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Colofon 

 

Een rapport van Natuurpunt-Vogelwerkgroep Cinerea (Dendervallei) 
Uitgave in eigen beheer – alle rechten voorbehouden aan Natuurpunt-Vogelwerkgroep 
Cinerea (Dendervallei). Het gebruiken van de gegevens uit dit rapport is toegelaten mits 
vermelding van de bron.  
 
Aanbevolen wijze van citeren: Faveyts W. & Bert C., 2011. Bijzondere broedvogels in de 

Denderstreek in 2010. Natuurpunt-Vogelwerkgroep Cinerea. Geraardsbergen, uitgave in 
eigen beheer.  
 
 

 
 
Foto. Mannetje Wespendief, Parkbos, Lierde, 21 juli 2010 (Wouter Faveyts). Het mannetje van één van de 
dertien territoria van deze soort die in 2010 werden vastgesteld in de Denderstreek.  
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1. Inleiding 

 
1.1. Algemeen 

 
Telprojecten omtrent vogels zijn erg belangrijk om een goed idee te krijgen van het voorkomen en 
de evolutie van vogelpopulaties in de streek. Er zit een flinke grond van waarheid in de cliché-
stelling ‘meten is weten’. Het verkrijgen van een goed beeld van het voorkomen en de evolutie van 
bepaalde broedvogelsoorten is zeer nuttig voor bescherming van deze soorten en het beleid dat ten 
aanzien van deze soorten kan worden gevoerd.  

 
In dit kader organiseert vogelwerkgroep Cinerea een project met als doel een zo duidelijk mogelijk 
beeld te krijgen van de broedpopulaties van een aantal vogelsoorten in de Denderstreek. Het 
project heeft als titel ‘Bijzondere Broedvogels in de Denderregio’, kortweg BBV-Denderregio.  

 
Het project is eigenlijk onderverdeeld in twee onderdelen, een BBV-onderdeel en een BBV-plus-
onderdeel. Hieronder wordt daar meer uitleg over gegeven.  

 
1.2. BBV-project 

 
Dit is een project op Vlaams niveau waarbij een aantal broedvogelsoorten worden opgevolgd. Het 
gaat met name om de volgende categorieën van soorten: zeldzame broedvogels, 
koloniebroedvogels en uitheemse broedvogels. De organisatie op Vlaams niveau is in handen van 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).  
 
Dit project wordt al een aantal jaren opgevolgd in de streek. De Denderregio is voor dit project 
opgedeeld (INBO) in twee regio’s: Dender (het zuidelijke deel van de vallei tot Ninove) en 
Denderland (het noordelijke deel van de vallei van Aalst tot Dendermonde).  

 
Het aantal in de streek broedende soorten die onder dit project vallen is beperkt. In de periode 
2000-2009 werden in de Denderregio in totaal 25 BBV-(onder)soorten vastgesteld (zie bijlage 7.1).  
 

1.3. BBV-plus-project 

 
Zoals reeds hierboven aangehaald is het aantal broedvogelsoorten in de streek die onder het BBV-
project op Vlaams niveau vallen beperkt. Daarom heeft de vogelwerkgroep er voor geopteerd om 
een aantal soorten bij het project te betrekken die op Vlaams niveau niet tot het project horen, 
maar die op regionaal niveau wel zeldzaam zijn als broedvogel, en daardoor het opvolgen waard 
zijn. Dit zijn de zogenaamde ‘BBV-plus-soorten’. Deze BBV-plus-soorten hoeven niet allemaal elk 
jaar geïnventariseerd te worden. Daarvoor zijn het er immers te veel, en is het aantal potentiële 
vogeltellers in de regio te beperkt. Er werd daarom gekozen om de ‘echte’ BBV-soorten jaarlijks zo 
goed als mogelijk te inventariseren, en daarnaast jaarlijks een selectie te maken van de te 
inventariseren BBV-plus-soorten. De BBV-plus-soorten worden daarbij gegroepeerd in drie habitat-
groepen, zodat de inventarisatie makkelijker, in een drie jaarlijkse cyclus, kan gebeuren. De drie 
BBV-plus-soortgroepen hebben de volgende namen: BBV-plus-ruigte, BBV-plus-water en BBV-
plus-bos. In bijlage 7.1 is een overzicht te vinden van de soorten die bij elk van deze habitat-
groepen behoren.  

 
Het BBV-plus-project ging van start in 2010. In dit jaar was het de beurt aan de soortengroep BBV-
plus-ruigte. De negen soorten van deze groep kregen in 2010 specifieke aandacht, en de resultaten 
daarvan worden weergegeven onder titel 3.3.   
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2. Werkwijze 

 
2.1. Telgebied 

 
Het gebied waarop dit rapport betrekking heeft betreft het werkingsgebied van vogelwerkgroep 
Cinerea (Denderstreek). Het gaat over de volgende steden en gemeenten, min of meer opgesomd 
van noord naar zuid: Dendermonde, Lebbeke, Aalst, Erpe-Mere, Denderleeuw, Liedekerke, 
Teralfene (Affligem), Haaltert, Ninove, Geraardsbergen, Lierde, Everbeek (Brakel), Galmaarden en 
Bever. In het geval dat enkel een bepaalde deelgemeente tot het studiegebied behoort, wordt de 
hoofdgemeente, die voor alle duidelijkheid niet tot het Cinerea-werkingsgebied wordt gerekend, 
tussen haakjes geplaatst. 
 
Dit werkingsgebied beslaat in totaal 482 km² (bron: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_gemeenten_naar_oppervlakte), zonder de twee 
deelgemeenten Everbeek en Teralfene. Naar schatting bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van 
deze twee laatste deelgemeenten ca. 15 km²; de totale oppervlakte van het werkingsgebied wordt 
gemakshalve afgerond naar 500 km².   
 

2.2. Inzamelen van gegevens 

 

Er werd op verschillende manieren opgeroepen tot medewerking aan het project onder de regionale 
vogelkijkers:  

- op een bijeenkomst van de vogelwerkgroep op 2/04/2010 werd het project en de 
betrokken soorten kort voorgesteld, gevolgd door een oproep tot medewerking. 

