maan-
den mei en juni, wat wijst op vogels die tijdens de voorjaarstrek 
aan de verkeerde kant van de Atlantische Oceaan terecht komen, 
al dan niet deels geholpen door een eindje mee te liften met een 
boot. Ook drie van de vijf Nederlandse gevallen dateren uit het 
voorjaar (webref. 6). Meeliften met een boot hoeft overigens niet te 
betekenen dat de vogels vanaf het Amerikaanse vasteland meteen 
aan boord zijn gekomen. Er is al vastgesteld dat Witkeelgorzen tot 
640 km vanaf dat vasteland op boten terecht komen die richting 
Europa varen, wat aantoont dat deze vogels goed in staat zijn om 
een aanzienlijke tocht over zee te maken (Slack 2009). 

Dwerggors Emberiza pusilla (6,54,2)
(61) 22 oktober, Houthulst (W), 1 ex. ringvangst (verslag 
M. Demeulemeester)
(62) 30 oktober, Ingooigem (W), 1 ex. ringvangst (verslag M. Lauwers)

2. Categorie E  / Category E records

Dwerggans Anser erythropus
10 – 11 februari, Rode Polder, Assenede (O), 1 2kj met zwarte kleur-
ring met code A21
21 februari – 13 februari 2015, Bourgoyen, Gent (O), 1 ex. (verslag 
BAHC)
17 april – 5 mei, Westerplas, Sint-Martens-Latem (O), 1 ex. (verslag 
BAHC)
Het geval van 10 – 11 februari te Assenede is bijzonder want het gaat 
om gekleurringde vogels afkomstig van een Scandinavisch herintro-
ductieproject, waarbij vogels worden gebruikt die als kuiken in het 
wild in Rusland werden bemachtigd. Vogel A21 werd in augustus in 
Noord-Noorwegen vrijgelaten, en kwam in de Lage Landen terecht. 
Deze vogel werd op 16 februari waargenomen in Beuningen, 
Overijssel, Nederland (webref. 7). De andere gevallen hebben een 
meer dubieuze origine. In het Gentse werden in deze periode een 
viertal Dwergganzen gesignaleerd, weliswaar niet alle grondig 
afzonderlijk gedocumenteerd. Deze vogels liggen aan de bron van 
de vele meldingen van de soort in de omgeving van Gent. De data 
en de waarnemingsplaatsen laten niet vermoeden dat er wilde 
exemplaren in het spel zijn, en niet alle exemplaren zijn soortzuiver. 

Roodhalsgans Branta ruficollis 
11 – 12 februari, Lage Moere, Meetkerke (W), 1 ex. met beschadigde 
vleugel (verslag BAHC)
1 december – 20 maart 2014, Bourgoyen, Gent (O), 1 ex. (verslag 
BAHC)

Amerikaanse Smient Anas americana
15 maart, Neder-Over-Heembeek (Br), 1 m. (verslag CH)

Bronskopeend Anas falcata
14 – 25 februari 1999, Doeldok, Doel (O), 1 m. (verslag D. Verbelen)
Van 14 tot en met 25 februari 1999 verbleef een mannetje 
Bronskopeend Anas falcata op het Doeldok te Doel (O). Deze vogel 
werd eerder door het BAHC in de E-lijst geplaatst, omwille van moge-
lijke latere meldingen in de (ruime) omgeving te Kallo (14 april 1999) 
en Ossendrecht (NL) (24 mei 1999) (De Smet et al. 2004). Volgens de 
recente, nog niet gepubliceerde BAHC-regels van omgang met een 
aantal watervogelsoorten van potentieel dubieuze origine moeten 
voor de aanvaarding van een geval van Bronskopeend op de A-lijst 

