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Vogelrichtlijngebied in de kijker
BLOKKERSDIJK
❱  Willy Verschueren & Deborah Dirven

gebieden
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❱ Blokkersdijk in vogelperspectief, juni 2018 (Foto: Yves Adams/Vilda)

Inleiding 
In 1979 zorgde de Europese Vogelrichtlijn 79/409/EEG voor een 
mijlpaal in de bescherming van vogelpopulaties binnen de grenzen 
van de Europese Unie. De afbakening van zogenaamde ‘Speciale 
Beschermingszones’ - die deel uitmaken van het Europese Natura 
2000-netwerk - speelde hierin een cruciale rol. Zoals toegelicht in 
Devos & Anselin (2017) was dit ook in Vlaanderen het geval. 

Om onze Vlaamse Vogelrichtlijngebieden in het voetlicht te plaat-
sen, werd gestart met een artikelen-reeks in Natuur.oriolus. In deze 
reeks verscheen in 2019 een bijdrage over de Kuifeend te Oorderen 
(Benoy 2019). Dit gebied op Antwerpen Rechteroever maakt samen 
met het natuurgebied Blokkersdijk op Linkeroever deel uit van het 
Europees Vogelrichtlijngebied ‘De Kuifeend en Blokkersdijk’ (Speciale 
Beschermingszone BE2300222). Aangezien beide gebieden duidelijk 
afzonderlijke entiteiten vormen die in vogelvlucht 7,5 km van elkaar 
verwijderd liggen (met tussenin een aaneengesloten geïndustriali-
seerd havengebied), werd besloten om ze apart te bespreken. In dit 
artikel gaan we dieper in op de vogelrijkdom van het natuurreser-
vaat Blokkersdijk waarbij zowel broedvogels als trekvogels en win-
tergasten aan bod komen. 

Situering en algemene beschrijving
Het natuurreservaat Blokkersdijk ligt op het grondgebied van 
Antwerpen Linkeroever. In het noorden grenst het gebied aan de 
Schelde (Figuur 1). Aan de oostzijde vormt het voorlopig nog één 
aaneengesloten natuurgebied met het Sint-Annabos. Binnenkort 
zal de tunnelmond van de Oosterweelverbinding een groot deel 
van deze aaneensluiting doorkruisen. Aan de zuidkant bevindt zich 
de E34 Antwerpen-kust. Aan de westkant loopt de grens voor een 
groot gedeelte samen met de gemeentegrens van Zwijndrecht. Hier 
begint het industriegebied van de haven op Linkeroever. 

De grens van het reservaat wordt bepaald door de grens van 
rangschikking als beschermd landschap. De afbakening van het 
Europese Vogelrichtlijngebied volgt niet overal de grens van die 
rangschikking. Vooral in het noorden valt een aanzienlijk deel buiten 
het Vogelrichtlijngebied.

Blokkersdijk heeft een oppervlakte van ongeveer 100 ha, waarvan 
circa 49 ha ingenomen wordt door een ondiepe plas. Figuur 2 geeft 
een overzicht van de verschillende biotopen en deelgebieden. 
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Statuut 
Blokkersdijk is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos 
(Vlaamse Gemeenschap). In 1979 werd Blokkersdijk op het gewest-
plan Antwerpen ingetekend als reservaat, natuurgebied en buffer-
zone en daarnaast ook gerangschikt als waardevol landschap.

Samen met het natuurgebied De Kuifeend te Oorderen op 
Rechteroever maakt Blokkersdijk deel uit van het Europees 
Vogelrichtlijngebied ‘De Kuifeend en Blokkersdijk’ (speciale bescher-
mingszone BE 2300 222). Het is erkend door de Vlaamse regering als 
natuurreservaat. Uiteindelijk werd het gebied ingekleurd als natuur-
reservaat op het gewestplan. Blokkersdijk maakt ook deel uit van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

Het vogelrichtlijngebied is bovendien opgenomen binnen de 
Europese Habitatrichtlijn: het Schelde- en Durme – estuarium van de 
Nederlandse grens tot Gent (Habitatrichtlijngebied BE 2300006).
Het beheer is -met steun van de Vlaamse overheid- in handen van 
Natuurpunt Waasland vzw kern Antwerpen Linkeroever.

Historiek en ontstaansgeschiedenis
Voor de grootschalige opspuitingen in functie van havenuit-
breiding was het gebied een laaggelegen ‘waterzieke’ polder 
(Borgerweertpolder). Toen er begonnen werd met de opspuitingen, 
was het niet de bedoeling om een watervogelreservaat te creëren. 

Het terrein moest in zijn geheel worden opgehoogd. De westelijke 
helft zou industriegebied worden en de rest zou met bomen beplant 
worden om als bufferzone dienst te doen. Maar heel wat toevallige 
en onvoorziene omstandigheden doorkruisten deze plannen, waar-
door Blokkersdijk, zoals we het vandaag de dag kennen, ontstond.
Tot 1970 waren in de omgeving reeds enkele opspuitingen uitge-
voerd die slechts weinig grond- of waterpeilverhoging met zich mee 
hadden gebracht. Ten westen van Blokkersdijk werden de gronden 
van 3M en Polysar (nu Arlanxeo) bedrijfsklaar gemaakt. Bij de opspui-
ting van deze terreinen steeg het waterpeil in de omgeving en op 
Blokkersdijk zodanig dat er een heuse plas ontstond. Het Moerasbos 
in het noordwesten, overstroomde gedeeltelijk, waardoor een reeks 
hoogstammige wilgen afstierf.

In het noorden was een overloopsysteem voorzien, waardoor het 
overtollige water naar de Schelde kon afvloeien. De plas bereikte 
toen slechts een maximum diepte van 50 cm. De volgende jaren 
bleef de toestand onveranderd.

In mei 1972 werd bekend dat het terrein vanaf juni opgespoten zou 
worden. Na protestacties van natuurbeschermers werden deze plan-
nen uitgesteld. Er brak een tijd van drukke besprekingen met de 
overheid aan. Het standpunt van de natuurbeschermers was over-
duidelijk, zij wilden de plas behouden. Uit de tellingen vanaf novem-
ber 1972 door Alex, Chris en Luc Verlinden werd duidelijk dat het 
gebied een hoge wetenschappelijke waarde had. Uiteindelijk was 
de overheid bereid toegevingen te doen, maar het bleef bij vage en 
mondelinge toezeggingen. In oktober 1973 werd de zuidrand van 
de plas opgespoten, maar verdere plannen werden noodgedwon-
gen opgegeven. De plas was gered!

Tot eind mei 1974 lagen er geen beschermende maatregelen op 
Blokkersdijk, er werd door de toenmalige actiegroep een initia-
tief genomen om aan de plas en de oeverzone verbodsborden te 
plaatsen. Toevallige bezoekers konden daardoor grotendeels uit het 
broed- en rustgebied worden gehouden. 

Het stadsbestuur had ondertussen de principiële beslissing geno-
men: het gebied als reservaat te behouden. Uitvoeringsbesluiten 
voor het afsluiten van het broedgebied nam het stadsbestuur pas in 
1975. Het meest kwetsbare gedeelte werd door de stedelijke dien-
sten omheind. Door deze maatregel verminderde de verstoring 
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❱ Figuur 1. Situering en begrenzing van het Europees Vogelrichtlijngebied 
Blokkersdijk.
Figure 1. Location and boundaries of the Special Protection Area ‘Blokkersdijk’. 

❱ Foto genomen vanaf de Scheldeoever rond 1974, met op de achtergrond 
Expresweg, nu E34 en in de linkerbovenhoek de aanzet van de Verbindingsweg, 
met de brug van de Blancefloerlaan.

❱ Figuur 2. Overzicht van de belangrijkste biotopen en deelgebieden  
van Blokkersdijk.
Figure 2. Overview of main habitats and sub areas of Blokkersdijk. 



Natuur.oriolus  I  87 (2)  I  20-30 GEBIEDEN • 49

sterk, wat weerspiegeld werd in toenemende aantallen broedende 
en pleisterende vogels. 

In september 1974 werd de waterafvoer naar de Schelde verwijderd. 
Na de zeer natte herfst was het waterpeil met 90 cm gestegen. Door 
de stijging nam de oppervlakte van de plas toe van 32 ha tot 46 ha 
en grote stukken zeebies en riet kwamen onder water te staan. Uit 
onderzoek van het water bleek dat de verzadiging met zuurstof opti-
maal was, de pH waarde bedroeg meer dan 9 en het water was rijk 
aan calcium. Het water was bovendien zeer rijk aan plankton. Dit kon 
afgeleid worden aan de hand van zeer grote aantallen Slobeenden 
Spatula clypeata, die vooral in de herfst maandenlang pleisterden. In 
1975 en begin 1976 was de plas reeds bijzonder visrijk, waardoor veel 
fuutachtigen en Grote Zaagbekken Mergus merganser verschenen.

Blokkersdijk is nu autonoom qua watervoorziening door de aanwe-
zigheid van brongebieden. De belangrijkste bron bevindt zich aan 
de noordwestkant. In juni 1976 bedroeg de oppervlakte van de plas, 
na het hete en droge voorjaar, 43 ha. Zelfs tijdens de daaropvolgen-
de zomerdroogte viel de plas nooit droog.

De plas was gered, maar op Blokkersdijk liep niet alles naar wens. Door 
een aantal ingrepen werd het gebied zeer zwaar geschonden. In 1974-
1975 werd grond en puin van de Antwerpse metrowerken gestort op 
de zuidwestkant van het gebied. In 1976-1977 werd het puin van de 
opgebroken expressweg op de westelijke oever gestort, waardoor de 
oevervegetatie voor de helft verdween. De laatste grote schending 
dateert van 1977-1978, met de opspuiting van het agrarisch gebied 
zuidwestelijk van Blokkersdijk. Dit gebied kende een nauwe band met 
Blokkersdijk en er was veel uitwisseling van water- en waadvogels. 
Samen met het nieuwe opgespoten deel werd een strook tot aan de 
Schelde door 3M aangekocht en van een hoge omheining voorzien. 
Ook de ‘bronplas’ werd door 3M verworven en afgesloten. 

Intussen was het gebied uitgegroeid tot een waar vogelparadijs, 
vooral wat water- en waadvogels betreft. Dus drong zich de nood-
zaak op om het gebied ook wettelijk te laten beschermen.

In 1978 stichten -onder impuls van Paul Gerené- enkele natuurlief-
hebbers de Werkgroep Natuurbehoud Linkeroever vzw. (WNLO). Dit 
betekent de definitieve redding van Blokkersdijk. Paul Gerené wordt 
conservator. Op dat ogenblik is Blokkersdijk eigendom van IMALSO, 
een intercommunale voor het bouwrijp maken van Linkeroever. In 
1978 huurt de Stad Antwerpen Blokkersdijk en het naburige Sint-
Annabos. Vanaf dan wordt Blokkersdijk samen met de Stad beheerd 
door de WNLO. 

Na ruim zeven jaar natuurbehoud wordt door toedoen van de WNLO 
één van de belangrijkste watervogelgebieden van Vlaanderen offici-
eel beschermd. Half juli 1979 krijgt het bij ministerieel besluit de sta-
tus van voorlopig geklasseerd landschap. In 1979 wordt het gebied 
op het Gewestplan ingekleurd als reservaat- en natuurgebied en 
bufferzone. In 1980 is de definitieve klassering als waardevol land-
schap een feit. Intussen kreeg het gebied zijn huidige inrichting 
met twee observatiehutten en niet toegankelijke broed- en rustge-
bieden, zodat bezoekers van de natuur kunnen genieten en vogels 
observeren zonder ze te verstoren. 

In 1988 wordt Blokkersdijk samen met het natuurreservaat De 
Kuifeend op rechteroever een Europees Vogelrichtlijngebied en in 
1998 wordt het door de Vlaamse Regering erkend als natuurreser-
vaat. Hierdoor komt er financiële steun van de Vlaamse Overheid 
voor het beheer, natuurontwikkeling en infrastructuur. Datzelfde 
jaar wordt Blokkersdijk op het gewestplan Antwerpen helemaal 
ingekleurd als natuurreservaat.

Na ontbinding van de intercommunale IMALSO wordt in 1999 de 
Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, afdeling Natuur (nu Agentschap 
Natuur en Bos) eigenaar. De voormalige WNLO, intussen veran-
derd naar Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever Waasland vzw 
(WNLW), onder de koepel van Belgische Natuur- en Vogelreservaten 
vzw, nam het beheer volledig over.