- op de streekpagina van www.waarnemingen.be 
(http://denderstreek.waarnemingen.be/index.php) werd een oproep geplaatst.  

- via de e-groep van de vogelwerkgroep werd het project meermaals onder de aandacht 
gebracht.  

 
Er werd opgeroepen aan waarnemers om hun waarnemingen van broedgevallen van de betrokken 
soorten in te voeren via http://denderstreek.waarnemingen.be/index.php. Er werd gevraagd om 
daarbij te verduidelijken dat het om broedgevallen of broedverdachte vogels ging, door één van de 
gepaste gedragscodes aan te vinken (‘paar in broedbiotoop’, adult in broedbiotoop’, 
baltsend/zingend’, enz.).  
 
Het inzamelen van gegevens gebeurde op zeer eenvoudige wijze: door middel van de streekpagina 
van www.waarnemingen.be: http://denderstreek.waarnemingen.be/index.php  
 
Om tussen, de soms aanzienlijke hoeveelheid ruwe gegevens de bruikbare waarnemingen uit te 
halen, werd gebruik gemaakt van het concept van datumgrenzen. Dit zijn de uiterste data 
waartussen waarnemingen kunnen worden geacht betrekking te hebben op (potentiële) 
broedvogels. Voor Vlaanderen zijn de datumgrenzen te vinden op volgende weblink van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): http://www.inbo.be/docupload/877.pdf. Voor de 
betrokken soorten is gebruik gemaakt van de datumgrenzen zoals weergegeven in dit document. 
Uiteraard hebben niet alle waarnemingen binnen de datumgrenzen effectief betrekking op 
broedvogels. Enige interpretatie van de gegevens zal in veel gevallen nog steeds nodig zijn, maar 
het is een feit dat deze datumgrenzen een goede houvast bieden. Anderzijds zijn de datumgrenzen 
voor bepaalde soorten naar ons oordeel te beperkt in het INBO-document. Bij dergelijke soorten is 
er dan ook voor gekozen om deze datumgrenzen enigszins uit te breiden, en zodoende het aandeel 
nuttige, bruikbare gegevens uit te breiden. Het gaat desgevallend meestal om een verlenging van 
de datumperiode later in het broedseizoen. Deze verlenging wordt nodig geacht om zo veel als 
mogelijk alle potentiële broedgevallen in acht te nemen. Sowieso wordt er bij de analyse en 
interpretatie van gegevens toch rekening gehouden met het feit of de waarnemingen in kwestie 
effectief betrekking hebben op broedverdachte waarnemingen. Niet-broedverdachte waarnemingen 
binnen de datumgrenzen worden op die manier zo veel mogelijk uitgesloten. Dat wordt specifiek 
weergegeven in de bespreking van de betrokken soorten.  
 
Voor elke BBV-soort en voor elke BBV-plus-ruigte-soort wordt een schatting gemaakt van de 
populatie in de Denderstreek in 2010. Deze schattingen zijn gebaseerd op het werkelijke getelde 
aantal broedparen of territoria, op de geschatte telinspanning en op een inschatting van de 
hoeveelheid geschikt habitat voor een soort in de regio. Voor de schattingen worden telkens twee 
cijfers gegeven die verondersteld worden het minimum en het maximum aantal paren of territoria 
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van een soort weer te geven. Uiteraard zijn deze populatieschattingen subjectief, relatief en van 
mindere betekenis ten opzichte van het werkelijk getelde aantal broedparen of territoria. Niettemin  
zijn deze schattingen vrij goed doordacht en maken we ons sterk dat ze een vrij goed idee geven 
van de grootteorde van de populaties van de betrokken soorten in de Denderstreek anno 2010.  
 

2.3. Telinspanning 
 

Het is uiteraard verre van evident om een dergelijk aanzienlijk werkingsgebied op voldoende wijze 
te dekken. Hoewel voor het broedseizoen was opgeroepen om in zo veel mogelijk gebieden 
aandacht te besteden aan de betrokken soorten is het in de praktijk natuurlijk niet haalbaar dit te 
doen met het beperkte aantal waarnemers in de Denderregio.  
 
De telinspanning is in de eerste plaats afhankelijk van gebied tot gebied, afhankelijk van het 
bezoeken van een bepaald gebied door vogelkijkers. Sommige gebieden worden vaak bezocht, 
andere vrijwel nooit.  
 
De telinspanning is daarnaast ook onvermijdelijk verschillend voor de diverse soorten. Voor 
sommige soorten is het nu eenmaal eenvoudiger om een goed beeld te krijgen van de populatie 
dan voor andere. Goede voorbeelden van makkelijk telbare soorten zijn Blauwe Reiger (een 
koloniebroeder met een beperkt aantal nestplaatsen in de regio) en Havik (een zeldzame 
broedvogel met slechts enkele broedparen). Grote Gele Kwikstaarten en Matkop zijn voorbeelden 
van soorten die heel wat moeilijker te tellen zijn (beide soorten tellen relatief veel broedparen en 
zijn verspreid over de hele regio).  Tot slot kunnen ook persoonlijke kennis, voorkeur of interesse 
het resultaat beïnvloeden. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle waarnemers voldoende vertrouwd met de 
herkenning van bepaalde soorten of geven niet alle waarnemers de waarnemingen van bepaalde 
soorten altijd even consequent door.  
 
In een poging om de telinspanning enigszins in te schatten wordt in de bespreking van de 
resultaten hieronder voor elke soort een indicatie van de volledigheid van de verzamelde gegevens 
vermeld op een schaal van 1 tot 4:  

- 1: zeer onvolledig beeld van de populatie; de verzamelde gegevens hebben naar 
schatting betrekking op een absolute minderheid van het aantal territoria van deze soort in 
de Denderstreek.  

- 2: redelijk onvolledig beeld van de populatie; de verzamelde gegevens hebben naar 
schatting betrekking op minder dan de helft van het aantal territoria van deze soort in de 
Denderstreek. 

