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 Het natuurgebied De Kuifeend en Binnenweilanden in vogelperspectief (Foto: Yves Adams/Vilda)

Vogelrichtlijngebied in de kijker
DE KUIFEEND

 Ludo Benoy

gebieden

Inleiding
In een reeks over de 24 Europese Vogelrichtlijngebieden in 

Vlaanderen bracht Devos (2019) een eerste bijdrage over de 

IJzervallei. In dit artikel komt het natuurgebied ‘De Kuifeend’ in 

het Antwerpse havengebied aan bod. Samen met Blokkersdijk op 

Antwerpen Linkeroever maakt dit gebied deel uit van het Europees 

Vogelrichtlijngebied ‘De Kuifeend en Blokkersdijk’ (Speciale 

Beschermingszone BE2300222). Aangezien beide gebieden dui-

delijk afzonderlijke entiteiten vormen die in vogelvlucht 7,5 km 

van elkaar verwijderd liggen (met tussenin een aaneengesloten 

 geïndustrialiseerd havengebied), worden ze in deze reeks apart 

behandeld.

Situering van het natuurgebied De Kuifeend  
en de Grote Kreek 
Het natuurgebied De Kuifeend is gelegen in de haven van 

Antwerpen op het grondgebied van het vroegere polderdorp 

Oorderen. Het ligt in het Rangeerstation Antwerpen-Noord, het 

tweede grootste spoorwegemplacement (450 ha) voor het vormen 

(splitsen en samenstellen) van goederentreinen in Europa. 

Omdat het officieel aangeduide Vogelrichtlijngebied met een 

oppervlakte van 112 ha (Figuur 1) geenszins de door de vrijwilligers 

van Natuurpunt gemonitorde gebieden dekt, werd geopteerd om in 

deze bijdrage alle natuurgebieden in het Rangeerstation te bespre-

ken (Figuur 2). Deze vormen immers voor de meeste vogelsoorten 

één functioneel geheel. 

De afdeling ’Natuurpunt Antwerpen-Noord en Kempen’ beheert er 

vier deelgebieden: De Kuifeend, de Grote Kreek, de Binnenweilanden 

en het Oud Schijn, samen goed voor 112 ha. Daarnaast bevinden 

zich in het Rangeerstation nog vijf andere deelgebieden die niet 

door Natuurpunt worden beheerd, maar een belangrijke natuur-

waarde hebben: het Binnenmoeras, de Buitenweilanden, de 

Stadsgracht, het Achterdeel en de zgn. TGV-zone. Tot slot hoort ook 

de Verlegde Schijns tot het onderzoeksgebied, een ca. 5 km lange 

dubbele afvoergracht met een oppervlakte van ca. 75 ha die zorgt 

voor de afwatering van de noordelijke gemeentes rond Antwerpen 

en van een deel van de Antwerpse haven. De totale oppervlakte van 

het onderzoeksgebied bedraagt 525 ha. Het gebied bestaat -naast 
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spoorweginfrastructuur- uit een mozaïek van natte tot droge gras-

landen, uitgebreide rietmoerassen, 23 waterplassen, plasdras zones, 

drie grachten met een totale lengte van 14 km omzoomd door brede 

rietkragen en een klein bosgebied.

Het gebied ligt in vogelvlucht op ongeveer 1,5 km van de Schelde 

en vormt de grens tussen het havengebied en de polders van de 

oostelijk gelegen poldergemeenten Hoevenen en Stabroek. In de 

onmiddellijke omgeving liggen ook de Kanaaldokken B1, B2 en B3 

die Antwerpen in noordelijke richting verbinden met Nederland. Het 

gebied ligt bovendien aan de rand van enkele belangrijke trekvogel-

routes die de Brabantse Wal (Nl.) en de bosgebieden ten noorden 

van Antwerpen met de Schelde verbinden (Everaert et al. 2003).

Statuut van De Kuifeend
Het Rangeerstation is deels eigendom van de spoorwegbe-

drijven NMBS, Infrabel en Lineas, de Verlegde Schijns van de 

Vlaamse Milieumaatschappij. In 1988 kreeg het natuurgebied De 

Kuifeend internationaal bescherming als (deel van een) Europees 

Vogelrichtlijngebied. De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied 

gebeurde echter op basis van onvolledige gegevens omdat toen 

heel wat ornithologisch belangrijke zones ontoegankelijke jacht-

gebieden waren. Pas in de jaren ’80 kwamen na afspraken met de 

jagers tel- en inventarisatiegegevens van deze gebieden beschik-

baar. Daaruit bleek o.a. de grote ornithologische waarde van het 

Binnenmoeras, met broedvogelsoorten zoals Roerdomp, Bruine 

Kiekendief, Snor en Blauwborst. Die nieuwe informatie heeft 

echter nooit geleid tot een aanpassing van de grenzen van het 

Vogelrichtlijngebied. 

Het Vogelrichtlijngebied is bovendien opgenomen binnen de 

Europese Habitatrichtlijn van het Schelde en Durme-estuarium van 

de Nederlandse grens tot Gent (Habitatrichtlijngebied BE2300006). 

De Kuifeend (samen met Blokkersdijk) voldoet aan de criteria voor 

erkenning als waterrijk gebied met internationaal belang onder de 

Ramsar-Conventie maar is tot op heden niet opgenomen in de lijst 

van Vlaamse Ramsar-gebieden. 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 is De Kuifeend 

ook opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) omwille 

van de aanwezigheid van waardevolle natuur. 

De Kuifeend, de Grote Kreek en Oud Schijn werden intussen erkend 

als privaat natuurreservaat. 

Een aantal gebieden in het Rangeerstation maken deel uit 

van het Netwerk van Ecologische Infrastructuur (EI) van de 

Antwerpse haven. Dit EI-netwerk werd afgebakend in het 

Soortenbeschermingsprogramma (SBP) van de Antwerpse haven 

en omvat zowel tijdelijke als permanente natuur. Dit SBP voorziet 

in de nodige natuurinrichtingen en/of aangepast beheer voor het 

beschermen van een aantal zgn. paraplusoorten, zoals Blauwborst, 

waarbij dan ook andere rietbroeders kunnen meeliften. Via het 

 Figuur 1. Situering en begrenzing van het Europees Vogelrichtlijngebied De 

Kuifeend binnen het Rangeerstation Antwerpen-Noord.
Figure 1. Location and boundaries of the Special Protection Area ‘De Kuifeend’. 

 Rechts beide afvoergrachten van de Verlegde Schijns tussen brede rietvel-

den (Foto: Yves Adams/Vilda)

 Het Binnenmoeras (Foto: Ludo Benoy)

 Natuur versus havenactiviteiten Foto: Havenbedrijf Antwerpen)

103121



Natuur.oriolus  I  85 4  I  2030 GEBIEDEN • 105

project ‘de Antwerpse haven natuurlijker’ (https://www.antwerpen-

noord.be/natuur-gebieden/antwerpse-haven-natuurlijker/), zorgt 

het Havenbedrijf Antwerpen en de afdeling Natuurpunt Antwerpen-

Noord en Kempen voor het uitvoeren van de in het SBP vermelde 

beheermaatregelen. Om de ecologische integriteit van die speciale 

beschermingszone te vrijwaren bij infrastructuurontwikkeling in het 

gebied, stelde de Universiteit Antwerpen hiervoor kwantitatieve en 

kwalitatieve instandhoudingsdoelstellingen (IHD) op. 

Historiek polder en ontstaansgeschiedenis  
De Kuifeend
Van polder tot havengebied

Eeuwenlang strekte zich één groot poldergebied uit op de rechter 

Scheldeoever tussen de stad Antwerpen en de Nederlandse grens 

met pittoreske polderdorpen als Wilmarsdonk, Oosterweel, Lillo en 

Oorderen en meer noordelijk de nog bestaande dorpen (intussen 

districten van de stad Antwerpen) Berendrecht en Zandvliet. Deze 

kleine poldergemeenschappen hingen sterk aan elkaar. Landbouw 

was één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Deze polders 

waren eeuwenlang onderhevig aan ingrijpende veranderingen en 

speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van De Nederlanden 

onder meer bij de Val van Antwerpen in 1585. De polders werden 

toen onder water gezet waardoor ze het strijdtoneel werden van 

heuse zeeslagen. Ook in beide wereldoorlogen werden (delen) van 

dit gebied geïnundeerd om strategische redenen. 

De uitbreiding van de Antwerpse haven in noordelijke richting 

betekende het einde van deze uitgestrekte vruchtbare polders. 

Reeds na de tweede wereldoorlog werd gestart met het op spuiten 

van poldergronden. In het begin van de jaren ’60 werden de pol-

derdorpen Wilmarsdonk en Oorderen volledig afgebroken en 

opgespoten met een metersdikke laag fossiel Scheldezand om 

er later industriezones, opslagplaatsen en (kanaal)dokken aan te 

 eggen.

Nieuwe industrie betekent ook de aanleg van nieuwe wegen en 

spoorwegen. Om tegemoet te komen aan het toenemende scheep-

vaartverkeer in de haven, werd het toenmalige NMBS-rangeerstation 

Antwerpen-Noord, dat sinds 1928 in beperkte mate operationeel 

was, vergroot tot een gebied van meer dan 450 ha. 

 De Grote Kreek en achteraan de Binnenweilanden (Foto: Yves Adams/Vilda)

 Figuur 2. Overzicht van de deelgebieden in het Rangeerstation Antwerpen-

Noord. Naast de aangeduide deelgebieden bevinden zich tussen deze zones ver-

schillende restgebieden die eveneens ornithologisch waardevol zijn maar niet 

gedetailleerd werden weergegeven. 
Figure 2. Overview of the different subareas within the study area. 
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Kansen voor natuur

De opspuitwerken herschiepen de vroegere polder in het begin 

in één grote zandwoestijn. Maar niet alles werd met baggerzand 

ondergespoten. Bestaande polderplassen, een oude Scheldekreek 

en enkele tientallen hectaren poldergrond bleven onaangeroerd. 

Rond 1965 werden door het nog niet opgespoten gedeelte ook 

spoorwegdijken aangelegd. Hierdoor werd het ontwateringssysteem 

van de vroegere polder volledig verbroken. Door het afsnijden van 

poldergrachten liep deze polder geleidelijk onder water, waardoor 

een mozaïek van grote en kleinere plassen ontstond. Aanvankelijk ver-

anderden de vroegere graslanden in drassige weilanden en werden 

de toenmalige akkers herschapen in uitgestrekte vochtige zones met 

een slijkerige bodem. Vanaf 1968 liep het gebied door neerslag ver-

der onder water waardoor De Kuifeend een groot meer vormde met 

een oppervlakte van meer dan 30 ha (Voet & Benoy 1979). Ook diverse 

kleinere plassen ontstonden. Dat gold ook voor de Grote Kreek, een 

restant van een uitgebreid kreken- en geulenstelsel dat prominent 

aanwezig was na een grote dijkdoorbraak rond 1570. Een gedeelte 

van deze kreek bestaat nog steeds en wordt nu omzoomd door brede 

rietkragen en restanten van de oorspronkelijke polder.

Het gebied groeide al snel uit tot een waar eldorado voor vele water-

gebonden vogelsoorten. Deze ornithologische rijkdom ontsnapte 

niet aan de aandacht van de toenmalige vogelkijkers die hier in 

het midden van de jaren ’60 onder meer een kolonie Steltkluten, 

Geoorde Futen en vele andere water- en waadvogels aantroffen. 

Vanwege deze vogelrijkdom sloot de toenmalige Belgische Natuur- 

en Vogelreservaten (mede-oprichter van het huidige Natuurpunt)) 

in april 1972 een eerste huurovereenkomst af met de NMBS, eige-

naar van de gronden, waardoor het natuurgebied ‘De Kuifeend’ in 

beheer kon genomen worden. 

Buiten enkele bestaande bomen en struiken, voornamelijk wilg, 

populier en vlier, was er aanvankelijk weinig hogere vegetatie. 

Stilaan kwam daar verandering in wat uiteraard een impact had op 

de samenstelling van de broedvogels. In de moerassige zones ont-

stonden uitgebreide rietvelden.

Recente ontwikkelingen

In het begin van deze eeuw werd De Kuifeend uitgebreid met de 

Grote Kreek (24 ha), een overblijfsel van een oude Scheldedoorbraak. 

Dit gebied was tot het verdwijnen van het nabije polderdorp 

Oorderen rond de jaren ’60, de recreatie- en visvijver van de plaat-

selijke bevolking. 