De bedreigingen waren echter niet van de baan. In 2000 besliste de 
Vlaamse Regering tot de noordelijke sluiting van de Kleine Ring, de 
zogenaamde Oosterweelverbinding, waarvan verschillende tracés 
door Blokkersdijk liepen. Een jaar later dient de WNLW een klacht in 
bij de Europese Commissie. Uiteindelijk zijn er een twaalftal tracés in 
het spel. Na drie jaar doet de Commissie uitspraak, maar kan enkel 
de klacht seponeren omdat er nog steeds geen beslissing is geval-
len over een gekozen tracé. Intussen zijn we 20 jaar verder en koos 
de regering uiteindelijk voor een tracé dat juist buiten het reservaat 
gesitueerd is, namelijk door de westkant van het Sint-Annabos. 
In 2007 overleed Paul Gerené en zette Willy Verschueren, die sinds 
1998 medeconservator was, zijn taak verder.

Een recentere ingreep binnen het reservaat was de reeds lang ver-
wachte Scheldedijkverhoging in het kader van het SIGMA-plan. 
Voorbereidende werkzaamheden vonden plaats in 2011. Al sinds 
het ontstaan van het reservaat was er het idee om een deel van 
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❱ Noordelijke oever met het Moerasbos (Foto: Willy Verschueren)

❱ Plas met links het Moerasbos en rechts het Schutbos (Foto: Willy Verschueren)
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de Oostvlakte af te graven om een moerasgebied te creëren aan-
sluitend op de plas. Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever vzw 
(NPWAL), het voormalige WNLW, stelde voor om te onderzoeken of 
dit zand geschikt was voor de dijkverhoging. Dit onderzoek bleek 
positief zodat een deel van de Oostvlakte werd afgegraven. Pas 
in maart 2015 werd uiteindelijk gestart met de werken en werd 

de N- en NO-kant van het reservaat voor het publiek gesloten. De 
werken zouden een jaar duren. Voor de nieuwe dijk moesten twee 
rijen populieren sneuvelen. Aan de plaats waar de plas het dichtst 
bij de dijk komt werd gekozen voor een aangepast profiel zodat het 
Vogelrichtlijngebied niet werd aangetast. Als milderende maatregel 
werd hier een kijkwand gepland om verstoring op de plas te voor-
komen. Intussen is dit alles na 7 jaar afgewerkt. We hoopten om het 
publiek toegankelijke deel (het Moerasbos en het Schutbos) in de 
eerste helft van 2021 te heropenen, maar de start van de werken aan 
de Oosterweelverbinding stak daar een stokje voor. Lantis (de bouw-
heer) sloot de scheldedijk en het Sint-Annabos voor een deel af. Dus 
minstens voor een zestal jaar zal dit deel niet bereikbaar zijn voor 
het publiek.

Naar aanleiding van het toekomstig verdwijnen van de broed-
plaats voor Lepelaars in de Verrebroekse Plassen gelegen in het 
havengebied op Linkeroever werd de vraag gesteld om in de wijde 
omgeving op verschillende plaatsen nieuwe broedgelegenheid te 
creëren. Daar Blokkersdijk een belangrijke halteplaats is tijdens de 
najaarstrek kwam dit gebied ook in aanmerking. Eind 2013 werd aan 
de westkant van de plas een broedeiland gerealiseerd. 

Buiten het reservaat aan de westkant werd in 2010 een open 
terrein door Lanxess Rubber nv (nu Arlanxeo) verkocht aan de 
Maatschappij Linkerscheldeoever die het terrein in concessie 
gaf aan een transportbedrijf. Dit terrein dat zich uitstrekte van 
Blokkersdijk tot aan de Canadastraat was tot dan een waarde-
vol broedgebied voor Veldleeuweriken Alauda arvensis, Kieviten 
Vanellus vanellus, Tureluurs Tringa totanus, Grutto’s Limosa limosa, 
Kluten Recurvirostra avosetta enz. Intussen heeft Mexiconatie hier 
twee grote opslagplaatsen gebouwd. Hierdoor werd Blokkersdijk 
volledig geïsoleerd van de verder gelegen natuurgebieden in de 
haven. en verloor Blokkersdijk een groot deel van zijn water aanle-
verend gebied. 
Men kan zich de vraag stellen of ondanks onze bezwaren wel vol-
doende rekening werd gehouden met het statuut van een Europees 
Vogelrichtlijngebied.

In november 2017 werd ter vervanging van een bouwvallige obser-
vatiehut een nieuwe hut gebouwd in het Moerasbos aan de N-kant 
van de plas.

De beherende vereniging NPWAL evolueerde naar de hui-
dige Natuurpunt Waasland vzw, actief in 11 gemeenten op 
de Linkerscheldeoever met 10 kernen en als beheerder voor 
Blokkersdijk Natuurpunt Waasland Kern Antwerpen Linkeroever.

Intussen werd op 1 juni 2019 de taak van conservator door Willy 
Verschueren overgedragen aan Deborah Dirven. Maar Willy 
Verschueren zegt Blokkersdijk nog niet vaarwel en blijft nauw 
betrokken bij het beheer en de vogelmonitoring.

Over de gehele periode van meer dan 40 jaar, vanaf de eerste opspui-
tingen, onderging de plas ook een enorme transformatie. Kort na de 
opspuitingen met scheldezand rond de plas bevond er zich een zeer 
brak biotoop waarbij heel wat zoutminnende plantengroei aanwe-
zig was. Intussen is de plas en de oeverbegroeiing geëvolueerd naar 
een zo goed als zoetwaterbiotoop. 

Avifauna van regionaal tot internationaal belang
De vogelrijkdom van Blokkersdijk is alom gekend. Sinds het begin 
van de waarnemingen in 1970 werden er niet minder dan 282 soor-
ten van wilde oorsprong waargenomen en daarnaast nog eens 50 
exoten.
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❱ Westelijke oever (Foto: Willy Verschueren)

❱ Observatiehut aan het Moerasbos (Foto: Willy Verschueren)

❱ Zuidelijke oever (Foto: Willy Verschueren)
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De eerste ornithologische gegevens dateren van 1964, 1965 en 1967, 
toen er sprake was van een kleine broedkolonie Steltkluut Himantopus 
himantopus. Dit gegeven werd niet in de uiteindelijke balans van de 
broedvogels opgenomen omdat Blokkersdijk toen nog niet in de hui-
dige vorm bestond. Een eerste ornithologisch verslag van de hand van 
R. Van Bocxstaele omvat de periode 1970 tot 1973 met vermelding 
van broedvogels. De oprichting van de Werkgroep Natuurbehoud 
Linkeroever vzw in 1978 had als gevolg dat alle beschikbare ornitho-
logische gegevens vanaf 1973 systematisch werden verzameld. Dit 
mondde uit in de publicatie in 1979 van de ‘Natuurwetenschappelijke 
Studie en Waardebepaling van de Natuurgebieden op Antwerpen-
Linkeroever, Blokkersdijk, Sint-Annabos, Vlietbos, Het Rot’. Deze bro-
chure diende ook als waardebepaling van de natuurwaarden voor 
de procedure voor de bescherming als landschap voor de gebieden 
Blokkersdijk, Vlietbos en Het Rot.

Buiten de jaarlijkse broedvogelinventarisaties sinds 1978 werd vanaf 
dan ook wekelijks een vogelmonitoring gedaan. Na het overlijden 
van Paul Gerené in 2007 werden de vogelmonitoring en de broed-
vogelinventarisaties door Willy Verschueren verdergezet met in de 
periode van 2007 tot 2011 assistentie van Alberto Durinck. Samen 
met de gegevens van tientallen andere ornithologen leverde dit een 
enorm archief aan gegevens op en sinds de start van waarnemin-
gen.be gaan weinig gegevens verloren. 

Blokkersdijk is voor diverse vogelsoorten van internationaal belang 
en voldoet daarmee aan de criteria voor erkenning als Europees 
Vogelrichtlijngebied. De voorbije decennia werd regelmatig de 
1%-norm overschreden voor Krakeend Mareca strepera en Slobeend 
(met aantallen die meer dan 1% vertegenwoordigen van de totale 
Noordwest-Europese populatie). Het gebied is ook een belangrijk 
doortrekgebied voor Lepelaars Platalea leucorodia, een soort van 
de Bijlage I van de Vogelrichtlijn. Als broedvogels van de Bijlage I 
werden Bruine Kiekendief Circus aeruginosus, Kluut en Blauwborst 
Luscinia svecica vastgesteld. 

Broedvogels
Zoals reeds vermeld beschikken we sinds 1978 over gegevens van 
jaarlijkse broedvogelinventarisaties. Tot op vandaag worden deze 
nog steeds gedaan volgens de methode van de gebiedsdekkende 

territoriumkartering, waarbij wekelijks van maart tot juni alle ter-
ritorium indicerende waarnemingen op kaart worden ingetekend. 
Belangrijk om weten is dat er bij de inventarisatie van de eenden 
voornamelijk rekening gehouden wordt met vrouwtjes met jongen. 
Dit betekent dat de aantallen van eenden vooral een beeld geven 
van het broedsucces, maar niet noodzakelijk van het werkelijk aantal 
territoria. Waar mogelijk werd voor zwanen, ganzen en Meerkoeten 
Fulica atra ook rekening gehouden met zichtbare bezette nesten. 
De nieuwe conservator Deborah Dirven werkte voor de broedvoge-
linventarisatie van 2020 ook mee via AVIMAP. Om vergelijking met 
vroegere gegevens mogelijk te houden zijn in dit verslag voor 2020 
enkel de gegevens van de karteringmethode gebruikt.

In 1977 werd geen volledige broedvogelinventarisatie gedaan maar 
er broedden toen wel 2 paar Bontbekplevieren Charadrius hiaticula, 
1 paar Kuifleeuwerik Galerida cristata en 1 paar Tapuit Oenanthe 
oenanthe. Deze soorten werden opgenomen in de totale broedvo-
gellijst. Sinds dat jaar hebben op Blokkersdijk in totaal 88 inheemse 
soorten en 5 exoten gebroed. De laatste 5 jaar ligt het jaarlijks aantal 
tussen 46 en 53 soorten. Heel wat broedvogelsoorten verdwenen 
door een natuurlijke evolutie van de biotopen. De open zandvlak-
ten door de opspuitingen en brede slikoevers zijn inmiddels ver-
dwenen, en daarmee ook pioniersoorten als Kluut, Kleine Plevier 
Charadrius dubius en Strandplevier C. alexandrinus. Andere soorten 
zoals Graspieper Anthus pratensis en Gele Kwikstaart Motacilla flava 
verdwenen door totale inname van open terreinen door de indus-
trie aan de westkant van het reservaat. De verdwijning van andere 
soorten past dan weer binnen de algemene achteruitgang van de 
biodiversiteit, meestal door ingrepen of gedrag van de mens, terwijl 
ook toegenomen predatie bij een soort als Bruine Kiekendief een 
belangrijke rol speelde. 

In het volgende overzicht bespreken we de aantallen en trends van 
de broedvogels in het gebied, met waar mogelijk of gekend ook de 
mogelijke oorzaken van voor- of achteruitgang. 

Futen
De Dodaars Tachybaptus ruficollis vestigde zich in 1975 en kende 
zijn hoogtepunt in de beginperiode van 1978 tot 1983, met als maxi-
mum 15 territoria in 1980. Daarna volgde een mindere periode tot 
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❱ Krakeend Mareca strepera mannetje. 27/03/2018. Blokkersdijk (Foto: Willy Verschueren)
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1999 met 1 tot 4 territoria en van 1989 tot 1991 was er zelfs geen 
enkel succesvol broedgeval. Mogelijke oorzaak was een gebrek aan 
jonge vis. Vanaf 2000 ging het weer beter. In 2001 was er wel één 
mager jaar met maar 1 succesvol broedgeval, maar tot nu zijn er jaar-
lijks 4 tot 7 broedgevallen en in 2018 zelfs 10.