- 3: redelijk volledig beeld van de populatie; de verzamelde gegevens hebben naar 
schatting betrekking op meer dan de helft van het aantal territoria van deze soort in de 
Denderstreek. 

- 4: vrijwel volledig beeld van de populatie; de verzamelde gegevens hebben naar 
schatting betrekking op vrijwel het volledige aantal territoria van deze soort in de 
Denderstreek.  

 

2.4. Broedzekerheid 

 

Wat betreft de broedzekerheid bestaan er drie categorieën: zeker broedend, waarschijnlijk 
broedend en mogelijk broedend. Tot welke categorie een territorium/broedgeval behoort hangt af 
van het type waarneming. Een nestvondst of een waarneming van pulli wijzen uiteraard op een 
zeker broedgeval. Waarneming van een adult in het broedseizoen, in een potentieel broedbiotoop 
wordt gecatalogeerd als een mogelijk broedgeval. 
In bijlage 7.3, zijn de verschillende types waarnemingen opgesomd met hun bijhorende code. Hoe 
hoger de code (range: 1 – 16), hoe meer broedzekerheid. 
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3. Resultaten 

 
 

3.1. Resultaten van BBV-soorten 

 
A. Inheemse soorten 

 
3.1.1. Blauwe Reiger – Ardea cinerea 

� Aantal getelde paren/territoria: 202 bezette nesten 
� Schatting: 202-210  
� Trend: op langere termijn vrij stabiel, met jaarlijkse fuctuaties 
� Telinspanning: 4 
� Bespreking: Naar jaarlijkse gewoonte vond er in de eerste helft van april een volledige 

telling plaats van alle gekende  broedkolonies van de Blauwe Reiger in de Denderregio. 
Anno 2010 gaat het om in totaal zeven kolonies, die in totaal 202 bezette nesten 
tellen. De grootste kolonie (99 nesten) was zoals gewoonlijk te vinden aan de Gavers 
te Onkerzele, in het zuiden van de streek. Hoewel dit nog steeds een aanzienlijk cijfer 
is zakte de kolonie voor het eerst sinds 2000 (net) onder de grens van 100 bezette 
nesten. De Gaverkolonie bereikte haar piek van 127 bezette nesten in 2005, waarna er 
zich een daling inzette, met een eenmalige uitzondering van 123 bezette nesten in 
2008.  
De vorige winter 2009-2010 werd als streng beschouwd. Normaal gezien zorgen 
strenge winters voor een duidelijke daling in de broedpopulaties van de Blauwe Reiger 
in het daaropvolgende broedseizoen, doordat veel vogels de winter niet overleven. In 
2009 (na de strenge winter 2008-2009) daalde de broedpopulatie van Blauwe Reiger in 
de Denderstreek van 217 bezette nesten in 2008, naar 189 bezette nesten in 2009 
(daling van 13%). In 2010 bleek er echter, in tegenstelling tot de verwachtingen, geen 
verdere daling te zijn. Integendeel, ten opzichte van 2009 was er opnieuw een stijging 
met 7%! In vier van de zeven kolonies was het aantal bezette nesten in 2010 hoger 
dan in 2009. De twee voorbije winters 2008-2009 en (vooral) 2009-2010 werden als 
vrij streng beschouwd, maar in de praktijk lijkt dat toch eerder een subjectieve 
vaststelling te zijn die niet door de feiten wordt ondersteund. Leysen (2010) 
onderzocht het voorkomen in Vlaanderen van Grote Zaagbek (Mergus merganser) en 
Nonnetje (Mergellus albellus) in deze twee winters, twee soorten die tijdens strenge 
winters traditioneel talrijker voorkomen in Vlaanderen, en daarom als graadmeters 
voor zo’n winters worden beschouwd. Uit de analyse van Leysen blijkt dat de twee 
voorbije winters naar verhouding niet streng waren. Dat blijkt ook uit het aantal 
vastgestelde territoria van Blauwe Reiger in de Denderstreek. De vaststelling dat de 
broedpopulatie van de Blauwe Reiger niet of nauwelijks geleden heeft onder de 
voorbije winters wordt bevestigd door de vaststellingen voor de broedpopulaties van 
IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart (zie elders in dit rapport). Traditioneel worden deze 
drie soorten beschouwd als indicatoren voor strenge winters, maar uit de gegevens van 
2010 blijkt dat elk van deze drie soorten in 2010 goed heeft stand gehouden. 
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2007: 2.416 
broedparen (Vermeersch & Anselin 2009).  
 

Kolonie  Aantal bezette nesten 

Meirbroek, Moerbeke 16 
Gavers, Onkerzele 99 

Pollaremeersen, Pollare 9 
Phenixberg, Okegem 18 
Osbroek, Aalst 25 

Park van Mesen, Lede 15 
Mespelare 20 
Totaal 202 

 
Tabel 1. Overzicht van het aantal bezette nesten per kolonie in de Denderregio in 2010 

 
� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: er moet worden gestreefd om de jaarlijkse 

telling van alle gekende Blauwe Reigerkolonies in de streek vol te houden. Eventuele 
nieuwe vestigingen moeten worden opgenomen in deze telling.  
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3.1.2. Knobbelzwaan – Cygnus olor 

� Aantal getelde paren/territoria: 0 
� Schatting: 0-1 
� Trend: populatie te klein om iets zinnig te zeggen over een trend 
� Telinspanning: 3  
� Bespreking: Er kan amper gesproken worden van een ‘broedpopulatie’ van 

Knobbelzwaan in de regio. Op één na hadden alle waarnemingen betrekking op 1 
exemplaar in de Wellemeersen te Denderleeuw/Erembodegem. Er werd nooit meer dan 
één vogel waargenomen, dus er kan bezwaarlijk worden gesproken van een paar, een 
broedgeval of zelfs maar een territorium. Daarbuiten was er enkel sprake van één 
waarneming van  slechts één vogel op 4 april 2010 in de Sint-Onolfspolder te 
Dendermonde. Mogelijk werd er wel een paar over het hoofd gezien (vandaar een 
schatting van 0-1 paren), maar anderzijds is het niet erg waarschijnlijk dat er veel 
broedkoppels van een dergelijke grote en opvallende soort zouden worden gemist. Er 
mag dus worden vanuit gegaan dat de Knobbelzwaan in 2010 niet in de regio tot 
broeden is gekomen.  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: niets bijzonder; het is van belang dat alle 
broedverdachte waarnemingen van deze opvallende soort zo goed mogelijk worden 
ingevoerd in de databank.  