Die uitbreiding met de Grote Kreek kwam er dankzij het Antwerps 

Havenbedrijf, eigenaar van ongeveer de helft van dit gebied. Zij 

overtuigden de NMBS, eigenaar van de andere helft, om ook hun 

gedeelte in de toekomst als natuurgebied te beheren. In 2008 werd 

het natuurgebied uitgebreid met het Oud Schijn (9 ha), een mooi 

stukje natuur bestaande uit drassige akkers, graslanden omzoomd 

door rijen knotwilgen en doorsneden door een circa 1 km brede 

gracht, het ‘Oude Schijn’, integraal omrand door brede rietkragen.

Dankzij fondsen van het Havenbedrijf via een Interreg IIIb – 

NEW!Delta project, aangevuld met fondsen van de NMBS als com-

pensatie voor de eerdere aanleg van een zogenaamde Main Hub-

terminal in Vogelrichtlijngebied, werden in 2007/2008 grote delen 

van De Kuifeend afgegraven waarbij vier nieuwe waterplassen wer-

den aangelegd. Met de vrijgekomen grond werd een dijk aangelegd 

om het gebied in te bufferen tegen externe verstorende factoren. 

Ook aan de Grote Kreek werd in dezelfde periode een grasland afge-

graven (2,2 ha) en werden enkele bijkomende plassen uitgegraven. 

Ook hier werden beschermende bufferdijken aangelegd. Daarnaast 

kwam ook een bestaand grasland in beheer, met name de zgn. 

Binnenweilanden (15,5 ha) die ook deels werden afgegraven en 

waar vier nieuwe waterplassen werden uitgegraven. 

Met nieuwe financiële middelen, in 2013 eveneens verworven via 

het Havenbedrijf Antwerpen, werden delen van de Binnenweilanden 

verder afgegraven tot plas-dras. De bestaande plassen werden uit-

gediept en een vijfde plas uitgegraven. Dankzij een legaat, bekomen 

via het Wereldnatuurfonds, kon hier tot slot in 2018 extra plas-dras 

(11,2 ha) afgraven worden waardoor al deze zones een grotere aan-

trekkingskracht kregen voor water-, waad- en rietvogels.

Avifauna van regionaal tot internationaal belang
De eerste sporadische ornithologische waarnemingen uit het gebied 

dateren al uit 1963, toen door de havenwerken de basis werd gelegd 

voor het onderzoeksgebied zoals we dat nu kennen. Het is pas vanaf 

het voorjaar 1967, kort na het beëindigen van de werken van de 

aanleg van het rangeerstation, dat de eerste meer gestructureerde 

ornithologische gegevens werden verzameld, voornamelijk in wat 

nu het natuurgebied De Kuifeend is. Vanaf dan werden hier - naast 

onvolledige broedgegevens - ook tellingen van water- en waadvo-

gels uitgevoerd. 

Vanaf 1982 werden ook broedgegevens verzameld in de andere 

deelgebieden van het Rangeerstation. Het was toen niet altijd een-

voudig om hier waarnemingen te verrichten doordat er regelmatig 

jachtactiviteiten plaatsvonden. Pas vanaf 1988 werd gestart met het 

jaarlijks systematisch monitoren van alle 10 deelgebieden in het 

Rangeerstation, samen met het aangrenzende Verlegde Schijns. Alle 

vogelsoorten worden sindsdien gemonitord, van Aalscholver tot en 

met Zwarte Kraai.

Sinds de eerste beschikbare waarnemingen in 1967 werden tot nu 

toe 277 inheemse vogelsoorten waargenomen doorheen het volle-

dige Rangeerstation waarvan 106 als broedvogel. Daarnaast werden 

nog 32 soorten exoten genoteerd waarvan 3 broedend.

De huidige focus van het beleid en het beheer in dit 

Vogelrichtlijngebied is gericht op 9 Europees belangrijke soorten 

waarvoor in 2017 specifieke instandhoudingsdoelen (S-IHD) werden 

vastgelegd via een Besluit van de Vlaamse regering (Tabel 1). 

Broedvogels

Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus

Blauwborst - Luscinia svecica

IJsvogel - Alcedo atthis

Roerdomp - Botaurus stellaris

Kleine Zilverreiger -  Egretta garzetta

Doortrekkers en overwinteraars

Kleine Zwaan - Cygnus columbianus

Slobeend - Spatula clypeata

Pijlstaart - Anas acuta

Krakeend - Mareca strepera

 Tabel 1. Vogelsoorten waarvoor het Vogelrichtlijngebied (potentieel) van 

Europees belang wordt geacht en waar gebiedspecifieke doelstellingen zijn vast-

gelegd.
Table 1. List of target bird species in the Special Protection Zone ‘De Kuifeend’. 
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Broedvogels 
Tot 2009 werden broedvogels geïnventariseerd aan de hand van 

een gebiedsdekkende territoriumkartering, waarbij gedurende vijf 

bezoekrondes alle territorium indicerende waarnemingen op kaart 

werden ingetekend. Voor de meeste watervogelsoorten gebeurden 

aantalschattingen hoofdzakelijk op basis van de aanwezige paartjes 

en later in het seizoen ook het aantal vrouwtjes met jongen (met 

inschatting van hun leeftijd). Deze tellingen gebeurden enkele keren 

per week en leverden behoorlijk betrouwbare resultaten op.

Sinds 2009 wordt de broedvogelmonitoring, opgelegd door het 

Agentschap Natuur en Bos (ANB), uitgevoerd in het kader van de rap-

portering van de resultaten van het Vogelrichtlijngebied aan Europa 

(Gyselings et al. 2010). Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen een 

samenwerking tussen het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

(INBO) en Natuurpunt en wordt voornamelijk gedragen door vrijwil-

ligers van Natuurpunt. Daarbij werd het aantal inventarisatiebezoe-

ken opgedreven tot zeven per seizoen (telkens tussen 15 maart en 

15 juli). Alle broedvogelgegevens worden ingevoerd in AVIMAP, een 

door Sovon ontwikkelde software-module die automatische cluste-

ring van waarnemingen uit verschillende inventarisatierondes tot 

broedvogelterritoria mogelijk maakt. 

De monitoringsgegevens dienen eveneens voor de opvolging 

van het behalen van de Instandhoudingsdoelstellingen voor het 

Vogelrichtlijngebied De Kuifeend alsook voor het ter beschik-

king stellen van gegevens in het kader van de opdracht van de 

Beheercommissie Natuur Rechterscheldeoever die gelijktijdig in 

2009 werd opgericht. 

Hieronder volgt een bespreking van de aantallen, verspreiding, 

trends en mogelijke oorzaken van voor- of achteruitgang van alle 

106 broedvogels vastgesteld in het onderzoeksgebied.

Om bij de soortbesprekingen eenduidige aantalsgegevens te hante-

ren, worden onderstaande aantallen en termen gehanteerd.

Voor een volledig overzicht van de broedvogelaantallen zie  

www.natuurpunt.be/oriolus

Futen, aalscholvers en reigers

De Dodaars Tachybaptus ruficollis broedt jaarlijks in zeer kleine aan-

tallen voornamelijk in kleine, voedselrijke plassen in De Kuifeend tot 

maximum 8 territoria. Enkel in 2017 werden 14 territoria vastgesteld. 

Futen Podiceps cristatus broeden sinds het begin van onze moni-

toring op De Kuifeend, de Grote Kreek en in het Binnenmoeras in 

zeer klein aantal. Enkel in 2014 en 2018 werden 11 territoria bereikt. 

Dankzij de Geoorde Fuut Podiceps nigricollis kreeg De Kuifeend bij-

zondere aandacht van de toenmalige vogelkijkers tijdens de jaren 

1969, 1970 en 1971 door een vestiging van een kolonie waarvan 

toen respectievelijk 3, 10 en 13 broedgevallen werden vastgesteld 

in de Veenwortelvegetatie op de Kuifeendplas. De Geoorde Fuut is 

sindsdien enkel in De Kuifeend een onregelmatige broedvogel (1 ter-

ritorium in 1978, 1990, 2012, 2013 en 2014). Sindsdien werden geen 

territoria meer vastgesteld. Dat heeft grotendeels te maken met het 

verdwijnen van de plas van de op een afstand van 700 m gelegen 

Hooge Maey, waar tot 2014 jaarlijks tientallen paartjes broedden. 

In 1994 vestigde zich onverwacht een paartje Aalscholvers 

Phalacrocorax carbo in een eenzame wilg in de Kuifeendplas. Helaas 

kwam het legsel niet uit. Het was wachten tot 2001 vooraleer 2 nes-

ten werden vastgesteld in hoge wilgen op het broedeiland van De 

Kuifeend. Dit was het begin van een lange reeks broedgevallen. Ze 

zijn nu jaarlijks in vrij groot aantal aanwezig, met een maximum van 

75 nesten in 2016.

Roerdompen Botaurus stellaris broedden vóór 1991 in de uitgebrei-

de rietvelden van het Binnenmoeras met minstens 3 territoria. Door 

jacht was deze zone beperkt toegankelijk, zodat toen mogelijk 4 ter-

ritoria aanwezig waren. 

Een paartje Kleine Zilverreigers Egretta garzetta waagde in 2010 

een broedpoging in de kolonie Aalscholvers op het broedeiland van 

De Kuifeend maar het nest ging verloren. Tijdens de twee daarop-

volgende jaren was er tijdens de broedtijd opnieuw prospectie door 

enkele exemplaren maar zonder verder resultaat.

Eenden, ganzen en zwanen

Grauwe Ganzen Anser anser ontbraken tot 2005 volledig als broed-

vogel. Dat jaar werd een eerste broedgeval vastgesteld aan de Grote 

Kreek. Vanaf 2008 broedt deze soort in klein aantal in vrijwel alle 

moerasgebieden doorheen het Rangeerstation (tot maximum 44 

territoria in 2016). De Grote Canadese Gans Branta c. canadensis 

broedt al sinds 1995 in het Rangeerstation met een maximum van 

66 paartjes in 2014. Sindsdien daalde hun aantal, wellicht als gevolg 

van acties voor exotenbestrijding uitgevoerd door de overheid in 

Oost-Vlaanderen. 

Sinds 1969 broedt de Knobbelzwaan Cygnus olor in zeer kleine 

aantallen op De Kuifeend. Intussen broeden ze ook onregelmatig 

in het Binnenmoeras, de Grote Kreek en aan de Verlegde Schijns tot 

maximaal 10 nesten in 2014. Verrassend zijn de broedgevallen van 1 

tot 2 paren van de Wilde Zwaan Cygnus cygnus die tussen 1976 en 

1988 jaarlijks op De Kuifeend plaatsvonden. In zeven jaren werden 

legsels en/of jongen vastgesteld. De oorsprong van de adulte vogels 

werd nooit achterhaald ondanks bevragingen bij toenmalige verza-

melaars en dierentuinen. De opgegroeide jongen keerden niet naar 

De Kuifeend terug en het sterven van de oudervogels betekende het 

einde van deze lange reeks broedgevallen. 

zeer klein aantal 1-10

klein aantal 11-50

vrij groot aantal 51-500

groot aantal 501-1000

zeer groot aantal 1001-20000

 Tabel 2. Overzicht van de gebruikte aantalsklassen bij de soortbespreking. 
Table 2. The number classification that has been used in the species account.

 Paartje Wilde Zwanen Cygnus cygnus bij het nest met 5 eieren op De Kuifeend  

(Foto: Herman Voet)
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De Nijlgans Alopochon aegyptiacus is een vrij recente broedvogel die 

sinds de eeuwwisseling in zeer klein aantal broedt op De Kuifeend, 

de Grote Kreek en in het Achterdeel van het Rangeerstation. 

Nestelende exemplaren worden al zeer vroeg in het voorjaar vast-

gesteld, meestal boven op knotwilgen. Van de Casarca Casarca fer-

ruginea werd in het aangrenzende bedrijf Amoras een gelukt broed-

geval vastgesteld in 2017. De laatste vijf jaren verblijven er in onze 

natuurgebieden tijdens de broedperiode vrij geregeld exemplaren 

maar tot nu toe zonder enig broedresultaat. De eerste broedgeval-

len van de Bergeend Tadorna tadorna werden in 1969 en 1970 op 

De Kuifeend opgetekend. Intussen broeden ze in klein aantal met 

een uitzonderlijke piek van ongeveer 40 territoria in 2000 en 2001. 

Nadien nam het aantal territoria geleidelijk af tot minder dan 20. 