enkele voorwaarden vervuld zijn. Eén van die voorwaarden is dat de 
afwezigheid van een kweekring aan beide poten uitdrukkelijk moet 
zijn vastgesteld, bij voorkeur maar niet noodzakelijk met een foto. In 
het geval van de Bronskopeend van Doel ligt een uitvoerige beschrij-
ving voor die werd gemaakt ten tijde van de waarneming. Daarin is 
melding van één met zekerheid ongeringde poot. Ongeveer 15 jaar 
na datum wordt door een andere waarnemer beweerd dat beide 
poten ongeringd waren. Op basis van dit ene nieuwe element is het 
geval opnieuw ingediend bij het BAHC; verdere nieuwe informatie 
werd niet aangebracht. Het BAHC sympathiseert met de ijver van 
de betrokken waarnemer, maar bij het plots opduiken van nieuwe 
informatie 15 jaar na de waarneming moet uiteraard voorzichtig te 
werk worden gegaan. In de loop der jaren kunnen herinneringen 
immers beïnvloed worden door andere elementen en daardoor wij-
zigen. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat de vogel niet geringd 
was aan beide poten, blijft het BAHC van mening dat voorzichtig-
heid geboden is en dat moet worden vastgehouden aan de originele 
beschrijving die werd opgemaakt ten tijde van de waarneming. De 
voorzichtigheid is niet in het minst gebaseerd op de grote zeldzaam-
heid van de soort in Europa (Berlijn 2007)  en op het feit dat het om 
een nieuwe soort voor de Belgische lijst zou gaan. Op basis daarvan 
blijft de vogel niet met zekerheid aanvaardbaar voor de A-lijst en der-
halve blijft dit geval op de E-lijst staan. Het BAHC erkent dat ten tijde 
van de waarneming de huidige erkenningsvoorwaarden nog niet 
bekend waren bij waarnemers, waardoor mogelijk niet grondig werd 
gelet op de aanwezigheid van pootringen. Daardoor worden dergelij-
ke oude gevallen mogelijk benadeeld ten opzichte van hedendaagse 
gevallen. Het valt echter op dat in de originele beschrijving uit 1999 
wel degelijk uitdrukkelijk sprake was van afwezigheid van een poot-
ring aan één poot. Daaruit leidt het BAHC af dat er toch gelet werd op 
het al dan niet geringd zijn van de poten, en dat desondanks door de 
oplettende waarnemer die de beschrijving opmaakte niet kon wor-
den vastgesteld dat de vogel aan beide poten ongeringd was.

Marmereend Marmaronetta angustirostris
7 september, Gembloux (N), 2 ex. (verslag CH)

Ringsnaveleend Aythya collaris
30 januari, Pont-à-Celles (H), 1 m., aanwezig sinds meerdere jaren 
(verslag CH)

Kuifzaagbek Mergus cucullatus 
5 oktober 2011 – 28 april 2013, Schotsheide/Bergerven, Neeroeteren 
(L), 1 ad. vr. met kweekring (verslag BAHC)
1 – 29 december, Amblève, Sougné-Remouchanps, (Lg), 1 vr. (verslag 
CH)

Zwarte Ibis Plegadis falcinellus
3 januari, Oudenburg (W), 1 ex. voorzien van een kweekring (verslag 
BAHC)

Lammergier Gypaetus barbatus 
30 mei, Fagne de Kutenhart Eupen (Lg), 1 imm. (verslag CH)
Voor het derde jaar op rij een jonge Lammergier in ons land en het 
vierde Belgische geval. Ook deze vogel uit 2013 is tot de categorie 
E veroordeeld. In tegenstelling tot de vorige twee gevallen was de 
vogel van Eupen niet met zekerheid van het herintroductieproject 
in de Alpen afkomstig. De foto’s laten toe de determinatie met zeker-
heid vast te stellen, maar er zijn geen zichtbare tekenen van herintro-
ductie (zoals ringen of gebleekte pennen) te zien. Veiligheidshalve 
wordt de vogel niettemin ook beschouwd als wellicht ook afkomstig 
van herintroductieproject in de Alpen. In noordelijk Europa zijn de 
voorbije paar decennia een aantal gevallen bekend van deze soort 
waaronder een groot deel van aantoonbaar geherintroduceerde 
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vogels. Op basis daarvan wordt met argwaan naar elke Lammergier-
waarneming in onze contreien gekeken. Mogelijk wordt daardoor al 
eens een kind met het badwater weggegooid, maar in afwachting 
van een aantoonbaar wilde vogel is het wellicht beter voorzichtig te 
zijn met gevallen van deze soort. 

3. Niet-aanvaarde gevallen / Rejected records

Tenzij anders vermeld worden de beschrijvingen van de onderstaan-
de gevallen als onvoldoende overtuigend beschouwd. 