 

  n 

Datumgrenzen INBO 15/04 – 15/07 31 
 
 

3.1.3. Wespendief – Pernis apivorus 

� Aantal getelde paren/territoria: 13 
� Schatting: 13-15 
� Trend: stabiele populatie 
� Telinspanning: 3 
� Bespreking: Net als in 2009 (9-10 territoria) werd er in 2010 bijzondere aandacht 

besteed aan het voorkomen van Wespendief, vooral in de kern van het broedgebied in 
het zuiden van de regio. In totaal werden dertien territoria vastgesteld. Als een 
territorium werden beschouwd: gebieden waarin territoriaal gedrag werd vastgesteld of 
waar gedurende de zomermaanden (juni – juli) meerdere malen vogels werden 
vastgesteld. Als schatting wordt een aantal van 13-15 territoria vooropgesteld, gelet op 
het feit dat er, vooral in het centrale deel van de regio, mogelijk wel iets over het 
hoofd werd gezien.  
In het zuiden van de regio (Everbeek – Geraardsbergen – Galmaarden – Ninove) 
werden in totaal tien territoria genoteerd. Hier werd gericht naar de soort gezocht, en 
ging het in alle gevallen om vogels met territoriaal gedrag (o.a. de kenmerkende 
vlindervlucht). Daarnaast waren er in het centrale deel van de regio op meerdere 
plaatsen herhaaldelijke waarnemingen tijdens de zomerperiode, waaruit kan worden 
afgeleid dat ook hier territoria aanwezig waren. Dat was met name het geval te 
Smetlede, Liedekerke - Wellemeersen en de omgeving van het Kravaalbos. Het 
toekennen van de waarnemingen aan één van deze drie gebieden is een kwestie van 
interpretatie geweest. Bijvoorbeeld in de Wellemeersen zou het mogelijk zijn dat het 
niet ging om vogels uit Liedekerkebos (zoals aangenomen), maar om lokale vogels die 
een territorium hebben in de Wellemeersen zelf. Traditioneel wordt aangenomen dat de 
soort grote ‘echte’ loofbossen als broedgebied nodig heeft. Dat moet echter worden 
genuanceerd, want ook (grotere) populierenbossen en broekbossen komen in 
aanmerking. De ruime actieradius van Wespendieven (tot meerdere kilometers van de 
broedplaats) maakt het moeilijk om losse waarnemingen toe te schrijven aan een 
bepaald territorium. Letten op individueel herkenbare vogels kan veel soelaas bieden. 
Zie ‘opmerkingen voor volgende inventarisaties’ onderaan.  
In alle gebieden in het zuiden van de regio waar de soort in 2009 werd genoteerd was 
ze ook in 2010 aanwezig. Door het letten op individuele kenmerken en het fotograferen 
van de vogels kon worden vastgesteld dat heel wat exemplaren uit 2009 opnieuw in 
hetzelfde broedgebied aanwezig waren: dat was het geval voor minstens zes 
mannetjes (Raspaillebos, Geitenbos, Neigembos/Berchembos (2 ex.), Parkbos en 
Steenhoutbos). Twee mannetjes (Raspaillebos en Geitenbos) waren beide zelfs voor 
minstens het vierde jaar op rij in hun broedgebied aanwezig. Mogelijk ging het om nog 
meer vogels vermits in 2009 slechts weinig foto’s konden worden genomen en de 
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vrouwtjes minder makkelijk individueel te herkennen zijn. Het is in elk geval een 
kenmerk van een langlevende, zich traag voortplantende soort (K-strateeg), als de 
Wespendief, dat adulte vogels jaarlijks in hetzelfde broedgebied terugkeren. In 
minstens drie territoria (Geitenbos, bossen Overboelare en Everbeekse Bossen) werd 
vastgesteld dat er effectief jongen waren, hoewel hier door tijdsgebrek niet veel 
aandacht aan werd besteed; het kunnen er dus meer zijn geweest. Het is typisch voor 
Wespendief dat een aanzienlijk aantal broedparen niet tot broeden over gaat, maar 
gewoon een territorium bezet.  
Traditioneel wordt het bosrijke zuiden van de regio beschouwd als het kerngebied van 
de Denderstreek voor de Wespendief. Het moet gezegd dat pas na gericht onderzoek in 
2009 is gebleken om hoeveel territoria het hier werkelijk ging. Voorheen werd er vanuit 
gegaan dat het jaarlijks om 3-5 territoria ging. Gericht zoekwerk in 2009 wees aan dat 
het in werkelijkheid om meer dan het dubbele ging, en de resultaten van 2010 vormen 
de bevestiging dat dit geen eenmalig gegeven was. Er mag worden aangenomen dat de 
populatie dus al jarenlang onderschat werd.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2007: 220-250 
broedparen (Vermeersch & Anselin 2009).  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: het is aangeraden dat er in de toekomst 
meer aandacht zou worden besteed aan het voorkomen in het centrale gedeelte van de 
regio. Wespendieven hebben een onopvallender gedrag dan bijvoorbeeld Buizerds, en 
worden daardoor gemakkelijk over het hoofd gezien, zeker in gebieden waar er niet 
specifiek wordt op gelet. Het feit dat ze vooral laat in het broedseizoen (in de zomer) 
actief zijn speelt daarbij ook een rol. In juli en augustus zijn nogal wat vogelkijkers in 
verlof en door waarnemers wordt ook niet veel aandacht meer besteed aan 
broedvogels. Juli en begin augustus zijn echter precies de beste maanden om naar 
Wespendieven op zoek te gaan. Letten op individueel herkenbare vogels is daarbij sterk 
aangeraden omdat dit vaak leert dat het om meer exemplaren gaat dan op het eerste 
zicht wordt gedacht. De frequente zomerwaarnemingen in diverse gebieden doen 
vermoeden dat hier meerdere territoria aanwezig zouden kunnen zijn. Er zijn in elk 
geval meerdere potentiële geschikte gebieden voor de soort. Zonder dat er gerichte 
aandacht wordt besteed aan de soort is het onduidelijk of het in de streek rond 
Liedekerke en Denderleeuw om één enkel territorium gaat of er eventueel meerdere 
zijn. De inventarisatie-ervaring in het zuiden van de regio leert dat zelfs in relatief 
kleine bosgebieden territoria kunnen aanwezig zijn, zo lang er maar voldoende geschikt 
foerageergebied voorhanden is.   