Eén van de belangrijkste oorzaken van deze achteruitgang in het 

Rangeerstation is het vrijwel volledig verdwijnen van Konijnen die 

vroeger met honderden exemplaren aanwezig waren en waarvan de 

pijpen nestplaatsen bij uitstek waren voor Bergeenden. 

De broedpopulatie van de Wilde Eend Anas platyrhynchos blijft in 

het hele onderzoeksgebied beperkt tot een klein aantal. De eerste 

broedgevallen van Wintertaling Anas crecca werden vanaf 1973 

vastgesteld op De Kuifeend, maar tot de eeuwwisseling broedden 

ze niet jaarlijks. Sindsdien broedt de soort jaarlijks in zeer kleine 

aantallen met een maximum van 8 territoria in 2016. De Krakeend 

Mareca strepera verdient een belangrijke plaats in het verhaal van 

het Vogelrichtlijngebied De Kuifeend. Hier werd immers in 1972 het 

eerste broedgeval voor België vastgesteld (Lahaye & Dupont 1973). 

Het natuurgebied De Kuifeend groeide vrij snel uit tot de ‘kraamka-

mer’ van Krakeenden in Vlaanderen. Vanaf hier verspreidde de soort 

zich verder naar Linkeroever en de Kempen om later Vlaanderen ver-

der te koloniseren. Intussen komt de soort voor in alle voedselrijke 

plassen in het Rangeerstation, waar in 2016 het hoogste aantal ter-

ritoria ooit bereikt werd met niet minder dan 76 territoria (Figuur 3).

De Zomertaling Spatula querquedula vestigde zich als broedvogel 

sinds het ontstaan van De Kuifeend. Vanaf 1973 tot 1995 werden 

geregeld 4 tot 5 territoria vastgesteld. Daarna daalden de aantallen 

met in het laatste decennium enkel in 2010 en 2016 nog 1 broed-

paar. Een broedverdacht paartje Smienten Anas penelope werd tij-

dens de broedperiode in 2007 geregeld gezien op de Kuifeendplas. 

Het vrouwtje verdween enkele weken om nadien opnieuw samen 

met het mannetje op te duiken, helaas zonder broedbevestiging. In 

de beginjaren van De Kuifeend werd de Pijlstaart Anas acuta bijna 

jaarlijks en vanaf 1970 ook broedend vastgesteld in De Kuifeend 

en omgeving. Een laatste vermoedelijk broedgeval vond plaats in 

1992. De Slobeend Spatula clypeata broedt in klein aantal sinds het 

ontstaan van het gebied. Tot de eeuwwisseling ging het om maxi-

mum 20 territoria. Daarna stegen hun aantallen tot meer dan 30 om 

nadien terug te vallen tot maximum 17 territoria in 2015. 

Een buitenbeentje is de Krooneend Netta rufina. In 2010 versche-

nen onverwacht 2 territoriale paartjes op de Kuifeendplas. Begin juni 

werd hier een vrouwtje met 2 zeer kleine pulli gezien. Het tweede 

paartje broedde vermoedelijk op een kleinere waterplas (met brede 

rietkragen) van De Kuifeend, echter zonder duidelijk broedbewijs. 

De Tafeleend Aythya ferina is een jaarlijkse broedvogel in klein aan-

tal in vrijwel alle waterrijke zones van het Rangeerstation. Na een 

daling van het aantal broedparen in de jaren ‘80 namen hun aan-

tallen de laatste 10 tot 20 jaar opnieuw toe tot een maximum van 

60 territoria in 2016. De Kuifeend Aythya fuligula vestigde zich in 

1968 in het gebied met 2 succesvolle broedgevallen. In België was 

in 1966 het aantal broedparen beperkt tot 25. Op korte tijd nam de 

soort op De Kuifeend en omgeving explosief toe om in 1973 al een 

honderdtal wijfjes met jongen op te leveren (Voet & Benoy 1979). 

Daarmee was dit in die periode het belangrijkste broedgebied van 

deze soort in Vlaanderen. De naam die het gebied De Kuifeend bij 

het ontstaan in 1972 verkreeg, is hierop geïnspireerd. Ook in de jaren 

’90 overschreed het aantal territoria geregeld de kaap van 100, maar 

het voorbije decennium werd een daling vastgesteld tot 50-60. Een 

zeker broedgeval van de Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis 

werd vastgesteld in 2013 aan de Verlegde Schijns. 

Een opvallend fenomeen is dat bij veel eendensoorten de laatste 

jaren nog amper tomen met jongen worden waargenomen. De uit-

breiding van de Vos is hiervan wellicht de belangrijkste oorzaak.

Roofvogels

De Buizerd Buteo buteo is een vrij recente broedvogel voor het 

gebied. Een eerste broedgeval werd in 2001 vastgesteld. Sindsdien 

broedt de soort er bijna elk jaar met een maximum van 6 bezette 

nesten in 2018. De Bruine Kiekendief Circus aeruginosus is een van 

de doelsoorten in het VRL-gebied. Al van de jaren ’60 is deze soort 

broedvogel in de uitgestrekte rietvelden van het Binnenmoeras en 

de Verlegde Schijns. Later werden ook broedgevallen opgetekend 

op De Kuifeend en aan de Grote Kreek. Tussen 2001 en 2012 wer-

den bijna jaarlijks 3 tot 5 BP vastgesteld waarvan de meerderheid 

aan de Verlegde Schijns. Sinds 2013 viel het aantal broedparen terug 

tot 1 à 2 paartjes. In 2018 werd voor het eerst geen territorium meer 

vastgesteld (Figuur 4). In het beheerplan van de natuurgebieden in 

het Rangeerstation wordt -in het belang van deze soort- nochtans 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

Krakeend

 Figuur 3. Trend van het aantal territoria van Krakeend Mareca strepera in het 

Rangeerstation Antwerpen-Noord (1988-2019). 
Figure 3. Trend in the number of breeding territories of Gadwall Mareca strepera in the study 

area (1988-2019). 

 Slobeend Spatula clypeata met jongen. 30 mei 2009. Grote Kreek  

(Foto: Wim Dekelver). 
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al meerdere jaren sterk ingezet om rietvelden open te houden door 

het wegkappen van vooral wilgenopslag. Helaas kent deze soort een 

sterke terugval in alle kerngebieden verspreid over het volledige 

havengebied. Diverse veranderingen in hun oorspronkelijk leefge-

bied liggen hier mogelijk aan de basis. Een toename in predatiedruk 

valt evenmin uit te sluiten. Het geregeld droogvallen van rietvelden 

maakt hun nestlocaties immers gemakkelijker toegankelijk voor 

grondpredatoren. 

Slechtvalken Falco peregrinus kwamen slechts eenmaal tot broe-

den in een hoogspanningsmast op de grens van de Verlegde Schijns 

in 2013. Wel broedt sinds 2010 jaarlijks een paartje in een nestkast 

tegen de schouw van het chemisch bedrijf Lanxess op 1,4 km van 

De Kuifeend. De Boomvalk Falco subbuteo broedt recent in zeer 

klein aantal in de regio. Ook in De Kuifeend, de Grote Kreek en het 

Achterdeel van het Rangeerstation werden broedgevallen tussen 

2010 en 2012 vastgesteld in oude kraaiennesten in populieren en in 

een hoogspanningsmast. Sindsdien verdween de soort opnieuw als 

broedvogel om nu alleen nog onregelmatig in het naburige natuur-

gebied Bospolder te broeden. Jaarlijks broeden kleine aantallen 

Torenvalken Falco tinnunculus in het Rangeerstation tot maximum 

4 bezette nesten in 2007. In een onderzoek naar deze soort (P. Van 

Hecke, Universiteit Antwerpen) tijdens de jaren ‘80 van voorgaande 

eeuw werden zelfs 9 bezette nestkasten aangetroffen, verspreid over 

het gebied. De laatste tien jaar broedt de soort echter onregelmatig 

met hooguit 2 broedparen (BP). 

Hoenders en rallen

De Patrijs Perdix perdix is sinds 2008 volledig als broedvogel uit het 

Rangeerstation verdwenen. Fazanten Phasianus colchicus broeden 

in vrij groot aantal in het volledige onderzoeksgebied. Toch wisse-

len de aantallen baltsende mannetjes jaarlijks als gevolg van afschot 

door plezierjacht tijdens de winterperiode. Kwartels Coturnix cotur-

nix zijn zeldzame gasten in de graslanden in het Rangeerstation. In 

2006 werden aan de Grote Kreek gedurende ruime tijd 3 roepende 

exemplaren gehoord, evenwel zonder verder broedbewijs. In alle 

moerasgebieden worden jaarlijks territoriale Waterrallen Rallus 

aquaticus vastgesteld in zeer kleine aantallen. Vanaf 2010 is er ech-

ter een toename tot 16 territoria in 2017. Het inventariseren van 

deze soort is echter moeilijk door de ontoegankelijkheid ’s nachts 

(veiligheid) van bepaalde delen van het Rangeerstation. Ook het 

Porseleinhoen Porzana porzana, een doelsoort in het VRL-gebied, 

is sterk afhankelijk van natte moerasbiotopen en daardoor moeilij-

ker te onderzoeken omwille van de beperkte toegankelijkheid. Het 

aantal vastgestelde territoria blijft daardoor heel beperkt (tot 2 in 

1988). Het Waterhoen Gallinula chloropus broedt in alle waterrijke 
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 Figuur 4. Trend van het aantal territoria van Bruine Kiekendief Circus aerugino-

sus in het Rangeerstation Antwerpen-Noord (1988-2019). 
Figure 4. Trend in the number of breeding territories of Marsh Harrier Circus aeruginosus in the 

study area (1988-2019). 

 Bruine Kiekendief Circus aeruginosus mannetje. 4 oktober 2019. Grote Kreek (Foto: Marc Tielemans)
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gebieden in klein aantal. Jaarlijks zijn er sterk wisselende aantallen, 

variërend tussen 10 en 30. In 2007 werden uitzonderlijk 51 territoria 

vastgesteld. Meerkoeten Fulica atra broeden in vrij groot aantal in 

alle aanwezige plassen, met in het laatste decennium tot 85 territo-

ria in 2016.

Waadvogels

Het aantal broedgevallen van de Scholekster Haematopus ostrale-

gus kent helaas een sterke afname. Tot 2008 werden geregeld tot 12 

paartjes in de graslanden en spoorbundels geteld. Nadien daalde 

hun aantal tot 2 à 4 paartjes. De inname van vochtige graslanden 

voor spoordoeleinden en de algemene afname van de soort in de 

Lage Landen zijn hier niet vreemd aan.

Vrijwel jaarlijks broeden Kleine Plevieren Charadrius dubius in zeer 

klein aantal doorheen het gebied met voorkeur voor recent opge-

hoogde terreinen maar bv. ook op de grindlaag van spoorlijnen. 

Vooral in de jaren waarin natuurinrichtingswerken plaatsvonden 

(2007, 2008, 2013 en 2018) werd een opvallende toename van het 

aantal territoria vastgesteld (tot maximum 9 in 2008). Het snel dicht-

groeien van deze gebieden zorgt er echter meestal voor dat dit hoge 

niveau niet kan gehandhaafd worden. 

Het aantal broedende Kieviten Vanellus vanellus onderging een 

sterk negatieve trend. Begin de jaren ’80 werden nog 75-80 territoria 

vastgesteld in het Rangeerstation, om daarna geleidelijk af te nemen 

tot 10-20 BP het voorbije decennium. Het verdwijnen van geschikte 

graslanden en de recente droogteperiodes spelen een zeer negatie-

ve rol in het broedsucces van deze soort. In de niet door Natuurpunt 

beheerde zones maaien landbouwers de aanwezige nesten en/of 

jongen bovendien vroeg uit. 

Vanaf het ontstaan van het gebied tot 1991 schommelde het aan-

tal broedparen van de Tureluur Tringa totanus jaarlijks tussen 2-4 

paartjes. Nadien verdween de soort om vervolgens opnieuw als 

broedvogel op te duiken na de inrichtingswerken in 2007. Sindsdien 

wordt er vrijwel jaarlijks gebroed (tot maximum 6 paren). Vanaf 1973 

tot 1997 broedde de Grutto Limosa limosa in zeer klein aantal in de 

toen nog aanwezige vochtige graslanden van De Kuifeend. Na het 

verdwijnen van deze gebieden als gevolg van verdere industrialisa-

tie, daalde hun aantal tot nog amper 1 paartje in 2014. Daarna wer-

den geen broedgevallen meer vastgesteld.