Taigarietgans Anser fabalis fabalis: 25 – 26 januari 2011, Aldeneik 
Uiterwaarden, Kinrooi (L), 1 ex. Dwerggans Anser erythropus: 
26 november 2011 – 9 februari 2013, RWZI, Teralfene (VB), 1 ex.; 12 
december, Uitkerke, 1 ex. (W). Kleine Topper Aythya affinis: 10 okto-
ber, Hageven, Neerpelt (L), 1 ex.. Vale Pijlstormvogel Puffinus mau-
retanicus: 11 september, Noordzee, Mariakerke (W), 1 ex.; 20 okto-
ber Noordzee, 1 ex. Vogel buiten Belgische territoriale wateren. 
Stormvogeltje Hydrobates pelagicus: 10 september, Noordzee, 
Koksijde (W), 1 ex.; 11 september, De Panne (W), 1 ex. Zeearend 
Haliaeetus albicilla: 25 maart, Oud-Turnhout (A), 1 ex.; 6 april, Assels, 
Drongen (O): 1 ex.; 31 oktober 2012, Achterhaven, Zeebrugge (W); 
16  november, Zelte, Oostduinkerke (W). Vale Gier Gyps fulvus: 
16 juni, Rotheux-Rimière (Lg), 4 ex. Slangenarend Circaetus gallicus: 
12 september, Kristallijn, Lommel (L), 1 ex. Dwergarend Aquila pen-
nata: 8 juni, Voervallei, Leefdaal (VB), 1 ex. Steppekiekendief Circus 
macrourus: 8 april, Schipgatduinen (W): 1 ex.; 6 mei, Nieuwmunster 
(W): 1 ex.; 10 september, Thommen (Lg), 1 ex. Kleine Torenvalk Falco 
naumanni: 18 oktober, Ronse. Klein Waterhoen Pusilla parva: 5 – 7 
mei, Neerhelts-De Botten, Geel (A), 1 ex. Lachstern Gelochelidon 
nilotica: 15 augustus, Oostende (W), 1 ex. Witvleugelstern 
Chlidonias leucopterus: 9 mei, Het Vinne, Zoutleeuw (VB), 1 ex. 
Papegaaiduiker Fratercula arctica: 1 december, Noordzee, 1 ex. 
Vogel zat in Franse territoriale wateren. Dwerguil Glaucidium pas-
serinum: 19 mei, Zevergem (O), 1 ex. Alpengierzwaluw  21 oktober, 
Broekmeers, Kalken (O), 1ex. Kortteenleeuwerik Calandrella bra-
chydactyla: 31 oktober, Korbeek-Lo (VB): 1 ex.. Mongoolse Pieper 
Anthus godlewskii: 12 oktober, Voorhaven-Westdam, Zeebrugge 
(W), 1 ex. Een overvliegende vogel die enkele malen gehoord werd 
door zeer ervaren waarnemers. Een veelbelovend geval, maar zon-
der concrete beschrijving of geluidsopname helaas niet aanvaard-
baar. Roodstuitzwaluw Cecropis daurica: 21 augustus 2004, Groot 
Rietveld, Kallo (O), 1 ex. Kleine Spotvogel Iduna caligata: 5 oktober, 
Heikant, Zele (O), 1 ex. Pallas’ Boszanger Phylloscopus proregulus: 
8 november 2008, Sint-Denijs-Westrem (O), 1 ex. Bruine Boszanger 
Phylloscopus fuscatus: 5 oktober, Alken (L), 1 ex. Bonte Kraai Corvus 
corone cornix: 3 mei, Zillebeke (W)  : 1 ex. Grote Kruisbek Loxia 
pytyopsittacus: 19 oktober, Ideëentuin, Nieuwpoort (W) ; 10 novem-
ber, De Oudsberg, Meeuwen-Gruitrode (L), 2 ex.  ; 29 december, 
Sint-Huibrechts-Lille (L), 6 ex. Witbandkruisbek Loxia leucoptera: 
19 oktober, Visserskruis, Zeebrugge (W), 1 m. ; 8 november, Heihoek, 
Lichtervelde (W). Roodmus Carpodacus erythrinus: 31  mei, 
Bourgoyen, Gent (O), 1 ex. 
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Samenvatting- Summary - Résumé
Dit 41ste rapport van het BAHC en de CH behandelt in totaal 216 
gevallen van zeldzame vogels in België, verdeeld over 77 (onder)
soorten. Het overgrote deel heeft betrekking op 2013. 166 geval-
len worden aanvaard in categorie A, 12 in categorie E en 38 
gevallen worden afgewezen. Arendbuizerd, Kleine Torenvalk en 
Witkeelgors werden als nieuwe soorten aan de Belgische lijst toe-
gevoegd. Andere hoogtepunten waren de derde Kleine Topper, 
het vierde aanvaarde geval voor Kleine Kokmeeuw (uit 2010), 
Steppevorkstaartplevier en Izabeltapuit, het vijfde aanvaarde geval 
voor Sneeuwuil en de vijfde en zesde Izabelklauwier. Memorabel was 
de influx van Grote Kruisbekken in de winter 2013-2014. Opmerkelijk 
was het derde beste jaar ooit voor Zwarte Ibis, het eerste voorjaars-
geval van Grauwe Fitis (zingend en ruim twee weken ter plekke) en 
de eerste Rotskruiper sinds 2003. Niet minder dan negen soorten 
zijn met ingang van 1 januari 2014 afgevoerd als beoordeelsoor-
ten: Vale Pijlstormvogel, Zeearend, Slangenarend, Steppekiekendief, 
Gestreepte Strandloper, Poelruiter, Witvleugelstern, Papegaaiduiker 
en Pallas’ Boszanger. 