De vestiging van de Fuut Podiceps cristatus, eveneens in 1975, ver-
liep spectaculair met ineens 24 broedparen. Dit had een negatieve 
invloed op de visstand en het jaar daarop viel het aantal terug op 
2. Daarna volgt het broedbestand enigszins dezelfde wisselende 
evolutie als de Dodaars. Dit wijst erop dat ook hier het beschikba-
re voedsel voor de jongen de bepalende factor is. Ook hier werd in 
1980 een recordaantal van 40 territoria genoteerd. Het gevolg was 
eveneens een negatieve invloed op de visstand, want het jaar daar-
op werd geen enkel jong grootgebracht. In 1982 waren er opnieuw 
13 broedgevallen en daarna volgde een periode van 6 jaar met 10 
tot 16 territoria. Na een nieuw dieptepunt in 1989 volgde en nieuwe 
piek van 1992 tot 1994 met 20 tot 21 territoria. Zo gaat dat verder 
tot de dag van vandaag. De laatste 20 jaar komt de piek niet meer 
boven de 13 territoria.

De Geoorde Fuut Podiceps nigricollis broedt zeer sporadisch. In 
1979, 1980 en 1981 waren er respectievelijk 1, 2 en 1 broedgevallen. 
Daarna broedden enkel nog 3 paar in 1998 en 2 paar in 2016.

Zwanen, ganzen en eenden
Tot 1982 broedde een koppel Knobbelzwaan Cygnus olor onregel-
matig. Daarna broedde de soort jaarlijks en nam het aantal broed-
paren geleidelijk toe tot het maximum van 9 paar in 1999 en 2002. 
Vanaf dat moment daalde het aantal broedparen zeer langzaam met 
in 2019 nog 3. De jongen van late nesten komen bijna nooit groot 
door voedselgebrek. Door het grote aantal ruiende plantenetende 
watervogels geraakt het voedsel op voordat de jongen vliegvlug 
zijn. Vanaf 2007 worden de nesten ook regelmatig geroofd door 
de Vos die zich vanaf dat jaar heeft gevestigd. Een koppel Zwarte 
Zwaan C. atratus broedde in 2000, 2002 en 2006. Steeds werden de 
eieren geschud zodat er geen jongen waren. 

Van de Grauwe Gans Anser anser werden de eerste 2 broedgevallen 
vastgesteld in 2016. In 2017 was er minstens 1 geslaagd broedgeval 
en in 2019 werden 2 koppels met pulli ontdekt, waarvan er -waar-
schijnlijk door predatie- geen enkel overleefde. Een koppel Grote 
Canadese Gans Branta c. canadensis broedde voor het eerst in 1994 
en 1995 en in 2000 waren er 2 nesten. Van 2002 tot 2007 waren er 

opnieuw 1 tot 4 nesten. Vanaf 2013 broedt de soort jaarlijks met 1 
tot 3 nesten. Telkens worden de eieren geschud. 

De Nijlgans Alopochen aegyptiacus broedde voor het eerst in 2014 
en daarna jaarlijks tot 2018 met 1 tot 2 broedparen. Enkel in 2015 
waren er 4 nesten. Meestal broeden ze op het ‘lepelaareiland’ en als 
de nesten bereikbaar zijn worden de eieren geschud. Eventuele jon-
gen overleven bijna nooit. Waarschijnlijk komt dit door predatie. 

In 2019 en 2020 werden geen broedgevallen vastgesteld. Het bepa-
len van de broedparen van Bergeend Tadorna tadorna is niet een-
voudig. In de jaren 70 van vorige eeuw kwamen paren met jongen 
vanuit de wijde omgeving naar de plas. Zo werden in 1976 365 jon-
gen geteld. In 1978 was het aantal al flink afgenomen en werden 5 
tomen geteld, vanaf dat jaar schommelde het aantal tomen tussen 
4 en 22. Ook trekken heel wat paren met hun jongen weg langs de 
Schelde stroomafwaarts naar de Beneden-Schelde waar ze gaan 
ruien en waar de jongen in grote crèches worden grootgebracht. 
Vanaf 2007 ging het snel bergaf met jaarlijks hooguit 1 tot 6 tomen. 
De oorzaken zijn vooral het verlies van biotoop in de omgeving en 
een toegenomen predatie. Alhoewel er steeds broedactiviteit aan-
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❱ Fuut Podiceps cristatus. 06/2018. Blokkersdijk (Foto: Willy Verschueren)
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❱ Figuur 3. Trend van het aantal tomen van Tafeleend Aythya ferina  
op Blokkersdijk.
Figure 3. Trend in the number of duckling broods of Common Pochard Aythya ferina  
at Blokkersdijk. 

❱ Figuur 4. Trend van het aantal tomen van Kuifeend Aythya fuligula  
op Blokkersdijk.
Figure 4. Trend in the number of duckling broods of Tufted Duck Aythya fuligula at Blokkersdijk. 
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wezig was, werden in 2018 en 2019 geen pulli waargenomen. In 
2020 verscheen er toch weer 1 toom. Na het eerste broedgeval voor 
België van Krakeend in het natuurgebied De Kuifeend op rechter-
oever in 1972 (Lahay & Dupont 1973) werd in 1976 en 1977 ook op 
Blokkersdijk een broedgeval vastgesteld. Vanaf dan ging het aantal 
tomen pijlsnel de hoogte in met in 1984 niet minder dan 104 tomen. 
In 1985 en 1986 werden zelfs schattingen gedaan van 100 tot 120 
tomen, daarna begon het aantal te dalen en bleef het van 1989 tot 
2005 op en neer gaan met 13 tot 57 tomen. Echter vanaf 2006 ging 
het geleidelijk naar beneden met in 2018, 2019 en 2020 nog respec-
tievelijk 8, 7 en 6 tomen. Van de Wintertaling Anas crecca werd in 
1980 en 1981 een broedgeval genoteerd. Daarna werden van 1984 
tot 1989 jaarlijks 1 tot 2 tomen waargenomen. Sindsdien werden 
geen succesvolle broedgevallen meer ontdekt. Wel wordt de soort 
soms tot in mei met enkele exemplaren waargenomen. De Wilde 
Eend A. platyrhynchos is sinds het begin een constante broedvogel. 
Ze kende haar hoogtepunt van 1981 tot 1991 met 35 tot 52 tomen. 
Maar ook hier kan men spreken van een trapsgewijze daling van 
het aantal. Van 1992 tot 1997 werden nog 24 tot 36 tomen geteld 
en van 1998 tot 2007 10 tot 19. En ook hier nam in 2008 het aan-
tal tomen een duik. Vanaf dat jaar tot 2019 werden 3 tot 7 tomen 
geteld en in 2020 slechts 2. Voor Zomertaling Spatula querquedula 
is Blokkersdijk met een plas van bijna 50ha op het eerste zicht niet 
het ideale biotoop. Toch werden 2 broedgevallen genoteerd in 1984 
en 1985 en 1 in 1986. Maar daar bleef het dan ook bij. De Slobeend 
broedde jaarlijks tot 2005. Het aantal steeg van 4 in 1978 naar een 
maximum van 25 tomen in 1985. Daarna ging het in dalende lijn 
met in 1989 13 tomen en tot 2001 nog 4 tot 8 tomen. Van 2002 tot 
2005 werden 1 tot 2 tomen genoteerd, daarna werd in 2007 en 2008 
1 toom waargenomen. Alhoewel de soort tijdens de broedperiode 
in klein aantal aanwezig blijft werden daarna geen tomen meer 
waargenomen. De Tafeleend Aythya ferina broedde voor het eerst 
in 1968 met 3 broedgevallen. Daarna werd onregelmatig gebroed 
en pas vanaf 1975 was dit jaarlijks. In 1978 werden 5 tomen geteld 
en met een wisselend aantal zat er daarna toch steeds een stijgende 

curve in het aantal tomen (Figuur 3). Dit eindigde in het maximum 
van 57 tomen in 2005 en 2006. Ook de Kuifeend Aythya fuligula 
broedde voor het eerst in 1968 met 7 broedparen en daarna jaarlijks 
tot 1970. Daarna werd opnieuw jaarlijks gebroed vanaf 1975 met in 
1978 10 tomen. Vanaf 1978 steeg het aantal bijna jaarlijks naar het 
maximumaantal van 74 tomen in 1987 (Figuur 4). Daarna werden tot 
2006 wisselende aantallen geteld van 13 tot 53 tomen. Vanaf 2007 
kregen zowel de Tafeleend als Kuifeend een terugval. Dit was ook de 
periode dat een familie Vos op Blokkersdijk verscheen. Zowel van de 
Tafeleend als de Kuifeend duikelde het aantal tomen op enkele jaren 
tijd onder de 10. Sinds 2011 komen beide soorten nog onregelmatig 
tot broeden en dat in zeer klein aantal. De reden dat beide soorten 
zo kwetsbaar zijn komt door het feit dat alle nesten op een rij aan 
de rand van de rietkraag liggen en zo gemakkelijk ontdekt worden.
In 2010 was er een geslaagd broedgeval van Rosse Stekelstaart 
Oxyura jamaicensis.

Buiten de predatie van Vos is er vanaf 2002 ook een zware pre-
datiedruk op de pulli van watervogels door enkele Kleine 
Mantelmeeuwen Larus fuscus. 

Roofvogels
De Bruine Kiekendief broedde voor het eerst met 1 paar in 1987. 
Daarna werd jaarlijks gebroed met doorgaans 1 tot 2 paar tot 2008. 
Maar in 1990 waren er zelfs 3 nesten (1 koppel en 1 mannetje met 2 
wijfjes). Er werden toen minstens 7 jongen grootgebracht en moge-
lijk zelfs 9. Het topjaar was 2002 met 4 nesten (1 koppel en 1 man-
netje met 3 wijfjes). Het broedsucces was echter niet in verhouding. 
Enkel van het koppel werden 2 jongen grootgebracht. De 3 ‘huis-
houdens’ van het andere mannetje bleken iets te hoog gegrepen. 
En na 2008 was het over. Toen verscheen immers voor het eerst een 
familie Vos. De soort komt gedurende het jaar wel nu en dan jagen, 
maar vermits de soort het als broedvogel ook slecht doet op het 
Groot Rietveld te Kallo zijn er recent ook minder waarnemingen op 
Blokkersdijk. 
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❱ Bruine Kiekendief Circus aeruginosus mannetje. 26/04/2016. Blokkersdijk (Foto: Ronny De Malsche)
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De Sperwer Accipiter nisus werd slechts sporadisch broedend waar-
genomen nl. in 1997, 1998, 2003 en 2019. De soort wordt wel jaar-
lijks regelmatig jagend vastgesteld. Hij werd ook broedend waarge-
nomen in de naburige natuurgebieden het Sint-Annabos en Het Rot. 
Een vaste broedplaats in het Sint-Annabos ligt nu tegen de vlakte 
voor de Oosterweelverbinding. Buizerd Buteo buteo broedde voor 
het eerst in 2009 en vanaf 2011 is dit een jaarlijkse broedvogel met 
uitzondering van 2013. Het gaat om 1 paar, maar in 2016 en 2017 
broedden zelfs 2 paar. Boomvalk Falco subbuteo broedde enkel in 
2000 en 2015. Jaarlijks broedt de soort wel in de nabije omgeving, 
Sint-Annabos, Het Rot of het Vlietbos. Torenvalk Falco tinnunculus 
broedde ook slechts tweemaal, nl. in 1991 en 2008. Ze broedt wel 
jaarlijks op de installaties van de naburige industrie aan de westkant 
van het reservaat.

Waadvogels
Er werd eerder reeds verwezen naar biotoopverlies als belangrijke 
oorzaak van een afname en het verdwijnen van verschillende steltlo-
persoorten, terwijl recent ook predatie een probleem vormt. 
Van Kluut broedden in 1978 10 koppels, maar vanaf 1981 leek de 
soort verdwenen als broedvogel. Enkel in 1987 werd nog 1 broed-
geval genoteerd en na de afgraving van een deel van de Oostvlakte, 
voor de dijkverhoging aan de Schelde, was er in 2016 opnieuw een 
broedpoging, maar zonder succes. Dit kwam waarschijnlijk door pre-
datie. De Kleine Plevier hield het nog vol tot 1992. Tot 1979 werden 
7 tot 8 paren geteld en daarna 1 tot 4. Daarna broedde toch 1 paar 
in 1996 en 1997. Ook na de afgraving van de Oostvlakte voor de dijk 
nam deze soort de opportuniteit te baat; ze broedden daar succes-
vol met 1 tot 3 paar. Strandplevier broedde nog jaarlijks tot 1981 
met 2 tot 6 paar en daarna voor het laatst met 1 paar in 1985. Zoals 
hierboven reeds vermeld bevond zich aan de westkant, buiten het 
reservaat tot aan de Canadastraat, waar nu Mexiconatie gevestigd is, 
een interessant nat grasland. Hier broedden tot 2006 ook Grutto’s. 
In 1982 broedde er ook 1 koppel op Blokkersdijk aan de westkant. 
Tureluur broedde voor het laatst in 2000. De aantallen daalden 
geleidelijk van 8 paren in 1978 tot 1 paar. Ook de Kievit doet het niet 
goed; in 1978 32 broedparen, daarna ging het zeer geleidelijk bergaf 
tot 4 paar in 2000 en daarna slechts 1 tot 2 paar. De laatste jaren blij-

ven ze steeds proberen, maar door predatie komen de eieren niet uit 
of de pulli redden het niet.