In 1967 vestigde zich een kleine kolonie Steltkluten Himantopus 

himantopus met 8 legsels in de toen nog slijkerige bodem van De 

Kuifeend. In 1968 en 1970 werd de soort hier opnieuw broedend 

vastgesteld telkens met 1 paar.

Ook de Kluut Recurvirostra avosetta haalde als broedvogel zijn voor-

deel tijdens de jaren met natuurinrichtingen. Maxima werden vast-

gesteld in 2007 met 19 BP, in 2014 met 13 paartjes en in 2019 met 

minstens 12 paartjes. Helaas speelt predatie deze soort parten. Op 

een nacht werden in het broedseizoen 2019 minstens 9 bebroede 

legsels door een Vos opgegeten. 

Meeuwen en sternen

In 2010 vond een broedpoging plaats van 2 paartjes Kokmeeuwen 

Chroicocephalus ridibundus, helaas zonder succes.

In 2006 was een paartje Zilvermeeuw Larus argentatus erg territori-

aal. Er is een vermoeden dat een broedgeval plaatsvond op het dak 

van de aangrenzende vestiging van Opel Belgium. 

In 2017 werden vijf visdievenvlotjes geplaatst op de Grote Kreek 

als gezamenlijk project van de Antwerpse haven en Natuurpunt. In 

2018 nestelde een paartje Visdieven Sterna hirundo op een van deze 

vlotjes. Helaas vernielden Grote Canadese Ganzen dit nest. In 2019 

was er opnieuw prospectie door een paartje, zonder resultaat.

Duiven, Koekoek, Uilen, IJsvogel en spechten

Jaarlijks broedt de Houtduif Columba palumbus in klein aantal tot 

hooguit 50 territoria in 2018. De Holenduif Columba oenas broedt 

in zeer klein tot klein aantal tot maximum 22 territoria in 2018. De 

Turkse Tortel Streptopelia decaocto broedt niet jaarlijks met maxi-

mum 3 BP in 2008 en 2015. De Zomertortel Streptopelia turtur ver-

dween sinds 1996 volledig uit het gebied. Voorheen werden jaarlijks 

tot 6 territoria vastgesteld. 

De Koekoek Cuculus canorus is een jaarlijkse broedvogel in zeer 

klein aantal. Sinds 2014 stellen we een lichte toename vast.

De Kerkuil Tyto alba broedde waarschijnlijk in 2005 in een moei-

lijk toegankelijke nis in een na de oorlog gedynamiteerde beton-

nen bunker aan de Verlegde Schijns. Zeer onregelmatig broedt de 

Ransuil Asio otus aan de Verlegde Schijns en De Kuifeend. Omdat ‘s 

nachts inventariseren in het Rangeerstation moeilijk is, worden wel-

licht broedgevallen over het hoofd gezien. Hetzelfde geldt voor de 

Steenuil Athene noctua waarvan sinds de eeuwwisseling tijdens 4 

jaren een territorium werd vastgesteld. 

Van de IJsvogel Alcedo atthis (een Bijlage I-soort van de 

Vogelrichtlijn) werden sinds de eeuwwisseling minstens 10 broed-

gevallen geregistreerd verspreid over De Kuifeend, de Grote Kreek 

en de Stadsgracht. 

De Groene Specht Picus viridis doet het goed als broedvogel. Deze 

soort kent sinds 2010 een sterke toename (max. 9 territoria in 2017). 

Die toename is mede te danken aan de verbossing in het achterdeel 

van het Rangeerstation. Ook de Grote Bonte Specht Dendrocopos 

major profiteert hiervan; sinds 2010 tot 7 territoria in 2017.

 Kleine Plevier Charadius dubius. 22 juni 2019. Binnenweilanden  

(Foto: André Janssens)

 De Steltkluut Himantopus himantopus, broedvogel op De Kuifeend in 1968  

(Foto: Rudy Willockx)
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Zangvogels

Veldleeuweriken Alauda arvensis waren vorige eeuw jaarlijkse 

broedvogels in zeer klein aantal. Door het verdwijnen van geschikt 

broedhabitat is de soort in deze eeuw echter geen jaarlijkse broed-

vogel meer. De enige nog aanwezige territoria bevinden zich 

momenteel op het Zanddepot van de A12, grenzend aan de 

Verlegde Schijns. Eind jaren ‘60 werden enkele broedgevallen vast-

gesteld van de Kuifleeuwerik Galerida cristata, een soort die onder-

tussen vrijwel verdwenen is uit Vlaanderen. 

Oeverzwaluwen Riparia riparia broedden tot 2017 jaarlijks in klein 

aantal, tot maximum 25 nesten in de afwateringsgaten van een 

betonnen wand aan de Verlegde Schijns waaruit de achterliggende 

grond werd gegraven. Een grotere kolonie bevindt zich nu jaarlijks 

in het aangrenzende zanddepot van de A12 met 468 nesten in 2019. 

Tot 1997 werden enkele broedgevallen van de Boerenzwaluw 

Hirundo rustica geteld in de stallen van een destijds aanwezige boer-

derij aan de Grote Kreek en in een veekraal aan het Oud Schijn. De 

soort verdween sindsdien als broedvogel. De eerste broedgeval-

len van de Boompieper Anthus trivialis dateren uit 2012 als gevolg 

van de verbossing van het achterdeel van het Rangeerstation en 

het Oud Schijn. Intussen is hun aantal verder opgelopen tot 20 ter-

ritoria. Anders is het gesteld met de Graspieper Anthus pratensis 

die sinds 2017 niet meer broedt in het gebied. Ook hier speelt het 

verdwijnen van diverse graslanden een belangrijke rol. De Gele 

Kwikstaart Motacilla flava verdween in 2010 als broedvogel met uit-

zondering van 2018 waarin opnieuw 1 territorium werd vastgesteld. 

Ook de Witte Kwikstaart Motacilla alba nam aanvankelijk in aantal 

af om daarna weer toe te nemen tot 11 territoria in 2008. De Grote 

Gele Kwikstaart Motacilla cinerea broedde occasioneel met telkens 

een broedpaar tussen 2003 en 2005 in het aan De Kuifeend gren-

zende waterzuiveringsstation Antwerpen-Noord. Winterkoning 

Troglodytes troglodytes en Heggenmus Prunella modularis -beide 

broedvogels in vrij groot aantal- kenden een geleidelijke toename 

in het aantal territoria, samenlopend met de vegetatie-uitbreiding 

in de loop van de jaren. Dat geldt trouwens ook voor Roodborst 

Erithacus rubecula die recent 12 territoria bezet, verspreid over het 

onderzoeksgebied. Nachtegalen Luscinia megarhynchos broeden 

tot nu toe in zeer klein aantal tot maximum 6 territoria in 2013. 

Helaas moeten we vaststellen dat de Blauwborst Luscinia svecica 

het niet zo goed doet in het Rangeerstation (Figuur 5). Deze Bijlage 

I-soort van de Vogelrichtlijn bereikte op het einde van voorgaande 

eeuw meer dan 100 territoria. Sindsdien liep hun aantal terug tot 

zelfs lager dan 50 territoria. Deze terugloop is grotendeels toe te 

schrijven aan belangrijk terreinverlies door uitbreiding van de spoor-

weginfrastructuur in het onderzochte gebied. Recent lijkt zich een 

gedeeltelijk herstel voor te doen. In 2019 waren er opnieuw 71 ter-

ritoria, verspreid over het hele gebied.

De Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus blijft een zeer 

onregelmatige broedvogel met slechts 6 broedgevallen sinds het 

begin van de eeuw. De Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros 

doet het beter. Hij vindt nestgelegenheid op loodsen, gebouwen 

en andere spoorweginstallaties weliswaar in wisselende aantal-

len tot maximum 13 territoria in 2019. Het aantal territoria van 

 Blauwborst Luscinia svecica mannetje. 5 juni 2010. Grote Kreek  

(Foto: Wim Dekelver)

 Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus. 4 augustus 2019. Grote Kreek  

(Foto: Marc Tielemans)
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 Figuur 5. Trend van het aantal territoria van Blauwborst Luscinia svecica in het 

Rangeerstation Antwerpen-Noord (1988-2019). 
Figure 5. Trend in the number of breeding territories of Bluethroat Luscinia svecica in the study 

area (1988-2019). 
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Roodborsttapuiten Saxicola rubicola bleef redelijk stabiel. De soort 

broedt in zeer klein aantal. Sinds 2010 is er echter een toename met 

geregeld meer dan 20 territoria. Ook de Merel Turdus merula kon de 

voorbije decennia genieten van de toename van struiken en bomen. 

De soort bereikt nu geregeld meer dan 50 territoria. Eenzelfde evolu-

tie kende de Zanglijster Turdus philomelos, echter beperkt tot maxi-

maal 15 territoria. 

Rietbroedende zangvogels bereiken hoge aantallen en zijn daar-

door van grote betekenis op regionaal en Vlaams niveau. Sommige 

soorten kennen grote dichtheden zoals de Rietzanger Acrocephalus 

schoenobaenus, Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus en 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris die hier in vrij groot aantal 

broeden, met respectievelijke maxima van 164, 262 en 130 territoria 

in de laatste tien jaar. Toch stellen we recent een achteruitgang vast 

bij de Rietzanger (Figuur 6), mogelijk te wijten aan zware geluids-

overlast dag en nacht door het rangeren van treinwagons in de 

nabijheid van belangrijke moerasgebieden. Sprinkhaanzangers 

Locustella naevia broeden jaarlijks in zeer klein aantal. De zeldza-

mere Snor Locustella luscinioides broedde tijdens de voorbije 20 jaar 

slechts 3 keer (maximum 2 paartjes in 2017). Een nieuwkomer sinds 

2010 is de Cetti’s Zanger Cettia cetti met een spectaculaire toename 

tot 49 territoria in 2019. In 1978 waren er plots 3 territoria van Grote 

Karekieten Acrocephalus arundinaceus in smalle rietzomen op De 

Kuifeend. Minstens 1 paar bracht succesvol jongen groot. Nadien 

werd de soort niet meer broedend vastgesteld. 

In de loop der jaren bleef het aantal territoria van Spotvogels 

Hippolais icterina beperkt tot 1 à 3. Zeer onregelmatig werden terri-

toria van de Braamsluiper Sylvia curruca opgetekend, maar de voor-

bije 5 jaren waren dat jaarlijks tot 3 territoria. Tuinfluiter Sylvia borin, 

Grasmus Sylvia communis, Zwartkop Sylvia atricapilla en Tjiftjaf 

Phylloscopus collybita zijn sterk gebaat bij het gaandeweg verbossen 

van grote delen van het Rangeerstation. Ze broeden nu in vrij groot 

aantal met tussen 100 en 150 territoria, de Tuinfluiter tot maximum 

81 territoria. Van Fitis Phylloscopus trochilus blijft het aantal territoria 

echter beperkt tot maximum 50. Recent uitgevoerde en geplande 

boomkapacties door spoorwegbeheerder Infrabel zouden hun aan-

tallen de komende jaren wel eens sterk kunnen terugdringen. Of 

die verwachte afname al dan niet tijdelijk zal zijn, hangt af van de 

mate waarin bomen en struiken de gelegenheid zullen krijgen om 

terug op te schieten. Boomkruipers Certhia brachydactyla ontbra-

ken tot 2004 volledig als broedvogel. Vanaf dan stegen de territoria 

tot maximum 9 in 2016. Vanaf 2010 werden in het Binnenmoeras 

en op De Kuifeend gedurende 7 jaren tot maximum 2 territoria van 

Baardmannetjes Panurus biarmicus vastgesteld. In 1994 bouwde 

een territoriaal mannetje Buidelmees Remiz pendulinus een nest 

aan een tak van een wilg in een rietveld op De Kuifeend. Er ver-

scheen echter geen vrouwtje. De Staartmees Aegithalos caudatus 

broedt pas vanaf 2003. Hun aantal beperkt zich jaarlijks tot 2 territo-

ria. Pimpelmees Cyanistes caeruleus en Koolmees Parus major heb-

ben tot maximum 43 en 77 territoria. Spreeuwen Sturnus vulgaris 

broeden in zeer kleine aantallen tot maximum 5 territoria. Eksters 

Pica pica, Zwarte Kraaien Corvus corone en Gaai Garrulus glandarius 

namen geleidelijk als broedvogel toe dankzij de toenemende ver-

bossing in bepaalde delen van het Rangeerstation, maar zeker ook 

door verminderde jachtdruk. In het verleden werden deze soorten 

door jagers sterk geviseerd. Tot 1999 was de Ringmus Passer monta-

nus een jaarlijkse broedvogel met maximum 4 territoria. Nadien ver-

dween de soort volledig als broedvogel. Eenzelfde lot onderging de 

Huismus Passer domesticus die sinds 2008 als broedvogel verdween. 