Rare birds in Belgium in 2013. Forty first report of the Belgian Rarities 
Committee
This 41st report of the Flemish and Walloon Rarities Committees con-
cerns in total 216 cases of rare birds in Belgium, divided into 77 (sub)spe-
cies. The vast majority refer to 2013. 166 occurrences have been accep-
ted into category A, 12 in category E and 38 cases have been rejected.
Long-legged Buzzard, Lesser Kestrel and White-throated Sparrow are 
added to the Belgian list as new species. Other highlights are the third 
occurrence of Lesser Scaup, the fourth accepted record of Bonaparte’s 
Gull (from 2010), Black-Winged Pratincole and Isabelline Wheatear, 

the fifth accepted record of Snowy Owl and the fifth and sixth Daurian 
Shrike. The influx of Parrot Crossbills in the winter of 2013-2014 was 
memorable. It was the third best year ever for Glossy Ibis, the first spring 
record of Greenish Warbler (singing and staging more than two weeks) 
and the first Wallcreeper since 2003. No less than nine species are from 
January 2014 onwards removed from the list of birds to be assessed: 
Balearic Shearwater, White-tailed Eagle, Short-toed Eagle, Pallid Harrier, 
Pectoral Sandpiper, Marsh Sandpiper, White-winged Black Tern, Puffin 
and Pallas’s Leaf Warbler.

Oiseaux rares en Belgique en 2013. 41ème rapport du Comité Belge 
d’Homologation
Ce 41e rapport du BAHC et du CH traite au total 216 cas d’oiseaux rares 
en Belgique, répartis sur 77 (sous-)espèces. La majeure partie concerne 
2013. 166 cas ont été acceptés en catégorie A, 12 en catégorie E et 38 
cas ont été refusés. La Buse féroce, Le Faucon crécerellette et le Bruant 
à calotte blanche ont été ajoutés à la Liste belge en tant que nouvelles 
espèces. D’autres points forts étaient le troisième cas de la Fuligule à tête 
noire, le quatrième cas accepté de la Mouette de Bonaparte (datant de 
2010), de la Glaréole à ailes noires et du Traquet isabelle, le cinquième 
cas homologué du Harfang des neiges et les 5e et 6e cas de la Pie-grièche 
isabelle. L’influx de Bec-croisés perroquets durant l’hiver 2013-2014 était 
mémorable. Remarquable étaient l’Ibis falcinelle, qui a connu sa troi-
sième meilleure année, la première observation printannière du Pouillot 
verdâtre (chantant et restant deux semaines au même endroit) et le pre-
mier Tichodrome échelette depuis 2003. Pas moins de neuf espèces ont 
été éloignées de la liste, à partir du 1e janvier 2014, comme espèces à 
soumettre: Puffin de Méditerranée, Pygargue à queue blanche, Circaète 
Jean-le-blanc, Busard pâle, Becasseau tacheté, Chevalier stagnatile, 
Guifette leucoptère, Macareux moine et Pouillot de Pallas.
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