Uilen, IJsvogel en spechten
De Ransuil Asio otus broedde jaarlijks met 1 paar van 1983 tot 
1988 en met 2 paar in 1989 en voor het laatst met 1 paar in 1991. 
De Bosuil Strix aluco is een nieuwkomer, met een eerste broedgeval 
in 2019 en ook in 2020 was de soort succesvol. Alhoewel IJsvogel 
Alcedo atthis regelmatig komt vissen in de plas, werd slechts twee-
maal door 1 paar gebroed, namelijk in 2001 en 2002. Door het ouder 
worden van het bos werd Blokkersdijk geleidelijk aan interessant 
voor spechten. Van de Groene Specht Picus viridis werd in 2001 een 
eerste bezet nest ontdekt in 2010. De soort was eerder al broedver-
dacht, maar door het grote territorium dat ze hebben was het niet 
zeker of ze op Blokkersdijk broedde, daarna jaarlijks 1 paar en vanaf 
2017 nam het aantal toe met 2 tot 3 paar. De Grote Bonte Specht 
Dendrocopos major broedt vanaf 1992. Tot 2002 ging het om 1 tot 2 
nesten. Daarna liep het aantal op naar 2 tot 4 nesten en vanaf 2016 
6 tot 7 nesten. In sommige jaren wordt nu en dan de zang van de 
Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor gehoord, maar duidelijke 
aanwijzingen van een broedgeval zijn er (nog) niet.

Zangvogels
De laatste broedgevallen van Zomertortel Streptopelia turtur wer-
den opgetekend in 1989 (1 tot 2 paar). Tot 1990 broedden 9 tot 19 
koppels Veldleeuwerik Alauda arvensis niet alleen op het grasland 
aan de westkant maar ook op de Oostvlakte. Daarna daalde het 
aantal spectaculair. De soort verdween praktisch volledig op de 
Oostvlakte en van 1993 tot 2002 broedden slechts onregelmatig 1 
tot 2 paar voornamelijk aan de westkant. Nog verschillende kop-
pels broedden op het open terrein van het industriegebied aan de 
westkant tussen de Canadastraat en Blokkersdijk. De inname van dit 
terrein door Mexiconatie vanaf 2016 was de doodsteek. Eén koppel 
hield het vol op een overgebleven open terreintje op het terrein van 
Arlanxeo. Door verbossing broedde de Veldleeuwerik daar in 2020 
niet meer, dus waarschijnlijk zijn we in de toekomst ook deze soort 
kwijt. Oeverzwaluwen Riparia riparia broedden zeer onregelmatig 
met 12 tot 33 nesten van 1980 tot 1983, 7 nesten in 1988, 13 tot 15 
nesten in 1994 en 1995 en voor het laatst 10 tot 23 nesten in 2001 
en 2002. De lage steile oever die toen werd gebruikt is nu verdwe-
nen door de afgraving voor de bouw van de nieuwe Scheldedijk. 
Zoals eerder vermeld veroorzaakte de inname door industrie van 
de open terreinen aan de westzijde van Blokkersdijk het verdwijnen 
van Graspieper (jaarlijkse broedvogel tot 2003 met als maximum 8 
territoria in 1989) en Gele Kwikstaart (broedvogel tot 1994 met als 
maximum 13 territoria in 1989, daarna nog slechts één broedkoppel 
in 1996).

Een positiever verhaal is zeker de Nachtegaal Luscinia megarhyn-
chos. Deze soort is op Linkeroever steeds een belangrijke soort 
geweest vooral in het natuurgebied Het Rot. Op Blokkersdijk werd 
een eerste broedgeval genoteerd in 1981. Vanaf 1983 werd er jaar-
lijks gebroed met tot 2005 een langzame stijging van 1 tot 5 terri-
toria. Daarna nam het aantal verder toe met tot 2020 doorgaans 6 
tot 9 territoria. Enkel in 2012 en 2013 was er een dipje met slechts 2 
territoria, maar vanaf 2014 begon het herstel met 4 tot 7 territoria. 
Blauwborst kende een lange glorieperiode. In 1979 en 1978 broed-
den er 8 paar. Daarna werden tot 2008 in wisselend aantal 9 tot 18 
territoria vastgesteld. Daarna begon de langzame afname met van 
2009 tot 2014 nog 4 tot 8 territoria. 2015 was een ‘rampjaar’ en werd 
er slechts 1 territorium vastgesteld. Sindsdien blijft de populatie 
laag met 2 tot 5 territoria, waarvan er meestal 1 tot 2 zich langs de 
Scheldeoever bevinden. Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoe-
nicurus broedde van 1992 tot 2004 met 1 tot 4 territoria. Ooit werd 
in het naburige Sint-Annabos de hoogste dichtheid van deze soort 
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❱ Fitis Phylloscopus trochilus. 09/04/2016. Blokkersdijk  
(Foto: Ronny De Malsche)
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in Vlaanderen genoteerd, maar ook hier is ze nu als broedvogel zo 
goed als verdwenen. Ook de Roodborsttapuit Saxicola rubetra doet 
het niet goed. Deze soort broedde vrij regelmatig van 1979 tot 2017 
met 1 tot 4 territoria. Zijn gloriejaren waren 1987 tot 1989 met 3 
tot 4 territoria. Zanglijster Turdus philomelos startte zeer aarzelend 
met tot 1992 slechts driemaal 1 territorium. Het ouder worden van 
struiken en bomen resulteerde daarna in een iets regelmatigere aan-
wezigheid als broedvogel, met 1 tot 3 territoria en als maximum 5 
territoria in 2016. Grote Lijster Turdus viscivorus volgde min of meer 
eenzelfde scenario. Een eerste broedgeval werd genoteerd in 1988. 
Ook hier werd er vanaf 1993 iets regelmatiger gebroed door het 
ouder worden van het Schutbos aan de oostkant. Tot 2012 ging het 
doorgaans over slechts 1 territorium en enkel 2 territoria in 1995 en 
1996, daarna werden geen broedgevallen vastgesteld.

Cetti’s Zanger Cettia cetti, de zuidelijke immigrant die door de kli-
maatopwarming naar het noorden opschuift is ook op Blokkersdijk 
een succesverhaal. Het begon aarzelend met 1 territorium in 2012. 
Dan enkele jaren niets, maar in 2016 en 2017 opnieuw 2 territoria. 
Vanaf 2018 was het hek van de dam met een toename van 7 naar 
11 territoria. Sprinkhaanzanger Locustella naevia broedde voor 
het eerst in 1983 met één territorium. Zijn aanwezigheid was steeds 
onregelmatig met korte periodes van broeden afgewisseld met 
periodes van afwezigheid. Tot 1999 ging het om 1 tot 2 territoria. 
Daarna werd er constant gebroed van 2000 tot 2015 met 1 tot 6 
territoria. Dan verdween de soort weer en werd er nog slechts één-
maal gebroed met 2 territoria in 2017. Of de soort in de toekomst 
terugkeert valt af te wachten. Van Snor Locustella luscinioides werd 
sinds 1978 slechts éénmaal een broedterritorium vastgesteld, name-
lijk in 2005. De overige in het riet broedende zangvogels blijven 
het doorgaans goed doen, ondanks het feit dat de verdroging de 
kwaliteit van de rietkraag niet ten goede komt. Een soort die wel in 
het voorjaar een lagere waterstand in de rietkraag prefereert is de 
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus. Men kan gerust stellen 
dat deze soort heel de periode constant als broedvogel aanwezig 
was. Uitgezonderd van enkele sporadische jaren van afwezigheid. 
Meestal had dit inderdaad als oorzaak een te hoge waterstand in de 
rietkraag. Tot 2009 ging het doorgaans om 1 tot 6 territoria. In de 
periode met dalende grondwaterstand (2010 tot 2019) nam het aan-
tal regelmatig toe naar 5 tot 12 territoria. Het laatste jaar in 2020 met 
de laagste waterstand ooit, werd met 14 territoria een nieuw record 
gevestigd. Van de categorie rietzangvogels spannen Bosrietzanger 
Acrocephalus palustris en Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus de 
kroon. Beiden zijn vanaf 1978 constant als broedvogel aanwezig. Van 
de Bosrietzanger werden in dat jaar 8 territoria vastgesteld. De jaren 
daarna gingen de aantallen vlug de hoogte in door de toename van 
geschikt biotoop, soms met een verdubbeling tijdens twee opeen-
volgende jaren. Het recordaantal werd bereikt in 1990 met 40 ter-
ritoria en het jaar daarop nog 39. Daarna schommelde het aantal tot 
2017 doorgaans tussen 16 tot 34 territoria. De laatste 3 jaar wordt 
echter ook bij deze soort een lichte daling vastgesteld met 17 tot 29 
territoria. In 1978 werden van de Kleine Karekiet 17 territoria vastge-
steld. Het ging daarna in wisselend aantal in stijgende lijn naar een 
eerste record van 63 territoria in 1994 en 1995. Daarna werden iets 
lagere aantallen geteld (46 tot 59 territoria), maar in 2011 en 2012 
werden voor de tweede maal nieuwe records gevestigd met respec-
tievelijk 69 en 70 territoria. Daarna ging het opnieuw iets lager met 
54 tot 64 territoria. Maar ook bij deze soort ging het aantal in 2020 
een stuk achteruit van 61 territoria in het jaar 2019 naar 44 territoria. 

De Spotvogel Hippolais icterina broedde nog met 1 paar tot 1983. 
Braamsluiper Curruca curruca is een moeilijk te inventariseren soort. 
Enkel in 1993 was er een territorium. Nochtans wordt de soort als 
doortrekker bijna jaarlijks vastgesteld. Grasmus C. communis bleef 
tot 2012 vrij constant met 3 tot 9 territoria. Waarschijnlijk door ver-

braming van sommige terreinen nam de soort daarna toe met jaar-
lijks 9 tot 17 territoria. In 1978 werden van Zwartkop Sylvia  atricapilla 
3 territoria vastgesteld en van Tjiftjaf Phylloscopus collybita slechts 
1. Door de ontwikkeling van de bosgedeelten bleef het aantal van 
beide soorten constant toenemen, met in 2020 respectievelijk 40 
(Zwartkop) en 43 territoria (Tjiftjaf ), voor beiden een nieuw record. 
De Fitis Phylloscopus trochilus is een heel ander verhaal. In 1978 
bezette de soort 3 territoria. Ze volgde in eerste instantie de trend 
van de vorige soorten met in de periode 1984 – 1991 een aantal van 
8 tot 12 territoria. Daarna volgde een periode tot 2001 met iets lage-
re aantallen (6 tot 8 territoria). Maar de twee opeenvolgende jaren 
daarna werd het aantal telkens gehalveerd met in 2003 nog slechts 
2 territoria. Tot 2013 broedde de Fitis jaarlijks met 1 tot 3 territoria. 
Maar daarna werd de soort slechts een onregelmatige broedvogel, 
met in 2016 en 2017 nog een kleine opflakkering met respectievelijk 
6 en 3 territoria, maar daarna werd enkel 1 territorium vastgesteld in 
2019.

Een koppel Baardmannetjes Panurus biarmicus broedde voor het 
eerst in 1994. Daarna duurde het tot 2005 tot er opnieuw een broed-
paar aanwezig was en ook tijdens de twee daaropvolgende jaren 
was er een broedgeval. Dan volgde weer een periode met geen 
aanwijzingen van een broedgeval, maar vanaf 2014 broedt jaarlijks 
1 koppel en in 2017 2 koppels. De Staartmees Aegithalos caudatus 
begon aarzelend met 1 broedpaar in 1978 en 1982. Pas vanaf 1984 
werd er zo goed als jaarlijks gebroed met 1 tot 5 broedparen. In 2020 
werd echter geen nest gevonden. De Pimpelmees Cyanistes cae-
ruleus en Koolmees Parus major startten ook zeer aarzelend. In het 
jonge populierenbos waren immers nog geen nestholen beschik-
baar. Er werden dan ook een 20-tal nestkasten voorzien. Vanaf 1983 
werd er jaarlijks gebroed met als maximum respectievelijk 16 en 22 
broedgevallen. 
In 1987 was er een eerste broedgeval van Boomkruiper Certhia bra-
chydactyla en daarna broedde 1 paar van 1991 tot 1995. Vanaf 1999 
broedde de soort zo goed als jaarlijks en met het ouder worden van 
het bos in toenemend aantal met een maximum van 7 territoria in 
2016.