In 2019 werden echter opnieuw 2 territoria op De Kuifeend opge-

tekend. Het aantal territoria van Vinken Fringilla coelebs en Putters 

Carduelis carduelis nam in de loop der jaren sterk toe tot nu jaarlijks 

zo’n 20 territoria per soort. De Groenling Chloris chloris verdween 

sinds 1993 volledig uit het gebied, met uitzondering van 3 broedsei-

zoenen met telkens 1 territorium. Tot 2006 bezette de Kneu Linaria 

cannabina jaarlijks tot maximum 27 territoria. Nadien ging het snel 

bergaf. Oorzaken zijn het verdwijnen van geschikte broedgelegen-

heid langs spoorlijnen en wegen door kappingen, te vaak maaien 

en tot voor enkele jaren het overvloedig gebruik van pesticiden 

en herbiciden. Er lijkt echter een kentering te komen met opnieuw 

tot 17 en 18 territoria in 2018 en 2019 verspreid over het gehele 

Rangeerstation. Rietgorzen Emberiza schoeniclus werden over de 

hele onderzoeksperiode in wisselende aantallen aangetroffen. In de 

jaren na de eeuwwisseling daalde hun aantal echter tot ongeveer 

20 territoria. Dankzij gericht beheer van rietvelden door het beheer-

team in de voorbije jaren, lijkt de soort zich te herstellen tot 50 ter-

ritoria in 2010.

Overwinteraars en doortrekkers
Het Rangeerstation is het belangrijkste watervogelgebied van de 

Antwerpse rechteroever voor doortrekkende en overwinterende 

watervogels. Voor bepaalde soorten vervult het gebied ook op 

Vlaams en zelfs Europees niveau een belangrijke functie. Een geva-

rieerd aanbod aan plassen met een rijke variatie (zowel dierlijk als 

plantaardig voedsel), oevervegetaties en aangrenzende voedselrijke 

graslanden, zorgt voor een grote verscheidenheid aan rui-, rust- en 
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 Figuur 6. Trend van het aantal territoria van Rietzanger Acrocephalus 

 schoenobanus in het Rangeerstation Antwerpen-Noord (1988-2019).
Figure 6. Trend in the number of breeding territories of Sedge Warbler Acrocephalus 

 schoenobanus in the study area (1988-2019). 

 Grote Zilverreigers Ardea alba. 1 november 2018. Grote Kreek  

(Foto: Dave Mostmans)
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foerageergebieden. De Kuifeendplas (30 ha), de Binnenweilanden, de 

Grote Kreek en de Verlegde Schijns spelen hierin de belangrijkste rol. 

Vanaf 1967 werd gestart met integrale watervogeltellingen in het 

gebied, deels in het kader van de midmaandelijkse watervogeltel-

lingen die achtereenvolgens door de Universiteit Gent, het Instituut 

voor Natuurbehoud en het INBO werden georganiseerd. Daarnaast 

verzamelden we losse tellingen van tienduizenden watervogels, 

aangevuld met waarnemingen die in de loop der jaren door vrijwil-

ligers in waarnemingen.be werden ingevoerd (Benoy 1999). Dit stelt 

ons in staat om een volledig beeld te verkrijgen over het aantalsver-

loop in de loop van de jaren. In totaal beschikken we nu over meer 

dan 300.000 waarnemingen.

Van Krakeend en Slobeend wordt regelmatig meer dan 1% van de 

totale biogeografische populatie op de Kuifeendplas geteld. Het 

overschrijden van die zogenaamde 1%-norm impliceert dat het 

gebied van internationaal belang wordt beschouwd voor beide 

soorten, zoals ook bepaald door de Ramsar-Conventie en de 

Europese Vogelrichtlijn. 

In dit overzicht beperken we ons tot de meest voorkomende of 

belangrijkste watervogelsoorten, naast enkele roofvogels en één 

opmerkelijke zangvogelsoort.

Futen, aalscholvers en reigers

Dodaars en Fuut worden tijdens de trek en in de winter aangetrof-

fen in kleine aantallen. Van Geoorde Fuut worden enkel tijdens de 

trek zeer kleine aantallen genoteerd. Aalscholvers trekken vanaf 

september door in vrij grote aantallen. Op De Kuifeend is ook een 

slaapplaats gevestigd waar jaarlijks tot enkele honderden exempla-

ren overnachten met een maximum van 365 tijdens de winter 2000-

2001. De laatste jaren stellen we echter een daling vast op de slaap-

plaats tot minder dan 100 exemplaren. 

De aantallen Blauwe Reigers Ardea cinerea beperken zich maxi-

mum tot 10-20 vogels. Na het droogvallen van grote delen van de 

Kuifeendplas in de warme zomer van 1976, met een groot aanbod 

aan allerlei vissoorten, steeg hun aantal echter geregeld naar 50 

tot 100 foeragerende exemplaren. Grote Zilverreigers Ardea alba 

verschenen voor het eerst kort na de eeuwwisseling. Vanaf 2016, 

voornamelijk in het najaar, lopen hun aantallen op tot maximum 22 

exemplaren. 

De Kleine Zilverreiger verscheen vanaf 1977 in jaarlijks wisselende 

aantallen die nooit 12 exemplaren overschreden. Roerdompen zijn 

jaarlijks vanaf september aanwezig in zeer kleine aantallen tot maxi-

mum 5 vogels. Lepelaars Platalea leucorodia zijn vooral in het najaar 

dagelijks in kleine aantallen aanwezig aan de Grote Kreek en in de 

Binnenweilanden.

Watervogels en waadvogels

Grauwe Ganzen werden vorige eeuw vrijwel uitsluitend overtrek-

kend in grote aantallen waargenomen. Pleisterende vogels ontbra-

ken nagenoeg volledig. Daar kwam vanaf de eeuwwisseling veran-

dering in. Nu is de soort het volledige jaar aanwezig tot maximum 

464 pleisteraars. Eenzelfde toename stelden we vast bij de Grote 

Canadese Gans, tot maximaal 495 exemplaren tijdens de win-

ter 2013-2014. Sindsdien noteren we echter een lichte afname als 

gevolg van populatiebeperkende maatregelen, onder meer in Oost-

Vlaanderen en het Antwerpse havengebied. 

De aantallen Knobbelzwanen nemen jaarlijks vanaf de nazomer 

toe, met als absoluut maximum 174 exemplaren tijdens de winter 
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1990/91 354 0 1 29 0 27 148 1488 797 1212 118 35 934 63 2720 6 15 419 800 105 200 0

1991/92 302 0 0 25 0 45 182 139 462 400 125 47 1253 78 3155 4 6 315 700 72 568 2

1992/93 240 0 0 34 1 88 186 199 300 297 200 45 418 64 2550 3 12 327 115 7 2

1993/94 124 0 0 75 22 93 361 740 370 250 100 9 541 49 2478 1 19 771 200 109 48 2

1994/95 257 0 1 66 4 11 563 1038 118 132 62 8 508 331 3130 1 17 1228 500 102 2 2

1995/96 121 1 0 79 2 28 1000 1762 81 64 61 6 313 102 2769 0 25 1700 83 213 16

1996/97 172 2 0 74 6 65 515 1288 58 106 24 25 323 84 669 2 25 1489 260 66 5000 40 13

1997/98 104 0 0 62 13 56 542 1056 163 82 46 4 325 56 1900 0 16 1134 250 107 3000 1 18

1998/99 165 0 0 50 13 187 736 783 725 255 80 9 361 228 1225 1 18 770 828 120 269 43

1999/00 133 0 0 83 15 102 704 932 566 129 32 7 266 207 2256 3 18 2219 3000 117 139 167 100 67

2000/01 365 1 0 108 2 71 882 1176 566 224 73 12 452 263 2091 8 16 2020 2000 125 107 4600 330 90

2001/02 190 1 0 117 7 95 1074 1092 502 360 62 5 392 109 1366 1 15 1674 1191 127 342 600 10 126

2002/03 80 3 2 109 0 46 1147 1003 245 283 57 2 166 175 1574 2 27 1708 800 105 310 645 74 169

2003/04 256 0 1 126 11 170 804 1537 147 135 42 4 218 174 1423 0 23 2574 1500 113 328 2030 7 400

2004/05 223 0 0 76 5 79 607 698 41 149 17 2 228 142 674 3 4 1377 1250 98 527 2600 422 218

2005/06 201 0 8 90 10 66 621 157 321 148 20 3 206 416 1167 3 18 284 622 108 550 801 75 284

2006/07 200 1 3 85 9 63 225 108 220 145 16 6 200 861 1459 2 10 497 700 105 450 420 99 354

2007/08 200 0 2 60 99 44 560 104 413 226 36 12 286 751 991 2 20 528 856 116 409 202 65 303

2008/09 264 1 2 100 1 82 372 1000 410 233 27 3 105 374 2081 7 9 1200 826 105 1322 79 135 368

2009/10 364 2 6 174 49 65 597 1593 330 352 26 7 354 629 1680 1 8 1037 515 127 1570 332 145 434

2010/11 320 1 12 145 27 83 460 1191 284 151 28 0 463 141 612 5 9 1582 734 204 455 250 174 364

2011/12 278 0 6 59 6 78 309 510 409 486 38 0 462 493 542 6 0 426 637 144 711 52 211 425

2012/13 151 1 2 42 7 117 251 503 508 188 34 3 100 311 452 4 5 483 900 127 425 122 375 404

2013/14 145 1 2 94 6 109 423 1074 470 266 30 3 87 177 445 6 6 1222 659 104 1117 100 339 495

2014/15 138 1 5 51 5 75 348 907 327 148 31 9 358 219 633 2 2 1259 750 288 766 204 462 425

2015/16 128 1 4 94 3 85 246 1132 324 310 32 17 300 364 485 4 8 1304 500 147 458 101 464 238

2016/17 76 1 12 11 3 52 276 1049 166 203 16 8 282 325 217 3 2 208 336 126 1290 160 410 192

2017/18 102 1 22 35 7 51 252 158 163 198 17 11 507 364 447 4 1 705 350 147 510 165 435 240

2018/19 67 1 22 29 5 49 168 1128 163 308 16 15 510 69 238 1 3 417 544 101 629 650 400 334

 Tabel 3. Overzicht van de maximum aantallen van de belangrijkste watervogelsoorten in De Kuifeend tijdens de laatste dertig jaar. De soorten in de laatste twee kolom-

men betreffen maximumaantallen van het volledige Rangeerstation Antwerpen-Noord.
Table 3. Wintermaximum numbers of waterbird species in ‘De Kuifeend’ since 1990. Numbers in the last two columns refer to the entire study area (Rangeerstation Antwerpen-Noord). 
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2009-2010. De aantallen worden vooral bepaald door het zeer geva-

rieerd plantaardig voedselaanbod in de plas Kuifeend. De Kleine 

Zwaan Cygnus colombianus toont grote jaarlijkse aantalsfluctuaties. 

In sommige jaren blijft hun aanwezigheid beperkt tot slechts enkele 

families die enige uren blijven pleisteren. In andere jaren hangen 

meerdere exemplaren langere tijd in het gebied rond tot maximum 

99 exemplaren in 2007. 

De Wilde Zwaan is slechts een onregelmatige gast met een tiental 

waarnemingen in deze eeuw tot maximum 3 vogels. Nijlganzen zijn 

vrijwel het hele jaar aanwezig in zeer kleine aantallen. Uitzonderlijk 

worden meer vogels gezien maar hun aantallen overschreden nooit 

46 exemplaren.

Eind vorige eeuw werden de hoogste aantallen Bergeenden in De 

Kuifeend geteld tot 187 exemplaren in 1998-1999. In de loop van 

deze eeuw daalden hun aantallen om recent terug te vallen tot 

ongeveer 50. Op het einde van de broedtijd verdwijnen vrijwel alle 

Bergeenden naar hun ruiplaatsen in de Duitse Waddenzee. 