 
  n 

Datumgrenzen INBO 15/06 – 15/08 60 
Eigen uitbreiding 

datumgrenzen 
15/05 – 15/08 74 

 
De datumgrenzen werden uitgebreid tot half mei. In westelijk Vlaanderen (waar ook de 
Denderstreek toe behoort) vindt slechts in beperkte mate doortrek plaats, en de 
ervaring leert dat het in grote mate de lokale broedvogels zijn die ook eind mei worden 
genoteerd.  

 
 

3.1.4. Havik – Accipiter gentilis 
� Aantal getelde paren/territoria: 3 
� Schatting: 3-5 
� Trend: waarschijnlijk stabiele populatie, met nog een langzame neiging tot toename 
� Telinspanning: 3  
� Bespreking: De drie vastgestelde territoria zijn allen gelokaliseerd in het bosrijke 

zuidelijke deel van de Denderregio. Haviken zijn niet zo geliefd in bepaalde middens. 
Daarom worden de broedgebieden om veiligheidsredenen niet vernoemd in dit rapport. 
Waarnemingen binnen de inventarisatieperiode zijn enkel afkomstig uit het centrale en 
zuidelijke deel van de regio. In de streek ten noorden van Aalst werden geen 
waarnemingen genoteerd. Gezien de eerder discrete levenswijze mag aangenomen 
worden dat er mogelijks territoria over het hoofd werden gezien. Een aantal potentieel 
geschikte bossen in het centrale deel van de regio werden immers niet systematisch 
onderzocht, en de solitaire waarnemingen aldaar kunnen op een onontdekt territorium 
wijzen. In het zuidelijk deel van de regio werd er wel actief naar territoria gezocht. In 
dit deel van de regio is de soort als broedvogel bekend sinds 1999. In het destijds 
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eerst gekoloniseerde gebied hebben sindsdien elk jaar Haviken gebroed, ook in 2010. 
Een tweede broedgebied is jaarlijks bezet sinds 2004. In 2010 werd een nieuwe, derde 
broedplaats ontdekt.    
In de jaren ‘70 was de Havik nog met slechts enkele broedparen vertegenwoordigd in 
Vlaanderen, maar sindsdien heeft deze soort een opvallende opmars gekend. De meest 
recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2007 en werd geraamd op 300-
400 broedparen (Vermeersch & Anselin 2009). De Havik lijkt nog steeds in expansie te 
zijn in Vlaanderen en heeft zijn areaal verder uitgebreid in westelijke richting.  In het 
kerngebied (de bosrijke gebieden in het noordoosten) heeft deze soort waarschijnlijk 
maximale bezetting bereikt. In het westen van Vlaanderen is er echter zeker nog 
uitbreidingsmogelijkheid. De Havik is anno 2010 nog steeds een zeldzame (broed)vogel 
in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Zo is het frappant dat de soort blijkbaar 
nog steeds niet als vaste broedvogel is genoteerd in het werkingsgebied van de 
vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen Plus, wiens werkgebied ten westen van het 
werkingsgebied van onze werkgroep Cinerea gelegen is (pers. med. D. De Groote). Er 
mag echter vermoed worden dat de soort wel zou kunnen voorkomen in de 
uitgestrekte maar weinig onderzochte bossen in het zuiden van de regio Vlaamse 
Ardennen Plus. In de omgeving van Gent komt de soort de laatste jaren met één paar 
voor in de bosgebieden ten zuiden van Gent (pers. med. Bernard Van Elegem). In het 
noordoostelijke deel van Oost-Vlaanderen zijn een drietal broedgebieden bekend (pers. 
med. T. Audenaert). Hoewel verondersteld mag worden dat de soort vermoedelijk wat 
onderschat wordt, mag uit bovenstaande informatie worden afgeleid dat de Oost-
Vlaamse populatie van Havik nauwelijks hoger dan tien territoria per jaar zal liggen. 
Met drie territoria vormt de Denderstreek een belangrijke regio voor de soort in Oost-
Vlaanderen.  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Het is wenselijk dat voor deze soort in de 
komende jaren meer actief gezocht wordt naar territoria, zeker in de potentieel 
geschikte broedgebieden in de centrale regio. Baltsende vogels kunnen erg opvallend 
zijn in het begin van het broedseizoen: op rustige, zonnige dagen zijn de vogels dan 
frequent te zien en te horen in de buurt van de broedplaats. Tot begin augustus 
kunnen de uitgevlogen jongen relatief makkelijk gelokaliseerd worden. Het blijft 
oppassen met de herkenning: zeker voor onervaren waarnemers is het verschil tussen 
Havik en de veel algemenere Sperwer erg moeilijk.  

 
  n 

Datumgrenzen INBO 1/03 – 30/06 60 
 
 