Een koppel Wielewaal Oriolus oriolus broedde enkel in 1985. De 
soort broedde toen ook regelmatig in het naburige Sint-Annabos. 
Vanaf 2004 werd de soort daar ook maar sporadisch waargenomen.
De Gaai Garullus glandarius broedt vrijwel constant vanaf 1983 met 
1 tot 3 territoria. De Kauw Corvus monedula is pas sinds enkele jaren 
een onregelmatige broedvogel. Een koppel broedde enkel in 2017 
en 2019. De Zwarte Kraai Corvus corone is een constante broed-
vogel in toenemend aantal sinds 1979, met van 1997 tot 2016 als 
maxima 6 tot 9 nesten. Vanaf 2017 stellen we om een onverklaarbare 
reden wel een lichte afname vast met 4 tot 5 nesten. De Spreeuw 
Sturnus vulgaris kent een wispelturig parcours. Tot 1980 werden 1 tot 
2 nesten gevonden. Dan werd opnieuw een nest gevonden in 2004 
en van 2006 tot 2012 broedde de soort jaarlijks met 3 tot 4 nesten en 
in 2010 zelfs met 7 nesten. Daarna werd enkel in 2016 nog een nest 
gevonden.

De Ringmus Passer montanus kende een dramatisch parcours. Na 
het ophangen van nestkasten voor mezen waren wij steeds ontgoo-
cheld dat een groot gedeelte werd ingenomen door Ringmussen! 
Van 1978 tot 1980 waren er 15 tot 19 nesten. Daarna daalde het aan-
tal lichtjes met tot 1991 4 tot 12 nesten. Maar dan stortte de popu-
latie in met tot 1996 nog 2 tot 4 nesten en vanaf dan was het uit. 
De Kneu Linaria cannabina volgde bijna hetzelfde scenario als de 
Ringmus. Tot 1980 steeg het aantal territoria van 12 naar 17. Maar 
dan begon een langzame afname naar de laatste 2 territoria in 1996. 
De Vink Fringilla coelebs had in 1978 en 1979 respectievelijk 2 en 1 
territorium. Daarna verdween de soort voor een langere periode. 
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Vanaf 1987 broedde deze soort terug met vrij regelmatig 1 tot 4 ter-
ritoria. Enkel in 1978 was er een broedterritorium van Groenling 
Chloris chloris. 

De Rietgors Emberiza schoeniclus broedde reeds in 1978 met 23 ter-
ritoria. Maar spijtig genoeg was dit meteen het maximum. Tot 1994 
bleef het aantal min of meer op peil met 12 tot 22 territoria. Maar 
vanaf dan ging het stilaan bergaf met van 1998 tot 2011 4 tot 7 terri-
toria. Daarna was er een licht herstel met van 2012 tot 2018 opnieuw 
6 tot 10 territoria. Maar dan ging het helemaal bergaf met in 2020 
nog slechts 2 territoria.

Doortrek, rui en overwintering
De hoogste aantallen watervogels in Blokkersdijk worden door-
gaans in de zomer en herfst genoteerd Na het broedseizoen doen de 
meeste watervogels een slagpenrui en zoeken ze een gebied waar er 
rust is en voldoende voedsel om de weken dat ze niet kunnen vlie-
gen door te komen. Blokkersdijk speelt hierin voor sommige soor-
ten een belangrijke rol. Naargelang het beschikbare voedselaanbod 
kunnen de aantallen sterk verschillen van jaar tot jaar. Andere soor-
ten gebruiken Blokkersdijk dan weer hoofdzakelijk als tussenstation 
in de trekperiode of brengen er de winter door. 
In het hiernavolgende overzicht beperken we ons hoofdzakelijk 
tot de situatie van de laatste 35 jaar. In Tabel 1 wordt een overzicht 
gegeven van de maximale aantallen die in deze periode van de ver-
schillende soorten watervogels werden genoteerd. 

Doortrek en rui in relatie tot voedselaanbod
De aanwezigheid van watervogels wordt in belangrijke mate bepaald 
door de beschikbaarheid van voedsel, die aanzienlijk kan variëren 
van jaar tot jaar. Zo kunnen we uit de aantallen van viseters vaak 
afleiden of het een goed visseizoen was of niet. In goede jaren loopt 
het aantal van Dodaars tijdens de periode van juli tot september 
en soms tot oktober op tot 50 à 70 ex. Futen komen hun slagpen-
nen ruien en in de periode juli-september loopt het aantal op tot 49 
à 185 ex. De Geoorde Fuut is jaarlijks aanwezig van half maart tot 
september en soms tot in oktober of november. Meestal pleisteren 
er dan 5 tot 35 ex. Het hoogste aantal van 44 ex. werd genoteerd in 
maart 2009. In 2014 werd ook bij deze soort slagpenrui vastgesteld. 
De Roodhalsfuut Podiceps grisegena werd tot 2006 tijdens de trek-
periodes jaarlijks waargenomen in klein aantal (1 tot 3 ex.). In 1992 
was er ook een overzomering van 1 ex. Vanaf 2007 was hij zeer onre-
gelmatig aanwezig en sinds 2016 werd nog slechts één waarneming 
genoteerd in maart 2021. De Kuifduiker Podiceps auritus is een spo-
radische doortrekker. Aalscholvers Phalacrocorax carbo komen tij-
dens de trek in augustus, september en soms tot in oktober vissen. 
Bij een goede visstand loopt het aantal op tot 70 à 340 ex. Ze slapen 
niet op Blokkersdijk, maar in de late namiddag vliegen ze steeds in 
N-richting, zeer waarschijnlijk naar het reservaat De Kuifeend op rech-
teroever. Ook de reigers worden aangetrokken tijdens goede visja-
ren. Van Blauwe Reiger Ardea cinerea werden in 1996 103 ex. geteld, 
maar sindsdien, nam het aantal zelfs tijdens goede visjaren gestaag 
af. De laatste jaren tellen we nog 12 tot 27 ex. De Grote Zilverreiger 
Ardea alba is een ander verhaal. Vanaf 2003 verscheen deze soort met 
1 ex. en tot 2011 werd deze jaarlijks genoteerd met 1 tot 8 ex. Daarna 
nam het aantal spectaculair toe met in 2013 zelfs 57 ex. Nu schom-
melt het aantal tussen 7 en 47 ex. De Kleine Zilverreiger Egretta 
garzetta werd tot 1996 slechts onregelmatig waargenomen. Daarna 
werd de soort jaarlijks genoteerd met vrij lage aantallen (2 tot 7 ex.). 
In 2015 pleisterde een recordaantal van 22 ex.

Vanaf het groeiseizoen van de waterplanten, eind april, neemt het 
aantal Knobbelzwanen toe. Blokkersdijk is voor deze soort een 
belangrijke plaats voor slagpenrui. De aantallen lopen dan op tot 
boven de 100 ex. Van 1999 tot 2005 ging het om 200 tot 236 ex., met 

in 2003 zelfs 305 ex. Daarna namen de aantallen af en de laatste 10 
jaar worden nog 60 tot 126 ex. geteld.

Tijdens de voor- en najaarstrek pleisteren doorgaans 100 tot 180 
Bergeenden. Na de broedperiode trekken ze naar de ruigebie-
den en wordt op Blokkersdijk nog nauwelijks gepleisterd (zie ook 
‘Overwintering’). Tijdens de rui- en trekperioden pleisteren regelma-
tig hoge aantallen Wilde Eenden. In 1973 en 1986 werden respectie-
velijk 994 en 693 ex. geteld. Daarna pleisterden tot 2010 steeds wisse-
lende aantallen (150 tot 540 ex.), met in 2010 toch 745 ex. De laatste 
jaren worden nog 150 tot 480 ex. genoteerd. Van Wintertalingen 
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Belangrijk doortrekgebied voor Lepelaar
Dat de Lepelaar het tegenwoordig goed doet is algemeen bekend. 
Blokkersdijk is tijdens de najaarstrek, van half juni tot half okto-
ber, één van de belangrijke haltegebieden in ons land. Meestal 
pleisteren de hoogste aantallen in augustus en september. In de 
beginperiode begon het echter schuchter. In 1974 was er één 
waarneming op 1 mei, en in 1975 pleisterde 1 ex. van 28 augustus 
tot 6 september. Daarna verscheen de soort pas opnieuw in 1978 
met 2 ex. van 13 tot 28 augustus. De daarop volgende 25 jaar 
fungeerde Blokkersdijk als jaarlijks doortrekgebied met in 1999 
reeds een recordaantal van 50 ex. Er waren ook al eens mindere 
jaren met in 2008 en 2014 respectievelijk slechts maximaal 15 en 
12 ex. Maar doorgaans nam het aantal op Blokkersdijk steeds toe 
en werden stelselmatig records gebroken zoals in 2012 (82 ex.) 
en in 2017 (93 ex.). In 2019 kwamen reeds vanaf half mei spora-
disch enkele vogels pleisteren en vanaf 10 juni tot 15 oktober was 
de soort constant aanwezig. Tussen 12 en 17 september werden 
regelmatig rond de 100 ex. geteld, met op 14 september een 
nieuw record van 117 ex. Na 15 oktober pleisterde een laatste ex. 
op 20 oktober. In 2020 werd dit aantal niet gehaald. Begin augus-
tus werden de hoogste aantallen genoteerd met als maximum 56 
ex. op de 5de. Opvallend was wel dat van januari tot september 
enkel in april en november geen waarnemingen werden geno-
teerd. Dit wijst op het feit dat door de klimaatwijziging meer en 
meer vogels blijven overwinteren. Ringgegevens brachten ook 
aan het licht dat er heel veel uitwisseling is tussen Blokkersdijk 
en de westelijk gelegen natuurgebieden in de haven tot aan de 
Nederlandse grens. Tussen Kallo (Groot Rietveld) en Blokkersdijk 
plant men nog een dertiental windturbines! Zie ook hoofdstuk 
‘Bedreigingen’.
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❱ Figuur 5. Trend in de jaarmaxima van Lepelaar Platalea leucorodia  
op Blokkersdijk.
Figure 5. Trend in the yearly maximum numbers of Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia 
at Blokkersdijk. 
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worden hoge aantallen geteld tijdens de trekperiodes en dan vooral 
in het najaar (zie ook ‘Overwintering’). In 1986 werd een recordaantal 
geteld van 1590 ex. in oktober. Van 1987 tot 1989 werden tijdens de 
najaarstrek een 600-tal ex genoteerd. Vanaf 2005 tot 2012 lagen de 
aantallen een stuk lager (41 tot 150 ex.). De laatste jaren blijken de 
aantallen terug iets toe te nemen (109 ex. tot 328 ex.). 

Wat de Krakeend betreft werden in de periode van 1984 tot 1988 
bijna jaarlijks aantallen van boven de duizend geteld, met als record 
1426 ex. in september van 1987 (zie Figuur 6). Dat was toen ver boven 
de 1% van de Noordwest-Europese populatie. De soort wordt vooral 
aangetrokken door een goede voedselsituatie (veel waterplanten) in 
de periode april tot september, maar vooral juni tot augustus. Tot 2002 
werd daarna de 1%-norm jaarlijks overschreden. Door de constante 
toename van de populatie wordt de norm steeds aangepast waardoor 
we vanaf dan nog enkel in 2015 de norm overschreden met 810 ex. in 
augustus. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het voedsel liggen 
de maxima laatste 5 jaar in de periode van april tot september tussen 
de 300 en 590 exemplaren. Ook voedsel gerelateerd zijn de hoge aan-
tallen Slobeenden die jaarlijks in de tweede helft van het jaar en dan 
vooral van september tot oktober en soms tot in november komen foe-
rageren. Reeds van in het begin van de tellingen in de jaren ‘70 van de 
vorige eeuw deed zich dit voor. Het is meestal in periodes van enkele 
jaren na elkaar dat de hoogste aantallen worden geteld. Zo pleisterden 
van 1986 tot 1992 jaarlijks meer dan 900 ex. met in september 1989 het 
record van 2345 ex. (zie Figuur 7). De volgende periode liep van 2004 
tot 2008 met als jaarmaxima 1305 tot 1806 ex. Daarna telden we in 
oktober 2013 opnieuw 1026 ex en in 2018 en 2019 respectievelijk 904 
ex. (oktober) en 937 ex. (september). In de tussenjaren ging het aantal 
niet onder de 400 ex. Tot 2017 bedroeg de 1%-norm 400 ex. en sinds 
2018 werd hij opgetrokken naar 600 ex. en nu bedraagt hij 650 ex. 