Wilde Eenden worden tijdens de trek in vrij grote tot grote aantallen 

aangetroffen, afhankelijk van het voedselaanbod. Het hoogste aan-

tal ooit bedroeg 1258 exemplaren in 1981. Overwinterende Wilde 

Eenden blijven meestal beperkt tot 200-300 vogels. In de beginja-

ren van het ontstaan van De Kuifeend werden Wintertalingen in 

grote aantallen aangetroffen op de toen nog slikkerige bodem van 

de Kuifeendplas waar hun voedsel bestaande uit zaden van water-

planten en grassen massaal aanwezig was. Een record werd in 

1976 bereikt met niet minder dan 1150 exemplaren. De laatste 30 

jaren overschrijden hun aantallen echter zelden de 500. De recent 

ingerichte Binnenweilanden blijken erg aantrekkelijk voor de soort 

waardoor hun aantallen hier de volgende jaren mogelijk opnieuw 

zullen toenemen. De Krakeend en de Slobeend bekleden een 

zeer belangrijke internationale rol in ons gebied. De erkenning van 

De Kuifeend als Vogelrichtlijngebied is immers in belangrijke mate 

gebaseerd op het regelmatig overschrijden van de 1%-norm voor 

deze beide soorten (Figuur 7). Bij de Krakeend gebeurt dit jaarlijks en 

bij de Slobeend vrijwel jaarlijks (7x laatste 10 winters). 

De Krakeend bereikte in het verleden op De Kuifeend geregeld 

tot 8% van de Noordwest-Europese populatie. In de toekomst 

zal dit percentage wellicht lager komen te liggen omdat de 

totale populatie jaarlijks sterk toeneemt. Die is recent geschat 

op 110.000 tot 138.000 exemplaren, waardoor de 1%-norm 

werd herberekend op 1200 exemplaren. In Vlaanderen wordt de 

gemiddelde winterpopulatie op 13.000 exemplaren geschat. Voor 

de Slobeend is de 1%-norm recent opgetrokken van 600 naar 650 

exemplaren. Hun populatie wordt in Vlaanderen op 5100 exem-

plaren geschat. Interessant is ook te vermelden dat enkele hon-

derden Krakeenden jaarlijks hun volledige slagpenrui doormaken 

op de Kuifeendplas.

Jaarlijks worden kleine aantallen Zomertalingen geteld, voorname-

lijk op de Kuifeendplas. Begin jaren ’90 werden in het najaar tot meer 

dan 50 individuen aangetroffen. Hun aantallen namen de voorbije 

twee decennia sterk af, net als in de rest van Vlaanderen. 

Ook de aantallen Smienten nemen af. Rond de eeuwwisseling tel-

den we geregeld tot meer dan 1000 vogels in de graslanden van 

De Kuifeend. Ook aan de Grote Kreek werden in die periode gere-

geld tot meer dan 300 vogels geteld. De voorbije vijf jaren kwamen 

die aantallen zelden tot boven 300 exemplaren. Wellicht is ook 

hier de dalende trend als gevolg van structurele afname van hun 

broedsucces in Fenno-Scandinavië aan de orde (Sovon 2018). Er 

is echter goede hoop dat de aantallen de volgende winters zullen 

stijgen in de recent ingerichte gebieden aan De Kuifeend en in de 

Binnenweilanden. 

Ook de gloriejaren van de Pijlstaart zijn helaas in de hele regio voor-

bij. Aantallen tussen 100 en 200 vogels op de Kuifeendplas waren 

begin jaren ’90 niet uitzonderlijk. De afname is niet onlogisch omdat 

in de havenregio rechteroever minder pioniersgebieden (zoals 

opspuitgebieden) ter beschikking zijn door toenemende haven-

 Kleine Zwanen Cygnus columbianus. 1 november 2018. De Kuifeend  

(Foto: André Janssens)
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 Figuur 7. Seizoensmaxima van Krakeend Mareca strepera en Slobeend Spatula 

clypeata in vergelijking met de 1%-norm van beide soorten.

Figure 7. Seasonal maximum numbers of Gadwall Mareca strepera and Shoveler 

Spatula clypeata in relation to the 1%-criteria for these two species.
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uitbreiding. Opspuitgebieden worden ook veel sneller bouwrijp en 

daardoor voor de soort minder aantrekkelijk. Ook voor deze soort 

hopen we de komende jaren op iets hogere aantallen in de recent 

ingerichte Binnenweilanden. 

Tafeleenden kwamen voor in grote aantallen tot maximum 861 

exemplaren in 2006-2007. Sindsdien nemen de maxima af tot 

ongeveer 300 exemplaren gelijklopend met de dalende trend in 

Nederland (Sovon 2018). De Kuifeend nam sterk af sinds 2010. Die 

afname is het gevolg van de verschuiving van hun overwinterings-

gebied waarbij grotere aantallen verblijven in het Oostzeegebied 

(Schröder 2015). De hoogste aantallen werden bereikt in 1992 

met niet minder dan 3155 exemplaren. De laatste jaren blijft hun 

aantal beperkt tot maximum 500 vogels. De daling van het aantal 

Nonnetjes Mergellus albellus kent eenzelfde oorzaak. Hun jaarlijkse 

aantallen daalden van vrij grote aantallen (tot meer dan 50 exem-

plaren in de jaren ’80) tot recent minder dan 5 jaarlijks. Brilduikers 

Bucephala clangula worden enkel in zeer kleine aantallen waargeno-

men. 

Ook de Meerkoet verdient extra aandacht. Na de zomer komt deze 

soort voor in vrij grote tot grote aantallen. Net zoals de Krakeend 

en de Knobbelzwaan genieten ze, grotendeels afhankelijk van de 

waterstanden, van een ruim aanbod waterplanten. Eens het groot-

ste deel van het voedsel is opgepeuzeld, verdwijnen ook de hoge 

aantallen. Topaantallen werden bereikt tussen 1999 en 2004 met een 

maximum van 2574 vogels in 2003. Daarna daalden hun aantallen, 

maar de laatste tien jaar overschreed hun aantal nog geregeld 1000 

exemplaren. 

Het Waterhoen komt voor in zeer klein tot klein aantal. Allicht 

wordt de soort door zijn verborgen leven sterk onderschat in het 

Rangeerstation.

Vermeldenswaardig is de Kievit. De populatie in Noordwest-Europa 

nam met meer dan 50% af wat merkbaar is aan het aantal overwin-

teraars in het Rangeerstation. Hun aantallen die einde jaren ’80 in 

het Rangeerstation tot 4000 exemplaren opliepen, overschrijden 

nog zelden 700 pleisterende exemplaren. 

Roofvogels

De Bruine Kiekendief wordt vooral als doortrekker na de broed-

tijd waargenomen (tot maximum 15 exemplaren). Overwinteraars 

komen slechts in zeer kleine aantallen voor. Het aantal waarnemin-

gen van de Blauwe Kiekendief Circus cyaneus nam recent sterk af. 

Dat heeft niet alleen te maken met de afname van de broedvogel-

populatie (onder meer in Scandinavië), maar ook door veranderin-

gen in de landbouw (Sovon 2018). De soort wordt nu nog slechts 

sporadisch gezien, voornamelijk op De Kuifeend. De Slechtvalk 

wordt zowel tijdens de broedtijd, de trekperiode en in de winter in 

zeer klein aantal gezien. Het aantal waarnemingen steeg aanzien-

lijk vanaf het begin van deze eeuw als gevolg van de toename van 

de aantallen broedparen in grote delen van Noordwest-Europa. 

De Visarend Pandion haliaetus trekt jaarlijks door in zeer klein 

aantal, tot max 5 exemplaren in 2016. Sommige blijven tot een 

tiental dagen pleisteren, voornamelijk op de Kuifeendplas.

Meeuwen

Merkwaardig genoeg bevindt er zich geen slaapplaats van meeu-

wen in het gebied. Nadat voornamelijk Kokmeeuwen hier voorver-

zamelen, trekken ze bij valavond verder naar Linkeroever. Tijdens de 

strenge winters in 1985/1986 en 1995/1996 bleven Zilvermeeuwen 

wel uitzonderlijk overnachten op het ijs (tot 15.000 exemplaren). 

Deze vogels foerageerden tijdens de dag op de aangrenzende stort-

plaats Hooge Maey. Om energie te besparen, keerden ze bij hevige 

vorst niet terug naar hun toenmalige slaapplaats in het Verdronken 

Land van Saeftinghe ten noorden van het Antwerpse havengebied. 

De Kokmeeuw is jaarrond aanwezig tot maximum 1600 pleiste-

 Krakeend Mareca strepera mannetje. 27 maart 2009. Grote Kreek (Foto: Wim Dekelver)
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rende vogels. In 1989 liepen hun aantallen zelfs uitzonderlijk op tot 

4000 exemplaren.

Het Antwerpse havengebied is momenteel het belangrijkste 

broedgebied in Vlaanderen van de Zwartkopmeeuw Ichthyaetus 

melanocephalus. Deze soort wordt gedurende en kort na de broed-

tijd, in zeer grote aantallen gezien tijdens hun voedseltrek of pleis-

terend in kleine aantallen op de plassen van De Kuifeend en de 

Binnenweilanden.

Zangvogels

Het Rangeerstation ligt op een kruispunt van belangrijke trekroutes 

over de Antwerpse haven (Everaert et al. 2003). Honderdduizenden 

vogels trekken jaarlijks over het gebied, maar bespreking daarvan 

zou ons te ver leiden. De Waterrietzanger Acrocephalus paludi-

cola verdient wel bijzondere aandacht. Deze soort, de zeldzaamste 

en één van de meest bedreigde zangvogelsoorten (Tanneberger 

& Kubacka 2018) in Europa, trekt jaarlijks door in kleine aantallen. 

Tijdens het ringwerk werden de voorbije jaren telkens meer dan 

20 exemplaren gevangen, in het najaar van 2019 werden zelfs 32 

exemplaren geringd. Daarnaast worden jaarlijks ook (niet geringde) 

exemplaren waargenomen in rietvelden, zeggevegetaties en dras-

sige gebiedjes. 

Niet alledaagse soorten

Het is niet verwonderlijk dat in een gebied met een grote bio-

diversiteit ook jaarlijks zeldzame(re) soorten verschijnen. Een 

greep uit de bijzonderste soorten: IJsduiker Gavia immer (2000), 

Dwergaalscholver Microcarbo pygmaeus (2019), Vaal Stormvogeltje 

Oceanodroma leucorhoa (1982), Ralreiger Ardeola ralloides (2016), 

Blauwvleugeltaling Spatula discors (1995), Amerikaanse Smient 

Mareca americana (2014), Ringsnaveleend Aythya collaris ((1990, 

1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001), Grijze Wouw Elanus caeru-

leus (2010), Rosse Franjepoot Phalaropus fulicarius (1982), Poelruiter 

Tringa stagnatilis (1973, 1988), Poelsnip Gallinago media (1975), 

Kleine Burgemeester Larus glaucoides (2004), Scharrelaar Coracias 

garrulus (1979), Bijeneter Merops apiaster (2019), Citroenkwikstaart 

Motacilla citreola (2001), Pestvogel Bombycilla garrulus (2016), 

Kleine Spotvogel Iduna caligata (vangst 2019), Struikrietzanger 

Acrocephalus dumetorum (2016, 2018), Sperwergrasmus Sylvia nisoria 

(vangsten 2011, 2013, 2018, 2019), Raddes Boszanger Phylloscopus 

schwarzi (vangst 2014), Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia (vangst 

2018), Turkestaanse Klauwier Lanius phoenicuroides (2008), Bonte 

Kraai Corvus cornix (jaarlijks tussen 1976 en 1988), Witstuitbarmsijs 

Acanthis hornemanni (vangst 2008).

Beheer
Het natuurbeheer van het gebied is uitgewerkt in een beheerplan 

dat voornamelijk gericht is op de twee belangrijkste natuurdoelen: 

het verkrijgen van meer waterplassen en rietuitbreiding. 

Moerassen en rietvegetaties

Verlanding is een van de belangrijkste problemen bij het in stand 

houden van moerasbiotopen. De belangrijkste maatregelen bestaan 

dan ook uit het terugdringen van wilgenopslag en/of een aange-

past maaibeheer. Daarvoor wordt een beroep gedaan op onze vrij-

willigers en op de zgn. ‘Groene tornado’s’. Naast vrijwilligers bestaat 

deze groep uit mensen die veroordeeld zijn tot een werkstraf en in 

dat kader wekelijks allerlei klussen uitvoeren in de natuurgebieden 

van Natuurpunt Antwerpen-Noord en Kempen. De voorbije jaren 

werden op deze manier enkele tientallen hectaren moerasgebied 

met succes onder handen genomen. Verder zorgde de Vlaamse 

Milieumaatschappij, eigenaar van de Verlegde Schijns, de voorbije 

vijf jaar voor het kappen van enkele tientallen ha wilgen en wilgen-

bosjes uit rietvelden ten gunste van o.a. Bruine Kiekendief en talrijke 

rietvogelsoorten.