3.1.5. Slechtvalk – Falco peregrinus 
� Aantal getelde paren/territoria: 1 
� Schatting: 1 
� Trend: nieuwe broedvogel sinds 2009 
� Telinspanning: 4 
� Bespreking: Nadat in 2009 pas laattijdig werd opgemerkt dat er een paar Slechtvalken 

had gebroed in Aalst, werd er in 2010 extra aandacht besteed aan de soort. In 2009 
broedde de soort in de buurt van de Syral-fabriek langs de Dender, maar dat viel pas 
op toen er na het broedseizoen een uitgevlogen bedelende jonge Slechtvalk werd 
opgemerkt. Onder impuls van de Aalsterse Slechtvalken-fan Rik Debaere werd er voor 
gezorgd dat de vogels op één van de hoge Syralgebouwen een mooie nestkast ter 
beschikking kregen, en de valken leken dat zeer te appreciëren want in 2010 kwamen 
de vogels tot broeden in deze nieuwe nestkast!  
Bij het begin van het broedseizoen was er wat ongerustheid omdat het vrouwtje van 
het koppel een onvolwassen vogel was (geboren in 2009) en bovendien nog een ‘lui 
oog’ leek te hebben. Het mannetje was wel een adult exemplaar. De ongerustheid 
bleek ongegrond, want er vlogen uiteindelijk twee gezonde jongen uit, die op 
26/05/2010 werden ge(kleur)ringd. Er mag worden aangenomen dat het broedgeval in 
Aalst het enige was in de Denderstreek in 2010. Enkele waarnemingen in de 
Wellemeersen hadden vrijwel zeker betrekking op de Aalsterse vogels. De vestiging 
van de Slechtvalk als broedvogel in de Denderstreek past in de algemene toename van 
de soort in België de voorbije 15 jaar. In de jaren ’70 stierf de Slechtvalk uit als 
broedvogel in België. In 1996 volgde dan de terugkeer, en tegenwoordig gaat het al 
om tientallen broedparen, vooral in stadscentra en op industriële sites.  
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Net ten zuiden van de Denderstreek broedt er reeds sinds een aantal jaren een koppel 
Slechtvalken in de streek van Lessen (Henegouwen). Ook in 2010 broedde de soort 
daar met succes. Deze vogels worden af en toe gezien in de regio ten zuiden van 
Geraardsbergen.  
In 2010 werden in Vlaanderen 50 broedparen geteld (informatie G. Robbrecht).  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: de populariteit van de Aalsterse 
Slechtvalken zal er wel voor zorgen dat het broedkoppel in de toekomst goed zal 
worden opgevolgd. Het is daarnaast echter aangewezen dat er goed wordt opgelet voor 
eventuele vestigingen elders in de regio. Zeker waarnemingen van (adulte) 
Slechtvalken in de periode mei – juli zijn het checken waard. Vooral hoge gebouwen in  
centra van de steden of de industriële gebieden  in de streek komen in aanmerking. 
Het bijna onopgemerkte broedgeval in Aalst in 2009 toont aan dat Slechtvalken op 
dergelijke sites kunnen broeden, zelfs zonder nestkast.  

 
3.1.6. Kleine Plevier – Charadrius dubius 

� Aantal getelde paren/territoria: 4   
� Schatting: 5-10 
� Trend: niet gekend 
� Telinspanning: 2 
� Bespreking: Van de vier getelde territoria is er één dat betrekking heeft op een zeker 

broedgeval. Te Nederboelare werden op 29/06/2010 twee juveniele vogels 
waargenomen. De andere drie territoria (Wellemeersen in Erembodegem, 
Dendermeersen in Roosdaal (Walputbeek), en RWZI in Teralfene) hebben allen 
betrekking op waarschijnlijke broedgevallen. Het betrof steeds de aanwezigheid van 
een paar in geschikt broedgebied. We mogen veronderstellen dat de populatie van 
Kleine Plevier onderschat wordt op basis van deze cijfers. Potentiële broedplaatsen 
kunnen zich op, voor vogelaars, minder interessant terrein bevinden, t.t.z. 
industrieterreinen, grote bouwwerven en platte daken met grindbedekking. Door deze 
aanpassing aan menselijke industriële activiteit heeft deze soort zijn 
verspreidingsgebied fors kunnen uitbreiden. Naar schatting minder dan 10% van de 
Europese populatie broedt nog in natuurlijk biotoop, dat hoofdzakelijk bestaat uit 
grindbanken langs stromend water (Vermeersch et al. 2004). 
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2007 en wordt 
geraamd op minimaal 300 broedparen (Vermeersch & Anselin 2009).  
De populatietrend in onze regio is niet gekend, maar het is geweten dat lokale 
populaties sterke jaarschommelingen kunnen vertonen. 

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Ook voor deze soort is een meer gerichte 
inventarisatie gewenst, waarbij zeker aandacht besteed moet worden aan potentieel 
geschikte broedterreinen. Industriële sites, zoals bedrijventerreinen, komen daarvoor 
bij uitstek in aanmerking.  

 

  N 

Datumgrenzen INBO 1/05 – 30/06 42 
 
 

3.1.7. Middelste Bonte Specht – Dendrocopos medius 

� Aantal getelde paren/territoria: 0-1 
� Schatting: 0-2 
� Trend: recente verschijning in de streek, nog geen broedgevallen vastgesteld, maar 

wel toenemend aantal waarnemingen 
� Telinspanning: 2 
� Bespreking: Er werden in 2010 geen zekere of waarschijnlijke territoria of 