In augustus 1981 werden 151 Zomertalingen geteld. Daar kan men 
nu enkel van dromen. Na 1985 konden we in 1999 nog éénmaal een 
mooi aantal noteren met 60 ex. Tijdens de andere jaren kwamen tot 
2015 slechts kleine aantallen pleisteren, meestal na de broedperiode 
en dus vogels in eclipskleed. Toen ging dit om 1 tot 22 ex., de laatste 
5 jaar om 2 tot 6 ex. 

De Tafeleend komt jaarlijks de slagpennen ruien in de periode juli 
tot september. De aantallen kunnen dan hoog oplopen. In 1986, 
1987 en 1992 werden als maxima respectievelijk 1275 ex., 1268 
ex. en 1048 ex. genoteerd. Maar ook bij de Tafeleend gaat het 
in dalende lijn. In 2012 pleisterden nog 806 ex. maar vanaf 2013 
komen we amper boven de 600 ex. Van de Kuifeend werd slechts 
nu en dan slagpenrui vastgesteld. De aantallen zijn in deze peri-
ode ook aan de lage kant. De laatste jaren gaat het in deze periode 
om zo’n 60 tot 120 ex. De Topper Aythya marila wordt bijna jaar-
lijks waargenomen in klein aantal, vooral tijdens de voorjaarstrek 
(1 tot 9 ex.).

Wel een soort waarvoor Blokkersdijk belangrijk is als ruigebied is de 
Meerkoet. In 1986 pleisterden eind juli 2437 ex., maar de grote hoe-
veelheid van plantaardig voedsel deed de populatie in september ver-
der oplopen tot het recordaantal van 4083 ex. Dit aantal werd daarna 
wel niet meer gehaald maar tot 2000 waren er toch enkele jaren met 
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Soort Datum of Periode Aantal
Dodaars 07.10.1979 204
Fuut 14.09.1980 204
Roodhalsfuut 30.04.1988 5
Kuifduiker 06.03.1977 en 27.12.1982 3
Geoorde Fuut 21.03.2009 44
Aalscholver 02.10.2003 339
Knobbelzwaan 20.08.2003 305
Zwarte Zwaan 16.07.1998 10
Kleine Zwaan 14.11-19.11.2009 92
Wilde Zwaan 26.10.1974 10
Toendrarietgans 17.02.1979 30
Kolgans 04.02.2006 250
Grauwe Gans 10.10.2010 139
Indische Gans 31.08.2010 6
Grote Canadese Gans 22.09.2018 511
Brandgans 28.09 en 05.10.2019 21
Rotgans 27.12.1982 6
Magelhaengans 13.01.2001 2
Nijlgans 14.11.2009 45
Casarca 27.06-03.07.1986 10
Kaapse Casarca 17.08-21.10.1974; 16.07.1993 en 24.10.1994 2
Bergeend 24.10.1992 1207
Mandarijneend 21.04.1996; 28-30.01.1997; 25.03.1997; 08.06.1997 2
Smient 21.01.1995 838
Chileense Smient 13.04.1992 2
Krakeend 19.09.1987 1426
Wintertaling 26.10.1986 1590
Wilde Eend 31.08.1973 994
Pijlstaart 08.01.1984 562
Bahama Pijlstaart 29.08.2009 4
Zomertaling 09.08.1981 151
Slobeend 04.09.1989 2348
Krooneend 31.10.2009 11
Tafeleend 16.01.1996 2331
Ringsnaveleend 25.12.1993-12.02.1994; 22.10-03.11.1994 2
Witoogeend 06.08.1974 en 29.08.2004 2
Kuifeend 11.02.1987 3064
Topper 09.03.2003 9
Eider 18.09.1975 4
IJseend 23.10-17.11.1973 3
Zwarte Zee-Eend 15.10.1977 en 12.12.1979 4
Grote Zee-Eend 13.11.1984 13
Brilduiker 11.03.1987 50
Nonnetje 29.02.1996 105
Middelste Zaagbek 16.02.1985 16
Grote Zaagbek 25.12.1982 61
Rosse Stekelstaart 07.06.2009 5
Meerkoet 13.09.1986 4308

❱ Tabel 1. Maximumaantallen van verschillende soorten watervogels op 
Blokkersdijk, met vermelding van datum of periode van de waarneming. 
Table 1. Maximum numbers of different waterbird species at Blokkersdijk.  

❱ Grote Zilverreiger Ardea alba. 07/10/2018. Blokkersdijk (Foto: Eric Van Hul)
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aantallen boven de 2000 vogels en daarna tot 2010 heel wat jaren met 
meer dan 1000 ex. De laatste 10 jaar gaat het nog om 550 tot 891 ex.

Afhankelijk van de waterstand kan het gebied ook interessant zijn 
voor doortrek van waadvogels. De Steltkluut is doorgaans een niet 
jaarlijkse doortrekker en kan zowel in het voor- als in het najaar ver-
schijnen. In 2008 pleisterde een groep van 12 ex. in het voorjaar. De 
laatste 3 jaar wordt de soort zelfs jaarlijks waargenomen. Meestal 
betreft het een familie met jongen, waarschijnlijk broedvogels uit 
het havengebied van Linkeroever. Kluut is een jaarlijkse doortrek-
ker met vooral in het voorjaar dikwijls in groepsverband (soms tot 
36 ex.). De Kleine Plevier wordt jaarlijks tijdens de trek genoteerd en 
Bontbekplevier zeer onregelmatig. Na het laatste broedgeval in 1985 
van Strandplevier werd deze soort een onregelmatige doortrek-
ker maar wordt vanaf 1998 zelfs niet meer waargenomen. Tot 1999 
pleisterden jaarlijks vooral tijdens de najaarstrek Kleine Strandlopers 
Calidris minuta. Tijdens sommige invasiejaren kon het aantal flink 
oplopen, zoals in 1996 toen eind september 141 ex. werden geteld. Na 
1999 werd deze soort nog zelden gezien. Ook Krombekstrandloper 
Calidris ferruginea was tot 1999 een jaarlijkse doortrekker. Daarna 
werd de soort nog zeer sporadisch genoteerd. De Bonte Strandloper 
Calidris alpina is de enige strandloper die jaarlijks wordt aangetroffen, 
zij het in zeer klein aantal (zie ook ‘Overwintering’). Ook Kemphaan 
Calidris pugnax en de Watersnip Gallinago gallinago zijn nog steeds 
jaarlijkse doortrekkers. De Kemphaan in een klein aantal (1 tot 6 ex), 
maar Watersnip trekt soms met mooie aantallen door. Zo werden in 

oktober 2018 46 ex. geteld. Na de laatste broedgevallen van Grutto 
op het westelijk gelegen naburige terrein (nu Mexiconatie) werd deze 
soort een onregelmatige gast in een klein aantal tijdens de trek. Tot 
2001 was de Zwarte Ruiter Tringa erythropus een jaarlijkse doortrek-
ker met 1 tot 17 ex. Daarna werd ook deze soort slechts zeer onregel-
matige gezien met 1 tot 2 ex. Enkel in 2018 werden in oktober 4 ex. 
geteld. De Tureluur broedde nog tot 2006 op het naburige terrein (nu 
Mexiconatie). Als doortrekker wordt de soort jaarlijks genoteerd, maar 
de aantallen zijn sterk afgenomen. Tot 1998 ging het doorgaans om 4 
tot 62 ex. Soms waren er jaren met meer dan 100 ex. zoals de 164 ex. 
in 1997. Vanaf 1999 gaat het nog om 3 tot 23 ex. en de laatste jaren 
om 2 tot 7 ex. Ook Groenpootruiter Tringa nebularia (4 tot 17 ex.), 
Witgat Tringa ochropus (2 tot 8 ex.) en Bosruiter Tringa glareola (1 tot 
8 ex.) trekken jaarlijks door. De Oeverloper Actitis hypoleucos kan ook 
jaarlijks gespot worden. In de jaren ’80 en ’90 werden nog 6 tot 52 ex. 
waargenomen maar de laatste jaren gaat het om 2 tot 15 ex.

Dwergmeeuw Larus minutus is een jaarlijkse doortrekker met de 
hoogste aantallen tijdens het voorjaar. Tot 2003 bedroeg het record 
68 ex. in 1987. In 2004 werd dit verpulverd met niet minder dan 130 
ex. Doorgaans trekken zeer wisselende aantallen door. Tot 2015 ging 
het om 3 tot 27 ex. met een uitschieter van 48 ex. in 2013. De laatste 
5 jaar gaat het nog om 2 tot 15 ex. De Visdief Sterna hirundo kende 
ook in 2004 een topjaar met 140 ex. Vanaf 2015 trokken nog steeds 
20 tot 55 ex. door. De Zwarte Stern Chlidonias niger haalde zijn 
record in 1988 met 91 ex. Daarna werden tot 2016 doorgaans steeds 
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❱ Lepelaars Platalea leucorodia. 12/09/2019. Blokkersdijk (Foto: Willy Verschueren)
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❱ Figuur 6. Trend van de jaarmaxima van Krakeend Mareca strepera  
op Blokkersdijk. 
Figure 6. Trend in the yearly maximum numbers of Gadwall Mareca strepera at Blokkersdijk. 

❱ Figuur 7. Trend van de jaarmaxima van Slobeend Spatula clypeata op 
Blokkersdijk. 
Figure 7. Trend in the yearly maximum numbers of Northern Shoveler Spatula clypeata  
at Blokkersdijk. 
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2 tot 51 ex. geteld met ook in 2004 een hoog aantal van 82 ex. De 
laatste 4 jaar daalden de maxima naar 3 tot 5 ex.

Overwinterende watervogels
Tot de winter 2018/19 overwinterden meestal 1 tot 6 Roerdompen 
Botaurus stellaris. Daarna gebeurde dit niet meer. De soort verdween 
intussen ook als broedvogel in het Groot Rietveld te Kallo, het gaat 
er dus niet al te best mee.

Van Grauwe Gans zijn tijdens het broedseizoen (mei tot juli) meestal 
enkele broedvogels aanwezig. Als we de voorbije 20 jaar overlopen 
komen er daarbuiten zo’n 37 tot 118 ex. overwinteren. 