Graslanden

Het beheer van de graslanden in het gebied wordt voornamelijk afge-

stemd op watervogels en steltlopers. Dit gebeurt via een aangepast 

maaibeheer en begrazing door schapen, met inzet van lokale land-

bouwers waarmee jaarlijkse gebruiksovereenkomsten worden afge-

sloten. Die overeenkomsten geven de voorwaarden aan voor het 

maai- en graasbeheer. Een eerste maaibeurt wordt na 15 juli voorzien, 

een tweede in september of later. Zo verkrijgen we vanaf de herfst tot 

in het voorjaar een korte grasmat in het voordeel van water- en waad-

vogels. Ook nulbemesting is opgelegd in de voorwaarden.

De betrokken landbouwers voeren het maaisel zoveel moge-

lijk af voor eigen gebruik als hooi of kuilgras. In de deelzone 

Binnenweilanden zijn echter grote oppervlaktes begroeid met het 

voor vee (vooral paarden) giftige Jacobskruiskruid zodat deze rege-

ling daar helaas niet mogelijk is. Voor de verwerking van deze maai-

resten hadden we gehoopt een oplossing te vinden in het kader 

van een nieuw Interreg-project ‘GrasGoed – Natuurlijk Groen als 

Grondstof’. Daarbij krijgen de resten van natuurbeheer een tweede 

leven als brandstof, bodemverbeteraar, veevoer of vezels voor ver-

pakkingsmateriaal. De vereiste minimale aanvoer is echter 40 ton, 

een hoeveelheid waar we helaas niet aan geraken. Dit blijft een zeer 

nijpend probleem.

 Waterrietzanger Acrocephalus paludicola. 5 augustus 2019. De Kuifeend  

(Foto: Dave Mostmans)

 Pijlstaart Anas acuta mannetje. 4 oktober 2019. Grote Kreek  

(Foto: Marc Tielemans)
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Wat begrazing betreft bepalen de overeenkomsten het maxi-

mum aantal schapen tijdens afgebakende begrazingsperiodes. 

Aan de Grote Kreek wordt dit graasbeheer georganiseerd door het 

Antwerps Havenbedrijf in het kader van het beheer van zgn. gebie-

den van Ecologische Infrastructuur. Enkel op de aanwezige buffer-

dijken wordt stootbegrazing uitgevoerd (enkele korte graasperiodes 

van telkens acht dagen). Hier wordt vooral ingezet op de bescher-

ming van zeldzame vlinders (in het bijzonder de Argusvlinder). 

Bedreigingen
Habitatverlies

Sinds de aanleg van het Rangeerstation Antwerpen-Noord in de 

jaren ‘60 van de vorige eeuw onderging het volledige gebied gron-

dige veranderingen. Vooral tijdens het laatste decennium van de 

voorgaande eeuw moest een groot deel van de bestaande land-

bouwgebieden (graslanden en graanvelden) in het noordelijke deel 

van het Rangeerstation wijken voor allerlei spoorwegactiviteiten. Dit 

had uiteraard belangrijke gevolgen voor de aanwezige avifauna. 

We geven een korte bloemlezing. Door de aanleg van een zgn. 

mainhub-terminal (overslag containers goederentrein naar vracht-

wagens) in het bestaande Vogelrichtlijngebied verdween 20 ha van 

waardevolle biotopen, voornamelijk uitgestrekte natte graslanden. 

Deze vormden bij uitstek het broedgebied van o.a. Kievit, Grutto, 

Scholekster en Gele Kwikstaart. In 1998, werd de grond die vrijkwam 

na het uitboren van de ondertunneling van de noord-zuidverbin-

ding van het spoornet gedumpt in laag gelegen, vochtige tot natte 

graslanden (20 ha). In het voorjaar vormden deze een belangrijke 

rust- en foerageerplaats voor vele waad- en watervogels. Een nat 

rietland (8 ha) werd opgehoogd om loodsen en spoorinfrastructuur 

aan te leggen, tot dan de broedplaats van onder meer Roerdomp, 

Zomertaling, Snor en vele andere rietvogelsoorten. Nog eens 14 ha 

verdween door de aanleg van een bedrijvencomplex grenzend aan 

De Kuifeend: het broedgebied van Zomertaling, Kievit, Scholekster, 

Grutto, Gele Kwikstaart, Blauwborst, Rietzanger en andere soorten 

rietvogels. In 2015 verdween het zgn. rietmoeras Goordijk (6,75 ha) 

als gevolg van een ophoging voor de aanleg van een parkeerplaats 

voor vrachtwagens. Daardoor ging een broedgebied van een groot 

aantal weide- en rietvogels verloren. 

Daarnaast verdwenen stilaan steeds meer kleinere restgebieden in 

het Rangeerstation, zogenaamde ‘verruigde’ gebieden. Die werden 

verhard en omgezet naar dienstwegen, opslagplaatsen, gebouwen 

of spoorweginfrastructuur. Oorspronkelijk waren deze gronden krui-

denrijke zones met verspreide struiken en beperkte boomopslag, 

ideale broed- en foerageergebieden voor tal van vogelsoorten zoals 

Blauwborst, Roodborsttapuit, Grasmus en Kneu. Bovendien kapte 

spoorwegbeheerder Infrabel in het verleden geregeld boomopslag 

langs de vele tientallen kilometers spoorlijnen in het Rangeerstation. 

Het gaat in totaal om meerdere ha opslag. Uiteraard hebben al die 

ingrepen een impact op de aanwezige zangvogelpopulatie. 

Toch bleven de belangrijkste deelgebieden voor vogels gespaard 

dankzij gerichte beschermingsmaatregelen, betere communicatie 

en afspraken tussen Natuurpunt, het Havenbedrijf en de spoorweg-

beheerders, de inbreng van het ANB en niet in het minst onze alert-

heid bij allerlei voorziene en vooral onvoorziene werkzaamheden. 

Met spoorwegbeheerder Infrabel trachten we tot gerichte afspraken 

te komen om belangrijke broedgebieden in het Rangeerstation te 

vrijwaren van ondoordachte ingrepen, zoals onnodige kapwerken 

van bomen of struiken, het maaien van rietkragen of bermen en het 

aanleggen van dienstwegen en opslagzones. 

Verstoring

Vele jaren hadden de NMBS en Infrabel het monopolie van de 

exploitatie van het treinverkeer in het Rangeerstation. Sinds een 

tiental jaren maken echter nieuwe spelers zoals Lineas deel uit van 

de bedrijvigheid in en rond het Rangeerstation. Ook buitenlandse 

maatschappijen zoals de Nederlandse en Duitse spoorwegen zijn 

nu zichtbaar aanwezig. Dat resulteert niet alleen in aanzienlijk meer 

treinverkeer, maar ook in een toegenomen zichtbaarheid van perso-

neel, auto- en vrachtvervoer. 

Maar ook verstoring door constante geluidsoverlast en tientallen 

hoge pylonen die ’s nachts overvloedig kunstlicht verspreiden, heb-

ben vermoedelijk een belangrijke negatieve invloed op de aanwe-

zige (broed)vogels. Het is wenselijk om beide aspecten in de toe-

komst verder te laten onderzoeken. Ook het zeer drukke verkeer op 

de naastliggende Noorderlaan en de snelweg A12 veroorzaakt veel 

geluidshinder. Deze storende geluidsoverlast met o.a. zeer hoge 

piepende tonen van remsystemen voor goederenwagons, is tot op 

meerdere honderden meters hoorbaar. 

Klimaatwijziging

De belangrijkste uitdaging in de toekomst wordt misschien wel de 

strijd tegen de toenemende droogte. In de belangrijkste gebieden 

worden waterpeilen goed opgevolgd met op 4 locaties peillatten 

voor het meten van het oppervlaktewater en op 6 peilbuizen voor 

grondwaterstanden. Daaruit bleek dat de grondwaterstand recent 

dramatisch gedaald is. Vooral sinds 2017 vallen heel wat ondiepere 

plassen, sloten, grachten en natte graslanden geregeld droog, met 

negatieve gevolgen voor waadvogels zoals Kievit en Wulp. 

 Zicht op een verdwenen gras- en rietland (14 ha) ten zuiden van De Kuifeend, 

broedplaats van Grutto’s en andere weidevogels. Nu staan hier opslagplaatsen.  

(Foto: Herman Voet)

 Kapwerken om het rietmoeras op De Kuifeend open te houden. Maart 2018  

(Foto: Ludo Benoy)

103121



118 • GEBIEDEN Natuur.oriolus I  85 4  I  100999

Botulisme

In het verleden kregen we af te rekenen met enkele ernstige uit-

braken van botulisme die in enkele jaren voor vele slachtoffers 

zorgden. Botulisme wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium 

botulinum die in zuurstofarme milieus en bij hoge temperaturen 

het botulinetoxine afscheidt waardoor vooral watervogels en vis-

sen eerst verlammen en nadien kunnen sterven. De eerste uitbraak 

gebeurde in de warme zomer van 1976, gevolgd door nog een vijf-

tal kleinere uitbraken. De laatste uitbraak vond plaats in 2004. Enkel 

op de Kuifeendplas en op de Verlegde Schijns werden toen niet 

minder dan 1500 dode en zieke vogels opgehaald. De zieke vogels 

werden afgevoerd naar enkele vogelopvangcentra in de omgeving. 

Gelukkig werd sindsdien geen nieuwe uitbraak meer vastgesteld. 

Waakzaamheid blijft echter geboden. 

Jacht

Het Rangeerstation is aangeduid als zgn. ‘Vogelrijk gebied’. In deze 

gebieden worden in de jachtopeningsbesluiten van de Vlaamse 

overheid beperkingen opgelegd om verstoring van watervogels tot 

een minimum te beperken. Voor het deel van het Rangeerstation 

dat niet door Natuurpunt wordt beheerd, zijn in overleg met de 

Wildbeheereenheid Antwerpen-Noord jaarlijks acht jachtdagen 

opgenomen. 

Wij zijn al jaren vragende partij om de jacht in het Rangeerstation te 

verbieden, maar dat is niet eenvoudig omwille van de huidige jacht-

pachtregels en jachtreglementering. Om te mogen jagen met het 

geweer bedraagt de vereiste minimale oppervlakte van een jachtter-

rein 40 ha. Dit blijft een heikel punt omdat zich in de aangeduide 

zone nog gebouwen en spoorinstallaties bevinden die naar onze 

mening niet in de globale oppervlakte horen.

Dankwoord
In de eerste plaats gaat veel dank naar de tientallen vrijwilligers die 

sinds de eerste waarnemingen in 1967 zorgden voor tienduizenden 

waarnemingen waardoor we de ornithologische waarde van het 

gebied nog beter konden documenteren. 

Dank ook aan het Havenbedrijf Antwerpen voor hun jarenlange 

inspanningen, samenwerking en waardevolle steun in het beheer, 

versterking, uitbreiding en behoud van het gebied. Niet altijd 

gemakkelijk in een zeer sterk geïndustrialiseerd havengebied. 

Verder gaat veel dank naar Natuurpunt dat steeds de nodige steun 

verleende bij beleid, terreinbeheer en het opstellen van monito-

ringsverslagen. Natuurpunt (en voorganger Belgische Natuur- en 

Toegankelijkheid
Het Rangeerstation is privégebied en een Sevesobedrijf waar 

gevaarlijke goederen worden vervoerd. Daarom zijn er strikte 

toegangsregels. Voor leden van Natuurpunt wordt het bezoeken 

van de kijkhutten van De Kuifeend en de Grote Kreek gedoogd. 

Jaarlijks worden ook geleide wandelingen georganiseerd waarbij 

je een goed beeld krijgt van beide gebieden.

 Zicht op vogelkijkhut bij plas in De Kuifeend (Foto: Ludo Benoy)
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Vogelreservaten) huren het gebied sinds 1972 en dragen daardoor 

bij aan het behoud.

Ook dank aan het Agentschap Natuur en Bos dat steeds bereid is om 

ons met raad bij te staan en de nodige vergunningen te bezorgen.