broedgevallen van Middelste Bonte Specht vastgesteld in de Denderstreek. Er werd dit 
jaar tijdens het broedseizoen jammer genoeg ook niet gericht gezocht. Er waren echter 
wel enkele intrigerende waarnemingen in de regio, en daarom wordt de soort toch in 
dit overzicht opgenomen. Het is bovendien mogelijk dat de soort in de toekomst wel in 
de streek tot broeden zou komen, en daarom is het aangewezen om het 
broedverdachte voorkomen van Middelste Bonte Specht te registreren in dit rapport. In 
de eerste plaatse waren er in februari 2010 enkele waarnemingen in het 
Liedekerkebos. De laatste waarneming betrof er één van twee vogels die samen 
optrokken op 10/02/10. Vervolgwaarnemingen tijdens het echte broedseizoen 
ontbreken jammer genoeg, maar het is niet duidelijk of er ook nog actief naar de 
vogels werd gezocht. Bovendien is het zo dat solitaire broedparen bij de meeste 
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vogelsoorten onopvallend kunnen zijn, ook tijdens het broedseizoen, en dus makkelijk 
over het hoofd worden gezien. In het Liedekerkebos waren er doorlopend 
waarnemingen vanaf november 2009 tot februari 2010. Ook intrigerend waren in totaal 
vier waarnemingen van roepende vogels in het zuiden van de regio in de tweede helft 
van juli 2010. Tussen 21/07/10 en 30/07/10 waren er dergelijke waarnemingen in het 
Parkbos te Lierde, het Hayesbos te Everbeek en het Raspailleboscomplex te 
Geraardsbergen/Galmaarden. In drie gevallen ging het om spontaan roepende vogels; 
de vierde werd waargenomen na het afspelen van de roep via tape (de soort reageert 
erg goed op het afspelen van geluid). Deze eenmalige waarnemingen vonden te laat in 
het seizoen plaats om nog een aanwijzing te kunnen zijn voor eventueel lokale 
broedgevallen. Er waren bovendien geen waarnemingen tijdens het broedseizoen op 
die locaties (maar er werd – eerlijk gezegd – ook niet naar gezocht …). In de tweede 
helft van juli kan niet worden uitgesloten dat het reeds om rondzwervende jonge 
vogels gaat die van buiten de regio afkomstig zijn. Anderzijds vonden alle 
waarnemingen plaats in de gebieden die potentieel in aanmerking komen als 
broedplaats. Stof tot speculatie maar, zonder echt concrete aanwijzingen van een 
broedgeval of een territorium, is het voorbarig om te spreken van zekere of 
waarschijnlijke broedgevallen. Gelet op de beschikbare informatie is het 
gerechtvaardigd om onder voorbehoud te spreken van 0-1 territoria en een schatting 
van 0-2 territoria.  
Er werd tot op heden nog geen broedgeval van Middelste Bonte Specht vastgesteld in 
de Denderregio, maar de waarnemingen uit 2010 houden de droom in elk geval in 
leven. De soort wordt sinds 2005 met enige regelmaat in de streek genoteerd, vooral 
tijdens de wintermaanden. In sommige winters waren minstens vier overwinterende 
vogels aanwezig in de streek.  
Tot in de jaren ’90 was Middelste Bonte Specht als broedvogel in België vrijwel 
uitsluitend beperkt tot het gebied ten zuiden van Samber en Maas. In Vlaanderen 
kwam de soort zelfs niet voor als broedvogel. Deze status is sinds de jaren ’90 snel in 
positieve zin veranderd, als gevolg van een opvallende uitbreiding in noordwestelijke 
richting. Tegenwoordig broeden er enkele tientallen paren in Vlaanderen, vooral in 
oostelijk Vlaams-Brabant en het zuiden van de provincie Limburg. Ook elders komt de 
soort intussen al tot broeden, waaronder ook in Oost-Vlaanderen (ten zuiden van 
Gent). De soort broedt tegenwoordig ook in een aantal bosgebieden in Henegouwen, 
net ten zuiden van de Denderstreek. Zo zijn er meerdere territoria gekend uit 
bosgebieden te Edingen en te Silly, op minder dan 10 kilometer van de bosgebieden 
rond Geraardsbergen en Galmaarden.  
De vestiging als broedvogel in de Denderstreek kan dan ook verwacht worden, hoewel 
de bosgebieden in de regio grotendeels niet erg geschikt zijn voor de soort, doordat 
het aantal oudere bomen met een ruwe schors vrij beperkt is. Veel van de in 
aanmerking komende bosgebieden in de Denderstreek kennen een hoog aandeel beuk, 
tamme kastanje en Amerikaanse eik, boomsoorten die door hun gladde schors niet 
interessant zijn voor Middelste Bonte Specht. Het voedsel van de soort bestaat vooral 
uit insecten die ze tussen de plooien van ruwe boomschors vandaan prutsen.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2007: 81 broedparen 
(Vermeersch & Anselin 2009).  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: dit is de soort die bij uitstek in aanmerking 
komt als nieuw te ontdekken broedvogelsoort in de Denderstreek. Als dat geen 
aansporing is voor de liefhebbers die hun naam in de lokale ornithologie willen 
vereeuwigd zien! Het afspelen van geluid kan nuttig zijn om broedvogels te ontdekken. 
Het gebruik van deze techniek moet natuurlijk wel met veel voorzichtigheid gebeuren, 
zeker voor mogelijke broedvogels! Het afspelen moet met mate gebeuren: niet 
urenlang en elke week. Als de vogels er zitten zullen ze wel reageren met enkele keren 
afspelen; als ze niet reageren zullen ze er waarschijnlijk niet zitten. Wanneer er 
effectief een vogel reageert op het geluid, wordt er best gestopt met het afspelen van 
geluid: het doel om de vogel te vinden is bereikt, en het is niet nodig de vogel verder 
op te winden. Eens een vogel gevonden is het ook niet nodig terug te gaan tapen.  

 
 