Wat de eenden betreft zijn er voor sommige soorten wel enkele 
opmerkelijke evoluties geweest. De overwinterende Smienten 
Mareca penelope kwamen tot de winter van 2010/11 in grote aantal-
len op Blokkersdijk tijdens de dag slapen. ’s Nachts gingen zij foe-
rageren in de polders van Melsele ten Z van de expresweg E34. Het 
aantal schommelde van 220 tot 585 ex. met tijdens de winter van 
1994/95 zelfs 838 ex. Door de ontwikkeling van de nieuwe com-
pensatiegebieden voor de haven zoals Doelpolder Noord vonden 
zij daar blijkbaar een ideaal biotoop. Sindsdien bleven de aantal-
len in de winter op Blokkersdijk afnemen zodat we nu nog amper 
van overwintering kunnen spreken. Tot de winter van 2002/03 
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❱ Slobeenden Spatula clypeata. 27/01/2019. Blokkersdijk (Foto: Eric Van Hul)

❱ Wintertaling Anas crecca mannetje. 27/10/2018. Blokkersdijk  
(Foto: Willy Verschueren)

❱ Kleine Zwanen Cygnus columbianus bewickii. 10/01/2021. Blokkersdijk  
(Foto: Willy Verschueren)

Overwinteringsgebied van Kleine Zwaan 
Cygnus columbianus bewickii
Van de winter 1975/76 tot de winter 1987/88 was deze soort van 
de Bijlage I van de Vogelrichtlijn slechts onregelmatig aanwezig 
(1 tot 9 ex.). De eerste volledige overwintering vond plaats tijdens 
de winter van 1988/89 (2 tot 7 ex.). Veel hangt af van de water-
stand. Deze mag immers niet te hoog zijn want dan kunnen ze 
niet meer aan het voedsel (wortels van waterplanten) zoals het 
Schedefonteinkruid. Meestal komen deze gasten uit Siberië 
aan rond half oktober. De aantallen kunnen zeer wisselend zijn. 
Doorgaans gaat het om 2 tot 15 ex. Soms hoge aantallen zoals 
de 52 ex. tijdens de winter van 2005/06 of de aankomst van het 
recordaantal van 92 ex. begin november 2009. Merkwaardig was 
dat er tijdens de winter 1996/97 tussen de groep aankomers (11 
ex.) een koppel zat dat territoriumgedrag vertoonde en de dagen 
erna al zijn soortgenoten verjoeg. Dit zelfde koppel (werd her-
kend door de vorm van de gele snaveltekeningen) herhaalde dit 
scenario jaarlijks tot de winter 2008/09! Door de lage waterstand 
de laatste jaren in de winter door de klimaatverandering zijn de 
omstandigheden gunstig voor deze soort. Tijdens de winter van 
2020/21 pleisterden 15 ex. maar ze werden in de nacht van 31/12 
verjaagd door vuurwerk. Ze vluchtten wel naar het reservaat ‘De 
Kuifeend’ op rechteroever, het zuster-vogelrichtlijngebied van 
Blokkersdijk.
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was Blokkersdijk een hoogwatervluchtplaats voor o. a. Bergeend, 
Pijlstaart Anas acuta , Wintertaling, Wilde Eend en in mindere 
mate ook voor Bonte Strandloper. De vogels foerageerden op het 
slik van de Schelde ter hoogte van de Galgenweel en de Burchtse 
Weel. De aantallen konden tot dan op Blokkersdijk tijdens hoogwa-
ter op de Schelde hoog oplopen. Voor Bergeend werden bijvoor-
beeld tijdens de jaren ’90 regelmatig aantallen geteld van boven de 
1000 ex., zoals 1207 ex. tijdens de winter van 1992/93. Ook Pijlstaart 
haalde op Blokkersdijk tijdens de jaren ’80 en ‘90 hoge aantallen 
met 63 tot 391 ex. en tijdens de winters van 1983/84 en 1995/96 
respectievelijk zelfs 562 en 513 ex. Van Wintertaling kwamen op 
Blokkersdijk tot de winter 1997/98 tijdens hoogwater op de Schelde 
201 tot 966 ex. pleisteren en tijdens de winter van 1994/95 zelfs 1483 
ex. Zelfde scenario bij de Wilde Eend met 70 tot 826 ex. De Bonte 
Strandlopers kwamen bij hoogwater op de Schelde enkel pleiste-
ren op het ijs wanneer de plas dichtgevroren was, zoals de 250 ex. 
tijdens de winter van 1991/92 en de 300 ex. tijdens de winters van 
1995/96 en 1997/98. Intussen werd voor dat deel van de Schelde 
een vergunning afgeleverd voor een commerciële zandwinning. 
Hierdoor verdween de rijke voedsellaag zodat in november/decem-
ber van 2005 aldaar zo goed als geen Bergeenden, Pijlstaarten of 
Bonte Strandlopers meer werden geteld. En dit is tot de dag van 
vandaag nog steeds zo. Dit had uiteraard ook grote gevolgen voor 
de aantallen van deze soorten op Blokkersdijk gedurende de laatste 
twee decennia. Vanaf de winter 2007/08 worden nu nog 15 tot 125 
Bergeenden, 10 tot 51 Pijlstaarten, 15 tot 116 Wintertalingen en 
17 tot 125 Wilde Eenden geteld. 

De Schelde is intussen ook zuiverder geworden waardoor er minder 
voedsel is voor bepaalde eendensoorten. Vroeger kwamen massaal 
veel Tafeleenden overwinteren op de Schelde tot in Rupelmonde. 
Dit is nu niet meer het geval. Ook dit had een gevolg voor de aan-

tallen overwinterende Tafeleenden op Blokkersdijk. Tot de winter 
van 2003/04 pleisterden regelmatig 1000 tot 1600 ex. en vooral tij-
dens de winterperiodes van 1992/93 tot 2003/04 gebeurde dit bijna 
jaarlijks. Tijdens de winter van 1995/96 werd zelfs een record opge-
tekend met 2331 ex. Na de winter 2003/04 ging de populatie sterk 
achteruit met tijdens de winterperiodes van 2004/05 tot 2011/12 
322 tot 701 ex. en vanaf dan nog 62 tot 195 ex. De Kuifeend had 
ongeveer eenzelfde aantalsverloop. Tot de winter 2003/04 pleister-
den doorgaans 444 tot 888 ex. Aantallen boven de 1500 ex. kwamen 
meestal voor na vorstperiodes. Door het dichtvriezen van plassen 
in de omgeving had de Schelde t. h. v. Blokkersdijk een functie van 
wachtkamer tot de plassen in de omgeving ontdooiden. Zo konden 
zich daar grote aantallen verzamelen. Op Blokkersdijk bleven meest-
al enkele kleine wakken open en de plas ontdooide meestal vrij 
vlug waardoor de vogels uit de wachtkamer eerst naar Blokkersdijk 
kwamen met zeer hoge aantallen als gevolg. Zo werd tijdens de win-
ter van 1987/88 een recordaantal van 3064 ex geteld. Tijdens de 2 
opeenvolgende winters van 1990/91 en 1991/92 werden respectie-
velijk 3011 en 2474 ex. geteld. Daarna verspreidde steeds een deel 
zich naar andere plassen, maar tot de winter 2003/04 bleven toch 
nog 604 tot 1114 ex. op Blokkersdijk pleisteren. In de periode tus-
sen de winters 2004/05 tot 2011/12 overwinterden 365 tot 652 ex. 
Vanaf dan tot de winter 2020/21 spreken we van 100 tot 231 ex. De 
klimaatopwarming heeft een negatieve invloed op de aantallen van 
sommige overwinteraars uit het noorden. Zij overwinteren tegen-
woordig meer noordelijk. Tijdens de winter van 1986/87 werden 44 
Brilduikers Bucephala clangula geteld en half maart zorgden door-
trekkers voor een record van 50 ex. Daarna bleef de populatie tot de 
winter 2011/12 vrij constant met lagere aantallen (7 tot 17 ex.). Maar 
vanaf dan ging het constant bergaf met tot de winter van 2016/17 
een afname van 5 naar 3 ex. De laatste 4 jaar is de soort nog slechts 
onregelmatig aanwezig met tijdens de winter 2020/21 voor het eerst 
geen enkele waarneming. Ook voor het Nonnetje Mergellus albellus 
noteren we hetzelfde verhaal. Op 29 februari 1996 werden er niet 
minder dan (u leest het goed) 105 ex. geteld. Dit was het gevolg van 
strenge vorst in december 1995 waardoor veel Nonnetjes uit hun 
noordelijke overwinteringsgebieden naar ons werden gedreven 
met reeds in december 53 ex. Voordien werden ook mooie aantal-
len geteld tijdens de winters 1987/88 (67 ex.) en 1988/89 (89 ex.). 
Doorgaans ging het daarna tot de winter 2003/04 om 3 tot 32 ex. 
Maar vanaf dan ging het tot de winter 2011/12 nog slechts om 1 
tot 5 ex. en soms kon men zelfs niet meer van een totale overwin-
tering spreken. Vanaf de winter 2012/13 werd de soort tot de winter 
2020/21 slechts in 5 winters sporadisch waargenomen.
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❱ Watersnip Gallinago gallinago. 22/09/2020. Blokkersdijk (Foto: Eric Van Hul)

❱ Tafeleend Aythya ferina, mannetje eclipskleed. 05/07/2020. Blokkersdijk  
(Foto: Eric Van Hul)
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Blokkersdijk als slaapplaats 
Blokkersdijk fungeert voor enkele soorten watervogels ook als 
slaapplaats, zoals voor Grote Zaagbek. Tot de winter 1997/98 
pleisterde deze soort meestal al jaarlijks in het gebied, maar wel 
zeer onregelmatig. Vanaf de winter 1998/99 stelden we vast dat 
er jaarlijks overnachting plaatsvond. De vogels komen meestal 
vanaf de late namiddag aan en pas in de schemering is de ploeg 
dan compleet. In eerste instantie kwamen de vogels meestal 
van de plas van het Noordkasteel op rechteroever, tegenover 
Sint – Annaplage. De laatste jaren zien we ook vogels uit andere 
richtingen komen. Een andere gekende overwinteringsplaats in 
de buurt is Fort Sint – Marie te Kallo. Het aantal overnachters op 
Blokkersdijk schommelt tussen 11 en 34 ex. Tijdens de winter van 
2000/01 werden er slechts maximum 7 ex. geteld, maar tijdens de 
winter van 2018/19 liep het aantal op tot 40 ex.

Ook ganzen komen overnachten op Blokkersdijk. Een deel van 
de lokale populatie Grauwe Gans Anser anser doet dit vooral in 
de maanden september en oktober. Hier gaat het de laatste jaren 
om 100 tot 140 ex. In de periode van augustus tot november 
komen ook grote aantallen Grote Canadese Ganzen slapen. De 
aantallen schommelen tussen de 200 en 500 ex. Vanaf 2016 komt 
ook jaarlijks tijdens de periode van september tot december een 
groepje Brandganzen Branta leucopsis overnachten. De laatste 3 
jaar bedraagt het aantal 15 tot 21 ex.

Beheer
Het natuurreservaat Blokkersdijk bestaat uit een ondiepe plas, moe-
rasgebied, een rietkraag, graslanden en bos. Deze biotopen zullen 
zonder beheer allemaal evolueren naar een bos. Als beheerder van 
een natuurgebied vragen wij ons af wat wij kunnen doen om deze 

waardevolle biotopen te behouden. En ook, hoe ver kunnen we hier 
in doordrijven in een vermoedelijk steeds warmer en droger wor-
dend klimaat?

De belangrijkste maatregelen bestaan uit het terugdringen van 
jonge boomopslag in de kwetsbare biotopen en een aangepast 
maaibeheer. 

Rietkraag en moerasgebied
Verruiging is één van de grootste uitdagingen voor beheerders van 
een moerasbiotoop. Ieder jaar wordt een gedeelte van de rietkraag 
machinaal gemaaid. We kiezen voor gefaseerd maaibeheer zodat 
het riet de kans krijgt om een bepaalde leeftijd te krijgen, maar de 
verruiging gedeeltelijk wordt tegengehouden. Samen met vrijwilli-
gers houden we de wilgenopslag in de rietkraag in toom door jonge 
scheuten uit te trekken en grotere exemplaren uit te spitten. De riet-
kraag blijft op deze manier gunstig voor talrijke rietvogelsoorten 
zoals Baardmannetje en Rietgors. 

Graslanden
De Oostvlakte, als opgespoten zandvlakte is kalkrijk, maar ook 
rijk aan andere voedingsstoffen. Je vindt hier typische duinvege-
tatie zoals Donderkruid, Duindaalder en Zomersneeuw. Alvorens 
deze gronden zich goed kunnen ontwikkelen, schieten er overal 
verruigingsplanten op. Stikstof speelt hierin een belangrijke rol. 
Op de Westvlakte vinden we een andere vegetatie, vaak pioniers 
van verstoorde gronden. Net zoals de rietkraag worden deze 
graslanden jaarlijks gefaseerd gemaaid en alle bramen, die sterk 
opkomen op Blokkersdijk, worden minstens twee keer per jaar 
aangepakt. 
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❱ Grote Zaagbek Mergus merganser vrouwtje. 15/02/2018. Blokkersdijk (Foto: Willy Verschueren)
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Bos
Het Schutbos bestaat vooral uit oude en dode populieren. 
Voorlopig laten we het bos zijn gang gaan, maar op enkele open 
plekken zijn er jonge bomen aangeplant. Ook schieten er spontaan 
jonge esdoorns op. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe dit bos 
gaat evolueren. 

Bedreigingen en kansen 
Het natuurreservaat Blokkersdijk is omringd door de Schelde, 
industrie, de E34 en vanaf 2022 de tunnelmond van de 
Oosterweelverbinding. Hoe je het ook draait of keert, samen heeft 
dit een grote impact op het reservaat. Deze druk neemt steeds toe. 
Geluidsoverlast, licht- en luchtvervuiling en de vele bemalingen 
hebben een negatieve invloed op allerlei fauna en flora. Bovendien 
is er geen bufferzone voorzien. Enkel aan de W-kant is er een buf-
ferzone op het Gewestplan ingetekend, maar deze ligt in het reser-
vaat.