Veel dank aan Herman Voet die mij in 1972 de kans gaf om De 

Kuifeend te ontdekken en er verder onderzoek te doen. 

Ook dank aan hoofdringer Ludo Roothaert en zijn medewerkers die 

gedurende 20 jaar jaarlijks zorgden voor vele interessante ringge-

gevens met bijzondere aandacht voor het welzijn van de gevangen 

vogels.

Dank aan Koen Devos en de andere leden van de kernredactie van 

Natuur.oriolus voor het kritisch doorlezen van deze tekst en de waar-

devolle aanvullingen.

En tot slot mijn vrouw Katja Claus die me, wanneer ook, de kans gaf 

om mijn tijd en energie aan De Kuifeend en vogelonderzoek te kun-

nen besteden. 

Ludo Benoy, Conservator De Kuifeend en de Grote Kreek, 

Ringlaan 198, B- 2170 Merksem

email: ludo.benoy@skynet.be

Referenties

Benoy L. 1999. Broedvogelmonitoring in het Vormingsstation Antwerpen-Noord met 

inbegrip van het Natuurreservaat De Kuifeend te Oorderen-Antwerpen. Jaarboek 

Natuurreservaten 41-48

Devos K. 2019. Vogelrichtlijngebied in de kijker De IJzervallei. Natuur.oriolus 85: 1-20.

Everaert J., K. Devos & E. Kuijken 2003. Vogelconcentraties en Vliegbewegingen in 

Vlaanderen. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 2003.2.

Gyselings R., G. Spanoghe, E. Van de Bergh, D. Verbelen, L. Benoy, B. Vogels & W. Willems. 

Monitoring natuur havengebied en omgeving Antwerpen Rechteroever 2010. Rapport 

R.2010.15. Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Brussel. 

Lahaye J. & V. Dupont 1973. Krakeend (Anas strepera). In korte mededelingen De 

Wielewaal 39: 346. 

Schröder J.J. 2015. Beïnvloedt ijsbedekking in de Oostzee de aantallen duikeenden in 

Nederland? Limosa 88 (1) : 22 - 30. 

Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018. Vogelatlas van Nederland. Broedvogels, winter-

vogels en 40 jaar verandering. Kosmos Uitgevers, Utrecht:Antwerpen.

Tanneberger F. & J. Kubacka 2018. The Aquatic Warbler. Conservation Handbook. The 

Brandenburg State Office for the Environment, Potsdam.

Voet H. & L. Benoy 1979. Het natuurreservaat te Oorderen-Antwerpen als broedgebied 

en pleisterplaats voor watervogels. De Giervalk 69: 111-156

 Het Oud Schijn, een mozaïek van water, riet, grasland en wilgen  

(Foto: Ludo Benoy)

 De Groene Tornado’s aan het werk, afvoeren maaisel aan de Grote Kreek  

(Foto: Willy Ibens)

 De recent tot plas-dras afgegraven Binnenweilanden (Foto: Ludo Benoy)

 Plaatsen vlotjes voor Visdieven op de Grote Kreek (Foto: Willy Ibens)
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Samenvatting – Summary – Résumé

Het natuurgebied De Kuifeend is gelegen in het Rangeerstation 

Antwerpen-Noord dat een totale oppervlakte heeft van ca. 450 

ha, waarvan 112 ha erkend als Europees Vogelrichtlijngebied. De 

Kuifeend maakt - samen met Blokkersdijk te Antwerpen Linkeroever 

- deel uit van het Vogelrichtlijngebied ‘De Kuifeend en Blokkersdijk’. 

Omdat beide deelgebieden 7,5 km van elkaar verwijderd liggen en 

gescheiden worden door een aaneengesloten geïndustrialiseerd 

havengebied, worden ze in deze artikelenreeks afzonderlijk bespro-

ken. Deze bijdrage spitst zich toe op De Kuifeend, met inbegrip van 

een aantal aangrenzende deelgebieden die buiten de grenzen van 

het VRL-gebied vallen. 

Het studiegebied, eigendom van de NMBS, Infrabel, Lineas en de 

VMM, ligt ingebed in een Rangeerstation voor goederentreinen. 

Het bestaat voornamelijk uit rietvelden, moerassen, plassen, plas-

drasgebieden en graslanden. Deze grote variatie in biotopen heeft 

geleid tot een grote ornithologische rijkdom. Omwille van de aan-

wezigheid van meerdere soorten van de Bijlage I van de Vogelrichtlijn 

en grote concentraties overwinterende watervogels, wordt het 

gebied zelfs van Europees belang geacht. Het beheer van het gebied 

gebeurt door Natuurpunt Antwerpen-Noord en Kempen en wordt in 

belangrijke mate afgestemd op doelstellingen die voor de Europees 

belangrijke soorten zijn vastgelegd. De focus ligt daarbij op water-, 

weide- en moerasvogels. Zo werden het voorbije decennium o.a. drie 

inrichtingsprojecten voor meer open water en plasdras uitgevoerd, 

over een oppervlakte van meer dan 30 ha. 

In het gehele gebied werden in de loop van de voorbije decennia in 

totaal 106 broedvogelsoorten genoteerd, waarvan 8 soorten van de 

Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn. Het gaat o.a. om Blauwborst 

(op het hoogtepunt tot ruim 100 territoria) en Bruine Kiekendief (tot 

5 territoria).

Daarnaast kan het Rangeerstation Antwerpen-Noord beschouwd 

worden als een van de belangrijkste overwinteringsgebieden voor 

watervogels in de regio en in Vlaanderen, met voor Krakeend en 

Slobeend zelfs een grote internationale betekenis. Van deze beide 

soorten wordt regelmatig meer dan 1% van de totale Noordwest-

Europese populatie in het gebied vastgesteld. Het gebied heeft 

bovendien een bijzondere betekenis voor overwinterende of door-

trekkende roofvogels, in het bijzonder de Bruine en de Blauwe 

Kiekendief. 

Ondanks de constructieve samenwerking met het Antwerps 

Havenbedrijf en andere actoren zijn er actueel nog steeds knelpun-

ten die het beheer en het ecologisch herstel van het gebied bemoei-

lijken en die in de verdere toekomst bepalend zullen zijn voor habi-

tatherstel en de ontwikkeling van de avifauna in het gebied. In het 

 De Stadsgracht, een met riet, bomen en struweel omzoomde afwateringsgracht  

(Foto: Ludo Benoy)

 Het Oud Schijn, leefgebied voor vele zang- en watervogels  

(Foto: Ludo Benoy)
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bijzonder gaat het om het verdwijnen van biotopen, verstorende 

spoorwegactiviteiten, toenemende geluidsoverlast en het onnodig 

kappen van bomen en struiken. 

EU Birds Directive area in the picture:

The ‘De Kuifeend’ nature reserve is located in the ‘Rangeerstation 

Antwerpen Noord’ zone that has a total surface area of approxima-

tely 450 hectares, of which 112 hectares are designated as a Special 

Protection Area (SPA) under the European Birds Directive. De Kuifeend 

- together with Blokkersdijk in Antwerpen Linkeroever is part of the Birds 

Directive area “De Kuifeend and Blokkersdijk”. Because both sub-areas 

are 7.5 kilometers apart and separated by an industrialised port area, 

they are discussed separately in this series of articles. This contribution 

focuses on De Kuifeend, including a number of neighbouring sub-areas 

that fall outside the boundaries of the SPA.

The study area, owned by the NMBS, Infrabel, Lineas and the VMM, is 

embedded in a shunting station for freight trains. It mainly consists 

of reed fields, swamps, ponds, puddle areas and grasslands. This wide 

variation in biotopes has led to a great ornithological wealth. Because 

of the presence of multiple species of the Annex I of the Birds Directive 

and large concentrations of wintering water birds, the area is even con-

sidered to be of European interest. The area is managed by Natuurpunt 

Antwerpen-Noord and Kempen and is largely geared to objectives set 

for species that are important for Europe. The focus is on water, meadow 

and marsh birds. Over the past decade, for example, three nature deve-

lopment projects have been carried out for more open water and ponds, 

covering an area of more than 30 ha.

A total of 106 breeding bird species were recorded throughout the area 

over the past decades, including 8 species from Annex I to the European 

Birds Directive. These include Bluethroat Luscinia svecica (more than 

100 territories at its peak) and Marsh Harrier Circus aeruginosus (up to 

5 territories).

In addition, the Rangeerstation Antwerpen-Noord zone can be regar-

ded as one of the most important wintering areas for waterfowl in the 

region and in Flanders, with Gadwall Mareca strepera and Shoveler 

Spatula clypeata even having a major international significance. The 

area harbours regularly more than 1% of the total Northwest European 

population of these two species. It also has a special significance for 

wintering or migrating birds of prey, in particular Marsh and Hen Harrier 

Circus cyaneus.

Despite constructive cooperation with the authorities of the Port of 

Antwerp and other actors, there are still problems that complicate 

the management and ecological restoration of the area and that will 

determine the success of the further restoration of habitats and the 

development of avifauna in the area. In particular, it concerns the disap-

pearance of biotopes, disruptive railway activities, increasing noise pol-

lution, the unnecessary clearing of trees and shrubs, etc.

Une ZPS Directive Oiseaux à l’honneur: De Kuifeend

La réserve naturelle ‘De Kuifeend’, d’une superficie totale d’environ 450 

hectares, dont 112 hectares sont reconnus comme directive européenne 

Oiseaux, est située dans la gare de triage d’Anvers-Nord. De Kuifeend – 

tout comme Blokkersdijk sur la rive gauche d’Anvers - fait partie de la 

zone directive Oiseaux «De Kuifeend et Blokkersdijk». Comme les deux 

sous-zones sont distantes l’une de l’autre de 7,5 km et séparées par 

une zone portuaire industrialisée continue, elles sont traitées séparé-

ment dans cette série d’articles. Cette contribution se concentre sur De 

Kuifeend, y compris un certain nombre de sous-zones adjacentes situées 

en dehors des limites de la zone directive d’oiseaux.

La zone d’étude, propriété de la SNCB, d’Infrabel, de Lineas et de la 

Vlaamse Milieumaatschappij, est encastrée dans une station de 

manœuvre pour trains de marchandises. Elle se compose principa-

lement de roseraies, de marécages, d’étangs, de flaques d’eau et de 

prairies. Cette grande diversité de biotopes a conduit à une grande 

richesse ornithologique. En raison de la présence de plusieurs espèces de 

l’annexe I de la directive Oiseaux et de fortes concentrations d’oiseaux 

d’eau hivernants, la zone est même considérée comme présentant un 

intérêt européen. La zone est gérée par Natuurpunt Antwerpen-Noord 

et Kempen et correspond dans une large mesure aux objectifs fixés pour 

les espèces européennes qui sont importantes pour l’Europe. L’accent est 

mis sur les oiseaux d’eau, de prairie et de marais. Au cours de la dernière 

décennie trois projets de développement ont été réalisés afin de créer 

plus d’espace d’eau libre et d’étangs, couvrant une superficie de plus de 

30 ha.

Au total, 106 espèces d’oiseaux nicheurs ont été répertoriées au cours 

des dernières décennies, dont 8 sont inscrites à l’annexe I de la directive 

européenne Oiseaux. Il s’agit e.a. de la Gorgebleue à miroir Luscinia 

svecica (à son apogée, dans plus de 100 territoires) et du Busard des 

roseaux Circus aeruginosus (jusqu’à 5 territoires).

En outre, la station de manoeuvre Anvers-Nord peut être considérée 

comme l’une des zones d’hivernage les plus importantes pour la sauva-

gine dans la région et en Flandre, ayant même une importance interna-

tionale majeure pour les Canards chipeau Mareca strepera et souchet 

Spatula clypeata. De ces deux espèces, plus de 1% de la population 

totale de la population du Nord-Ouest de l’Europe est régulièrement 

détectée dans la région. La région revêt également une importance par-

ticulière pour les oiseaux de proie hivernants ou migrateurs, en particu-

lier les Busards des roseaux et Saint-Martin Circus cyaneus.

Malgré une coopération constructive avec l’autorité portuaire d’Anvers 

et d’autres acteurs, il existe encore des goulots d’étranglement qui com-

pliquent la gestion et la restauration écologique de la zone et qui déter-

mineront à l’avenir la restauration des habitats et le développement de 

l’avifaune dans la région. Cela concerne en particulier la disparition de 

biotopes, les activités ferroviaires perturbatrices, la pollution sonore 

croissante, l’abattage inutile d’arbres et d’arbustes, etc.
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