Ook in de nabije toekomst staan ons nog bedreigende ingrepen 
te wachten. Reeds enkele jaren zijn langs de oost- en zuidgrens 
van het reservaat grote voorbereidende werken gebeurd voor de 
hierboven reeds vermelde Oosterweelverbinding. Begin 2021 werd 
al een deel van het Sint-Annabos aan de O-rand van het reservaat 
gekapt. De gevolgen van geluidsoverlast en luchtvervuiling tij-
dens de werken maar vooral na de ingebruikname en de gevol-
gen voor het waterpeil zijn onze grote bezorgdheden. Natuurpunt 
Waasland kern Linkeroever diende dan ook op 29 april 2021 een 
Projectsubsidie Natuur in bij het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB). Na goedkeuring van deze aanvraag zal Lantis (bouwheer 
Oosterweelverbinding) met deze middelen 100.000 m³ grond-

water dat vrijkomt bij de aanleg van de Oosterweeltunnel naar 
Blokkersdijk pompen. Zo voorkomen we dat het reservaat verder 
uitdroogt en dat kwetsbare flora en fauna verdwijnen. Het aan-
gevoerde water zal de Blokkersdijkplas bereiken via een helofy-
tenfilter (zand- en vegetatiefilter) op de Oostvlakte en langs de 
Afgraving. Dit project kadert o. a. in de ‘Blue Deal’ van de Vlaamse 
regering. We zijn benieuwd naar de impact op de plas en op 
de vegetatie. Dit tunnelproject zal op Linkeroever in het beste 
geval zo’n vijftal jaar duren. Aan de oostkant zal de tunnelmond 
een wig drijven tussen het reservaat en het Sint-Annabos. Door 
grote inspanningen van Natuurpunt Waasland kern Antwerpen 
Linkeroever kon 65% van het Sint-Annabos gered worden. Ter 
hoogte van het Sint-Annabos wordt de dijk landinwaarts gelegd, 
met meer ruimte voor de Schelde waar dan nieuwe getijdenatuur 
kan ontstaan. Dit kan een positieve impact hebben op de vogelpo-
pulatie van Blokkersdijk. 

25 jaar geleden werd er een ernstige vervuiling met PFOS 
(Perfluoroctaansulfaat) door het naburige bedrijf 3M Belgium vast-
gesteld op Blokkersdijk, Antwerpen Linkeroever en Zwijndrecht. 
Allerlei onderzoeken op Blokkersdijk op eieren, nestjongen van 
vogels, muizen, waterstalen enz. gaven verontrustende uitslagen. 
Wat dit allemaal voor gevolgen had en heeft op fauna en flora 
is onbekend. De meest met PFOS gecontamineerde grondover-
schotten van werken voor de Oosterweelverbinding, worden op 
het terrein van 3M op enkele meters van het reservaat gebruikt 
voor een grote wal. Weliswaar volledig ingekapseld in folie om 
doorsijpeling naar het grondwater te voorkomen. Maar wat als er 
toch een scheurtje in de folie komt? Voor deze wal moet weer een 

❱ Oostelijke oever (Foto: Willy Verschueren)
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stuk van het 3M-bos gekapt worden. In dit bos broedt al jaren een 
Buizerd.

Aan de W-kant werden enkele jaren geleden twee grote loodsen 
gebouwd van het transportbedrijf Mexiconatie nv op het waterle-
verend gebied van Blokkersdijk. Mede ook door de klimaatverande-
ringen is verdroging één van de grote problemen van dit ogenblik. 
Opgelegde milderende maatregelen werden niet of maar gedeelte-
lijk uitgevoerd. Daarover wordt op dit ogenblik nog steeds onder-
handeld.

Ook aan de W-kant zijn 3 windturbines gepland. Eind 2020 werd 
voor één van hen op het terrein van Mexiconatie nv en op 500m 
van het reservaat een eerste en kort daarna in februari 2021 een 
tweede vernieuwde aanvraag ingediend voor een omgevingsver-
gunning. Voor beide aanvragen diende Natuurpunt Waasland kern 
Linkeroever een bezwaarschrift in. De adviesverlenende instanties 
gaven een positief advies. Uiteindelijk werd de vergunning ver-
leend. Daarop heeft Natuurpunt Waasland kern Linkeroever een 
beroepsprocedure bij de Vlaamse regering opgestart. Er zijn ook 
twee turbines gepland op het naburige terrein van 3M. Verder 
zijn er nog een tiental turbines gepland tussen Blokkersdijk en het 
Groot Rietveld te Kallo. Een zeer kwalijke zaak daar er veel uitwisse-
ling is van watervogels met de westelijk gelegen natuurgebieden 
in het havengebied.

Toegankelijkheid
Momenteel is Blokkersdijk enkel toegankelijk aan de zuidwestelijke 
ingang, aan de E34 (Expresweg). Hier kan je gebruik maken van een 
uitzichtpunt met zitbanken en vogels waarnemen vanuit de Hut 
van Paul. Dit is enkel een observatieplaats en het is niet mogelijk 
om rond de plas te wandelen. Blokkersdijk is in eerste instantie een 
watervogelreservaat. Wanneer je rond zou kunnen wandelen, wor-
den de vogels op de plas continu verstoord. Daarnaast zou je ook 
door enkele kwetsbare biotopen wandelen en dat zou de ontwik-
keling van de vegetatie niet ten goede komen. De toegangsweg 
naar de zuidwestelijke ingang kan al eens wijzigen door de werken 
aan de Oosterweelverbinding. Raadpleeg daarom de website van 
Natuurpunt vzw. Er worden regelmatig geleide wandelingen geor-
ganiseerd. Dus zeker ook de Agenda op de website van Natuurpunt 
vzw in de gaten houden. 

Dankwoord
We dragen dit artikel op aan Paul Gerené die ons veel te vroeg ont-
vallen is. Samen met de mensen van het eerste uur was hij de stu-
wende kracht achter de bescherming van Blokkersdijk. We missen 
nog altijd zijn strategisch inzicht bij de strijd tegen de steeds weer 
opduikende bedreigingen voor het reservaat. 
Dank aan de vele vrijwilligers die in de loop der jaren meehielpen en 
nog steeds meehelpen met het beheer van het gebied en het bestu-
ren van Natuurpunt Waasland Kern Linkeroever. 
Dank aan de Vlaamse Overheid voor de financiële steun voor het 
beheer en de inrichting van het reservaat.

Willy Verschueren 
willy.verschueren@live.be

Deborah Dirven, conservator Blokkersdijk.
conservator.blokkersdijk@gmail.com
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Samenvatting - Summary - Résumé
Het natuurreservaat Blokkersdijk ligt op het grondgebied van 
Antwerpen Linkeroever en heeft een oppervlakte van ca. 100 waar-
van bijna de helft wordt ingenomen door een ondiepe plas. . In 
het noorden grenst het gebied aan de Schelde, aan de oostzijde 
vormt het momenteel één aaneengesloten natuurgebied met het 
  Sint-Annabos. Aan de westzijde begint het industriegebied van de 
haven op Linkeroever.

Het gebied is aangeduid als beschermd landschap en het grootste 
deel is ook opgenomen in het Europees Vogelrichtlijngebied ‘De 
Kuifeend en Blokkersdijk’. Blokkersdijk is eigendom van de Vlaamse 
overheid terwijl het beheer gebeurt door de plaatselijke kern van 
Natuurpunt. 

Blokkersdijk was oorspronkelijk een laaggelegen en nat polderge-
bied maar kwam door opspuitingen in het aangrenzende havenuit-
breidingsgebied onder water te staan. Al snelde evolueerde deze 
nieuwe plas tot een ecologisch waardevol gebied met een grote 
soortenrijkdom, zeker wat vogels betreft. Sinds het begin van de 
waarnemingen in 1970 werden er niet minder dan 282 soorten van 
wilde oorsprong waargenomen en daarnaast nog eens 50 exotische 
soorten. Het gebied vormt één van de belangrijkste pleisterplaat-
sen voor ruiende en doortrekkende watervogels in Vlaanderen, met 
zelfs een internationaal belang voor Krakeend en Slobeend. Van 
deze beide soorten wordt regelmatig meer dan 1% van de totale 
Noordwest-Europese populatie vastgesteld.

Blokkersdijk komt steeds meer geprangd te liggen tussen 
het havenuitbreidingsgebied van de Waaslandhaven en de 
Oosterweelverbinding die momenteel in aanleg is, waarbij nauwe-
lijks of geen bufferzone is voorzien. Dit proces gaat gepaard met o.a. 
geluidsoverlast, verdroging en vervuiling die – gezien de impact op 
het natuurreservaat – constante aandacht vragen van de beheerder.  

EU Birds Directive area in the picture: Blokkersdijk
The Blokkersdijk nature reserve is located in the territory of Antwerpen 
Linkeroever and has a surface area of approximately 100 hectares, 
almost half of which is occupied by a shallow pond. To the north the 
area borders the Scheldt, to the east it currently forms one continuous 
nature reserve with the Sint-Annabos. On the west side the industrial 
area of the port on Linkeroever begins.

The area is designated as a protected landscape and most of it is also 
designated as a Special Protection Area (SPA) under the European Birds 
Directive. Blokkersdijk is owned by the Flemish government while the 
management is done by the local division of Natuurpunt.

Blokkersdijk was originally a low-lying and wet polder area, but was 
flooded as a result of reclamations in the adjacent port expansion area. 
Soon this new pond evolved into an ecologically valuable area with 

a great variety of species, especially birds. Since observations began 
in 1970, no fewer than 282 species of wild origin have been observed, 
plus a further 50 exotic species. The area is one of the most important 
staging posts for moulting and migrating waterbirds in Flanders, with 
even an international importance for Gadwall Mareca strepera and 
Shoveler Spatula clypeata. Of these two species, more than 1% of the 
total Northwest European population is regularly recorded.
Blokkersdijk is becoming more and more wedged between the 
Waasland port expansion area and the Oosterweel link, which is cur-
rently under construction, with little or no buffer zone. This process is 
accompanied by, among other things, noise pollution, desiccation and 
pollution which, given the impact on the nature reserve, require the 
manager’s constant attention.

Une ZPS Directive Oiseaux à l’honneur: Blokkersdijk
La réserve naturelle Blokkersdijk est située sur le territoire de la rive 
gauche d’Anvers et a une superficie d’environ 100 ha, dont près de la 
moitié est occupée par un étang peu profond. Au nord, la région borde 
l’Escaut, à l’est, elle forme actuellement une réserve naturelle continue 
avec le Sint-Annabos. La zone industrielle du port de Linkeroever débute 
du côté ouest.

La zone a été désignée comme paysage protégé et la plus grande par-
tie est également incluse dans la zone de la directive européenne sur 
les oiseaux “De Kuifeend en Blokkersdijk”. Blokkersdijk appartient au 
gouvernement flamand, tandis que la gestion est assurée par la section 
locale de Natuurpunt.

Blokkersdijk était à l’origine une zone de polder basse et humide, mais 
a été inondée en raison de la remise en état de la zone d’extension du 
port adjacent. Ce nouvel étang s’est rapidement transformé en une zone 
écologiquement précieuse avec une grande diversité d’espèces, notam-
ment en ce qui concerne les oiseaux. Depuis le début des observations 
en 1970, pas moins de 282 espèces d’origine sauvage ont été observées, 
ainsi que 50 autres espèces exotiques. La zone est l’une des plus impor-
tantes haltes pour la mue et la migration de la sauvagine en Flandre, 
avec même une importance internationale pour le Canard chipeau 
Mareca strepera et le Canard souchet Spatula clypeata. De ces deux 
espèces, plus de 1% de la population totale du nord-ouest de l’Europe 
est régulièrement observée.

Blokkersdijk est de plus en plus coincé entre la zone d’extension portuaire 
du port de Waasland et la connexion Oosterweel, qui est actuellement 
en construction, avec peu ou pas de zone tampon prévue. Ce proces-
sus s’accompagne entre autres de nuisances sonores, de dessèchement 
et de pollution qui – compte tenu de l’impact sur la réserve naturelle – 
nécessitent une attention constante de la part du gestionnaire.
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