3.1.8. IJsvogel – Alcedo atthis 
� Aantal getelde paren/territoria: 14 (7 waarschijnlijke, 7 mogelijke) 
� Schatting: 30-40 
� Trend: op langere termijn vrij stabiel, maar met jaarlijkse fluctuaties 
� Telinspanning: 2 
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� Bespreking: Er werden in 2010 in totaal 14 territoria van IJsvogel vastgesteld in de 
Denderstreek. Dit aantal was netjes verdeeld over 7 waarschijnlijke en 7 mogelijke 
territoria. De waarschijnlijke territoria waren: Boelaremeersen, Nederboelare (1 
territorium), Galmaarden, Markvallei (1 territorium), Okegem, Dender (1 territorium), 
Wellemeersen (2 territoria), Molenbeek, Erpe (1 territorium), Hogedonk, Gijzegem (1 
territorium). De mogelijke territoria waren: Tollembeek, Markvallei (1 territorium), 
beek nabij Neigembos, Neigem (1 territorium), Molenbeekmeersen, Denderleeuw (1 
territorium), omgeving RWZI Teralfene (1 territorium), Ledezijde, Impe (1 territorium) 
Lebbeke , Beneden-Dender (1 territorium) en Sint-Gillis-Dendermonde (1 territorium). 
Als een waarschijnlijk territorium werden beschouwd de locaties waar broedverdachte 
waarnemingen werden verricht of waar meerdere waarnemingen werden verricht 
binnen de datumgrenzen met meer dan één week ertussen. Mogelijke territoria hebben 
betrekking op potentiële broedlocaties waar binnen de datumgrenzen één waarneming 
werd verricht. Doordat de zoekinspanning voor deze soort als niet erg groot werd 
beschouwd worden dergelijke eenmalige waarnemingen in geschikt broedgebied tijdens 
de broedperiode meegenomen als een mogelijk territorium. Er werden geen zekere 
broedgevallen (nestvondsten, uitgevlogen jongen) vastgesteld, maar dat wil uiteraard 
niet zeggen dat deze er niet geweest zijn. Er mag worden aangenomen dat dit een 
ondertelling is. Broedende IJsvogels zijn niet altijd zo makkelijk te vinden zonder 
intensieve zoekinspanningen. De vogels gaan vaak op flinke afstand (vele honderden 
meter) van de nestplaats voedsel zoeken; een waarneming van een IJsvogel tijdens 
het broedseizoen hoeft dan ook niet de betekenen dat de soort in de onmiddellijke 
omgeving broedt. Dat maakt het moeilijk om alle waarnemingen aan een eventuele 
broedplaats te linken. Daarnaast is het zo dat grote delen van de Denderstreek 
geschikt zijn als broedplaats. Niet alleen de Dender en zijn grotere zijrivier de Mark 
komen in aanmerking als broedplaats; ook de vele kleinere beken hebben geschikt 
broedhabitat, evenals grotere vijvers en dergelijke. IJsvogels kunnen daarbij ook op 
enige afstand van water broeden, met name in de aarde rond de wortels van 
omgevallen bomen. Er zijn niet zo veel vogelkijkers in de Denderstreek, en daaruit 
volgt dat de soort vermoedelijk in nogal wat gebied onopgemerkt tot broeden kan 
komen. Tot slot is het zo dat IJsvogels behoorlijk onopvallend kunnen zijn tijdens het 
broedseizoen. Ondanks dat de soort onmiskenbaar een opvallend verenkleed heeft, 
blijft het toch een kleine vogel die zich vaak erg goed verborgen kan houden in dichte 
begroeiing in de buurt van water; een goede kennis van de roep is belangrijk om de 
soort vast te stellen. Niet alle waarnemers zijn echter even goed gespitst op geluid, en 
daarom wordt de soort allicht wel over het hoofd gezien. Op basis van al de 
bovenvermelde veronderstellingen nemen we aan dat slechts een minderheid van het 
aantal broedparen/territoria effectief werd gevonden in 2010. Daarom stellen we onder 
voorbehoud een schatting van 30-40 paren voorop. Daarbij houden we rekening met 
het gegeven dat de twee winters voor het broedseizoen van 2010 vrij streng waren. 
Strenge winters hebben gewoonlijk een negatieve impact op de broedaantallen van 
IJsvogel in de daaropvolgende jaren, in het bijzonder wanneer het gaat om winters 
waarin de oppervlaktewateren langdurig met ijs bedekt zijn geweest. Tijdens dergelijke 
weersomstandigheden worden IJsvogels immers langdurig van hun voedselbronnen 
(open water om vissen te vangen) afgesloten, waardoor er grote sterfte kan optreden. 
De laatste keer dat dat op grote schaal gebeurde was na enkele zeer strenge winters 
halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw. Toen werd de broedpopulatie in 
Vlaanderen en de Denderstreek gedecimeerd. Doordat IJsvogels in staat zijn om 2-3 
nesten met jongen per jaar groot te brengen slaagt de soort er in de regel vrij snel in 
om de verliezen die worden geleden door strenge winters terug goed te maken, op 
voorwaarde dat er enkele minder strenge winters volgen. Na de crash in de late jaren 
’90 van de vorige eeuw was de broedpopulatie van IJsvogel in de Denderstreek en de 
rest van Vlaanderen er, in het begin van de eenentwintigste eeuw, al snel terug 
bovenop. Bij gebrek aan gedetailleerde telgegevens is het niet onmiddellijk duidelijk of 
de voorbije winters tot grote verliezen hebben geleid bij onze IJsvogels. Het lijkt al bij 
al nog wel mee te vallen. Dat blijkt ten eerste uit de fragmentarische gegevens uit 
2010, waaruit blijkt dat er toch nog de nodige broedlocaties bezet bleken te zijn in de 
Denderstreek. Daarnaast is ook gebleken dat de broedaantallen van gelijkaardige 
wintergevoelige en aan water gebonden soorten (Blauwe Reiger en Grote Gele 
Kwikstaart) behoorlijk goed stand hebben gehouden de laatste jaren (zie elders in dit 
rapport). Uit het hierboven reeds aangehaalde artikel van Leysen (zie 3.1.1. Blauwe 
Reiger) blijkt dat de twee voorbije winters naar verhouding niet zo streng waren als 
men puur subjectief dacht.  Desalniettemin bestaat de indruk dat de IJsvogel al een 
paar jaar over haar hoogtepunt, in het begin van de eenentwintigste eeuw (ten tijde 
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van atlasperiode), heen is. We nemen aan dat de broedpopulatie in de Denderstreek 
tijdens de echt goede jaren hoger lag dan de schatting van 30-40 territoria die we voor 
2010 aanhouden in dit rapport.  
Sinds de inventarisatiejaren voor de Vlaamse broedvogelatlas (2000-2002) is het 
aantal locaties met broedparen of territoria van IJsvogel dat jaarlijks wordt vastgesteld 
in de Denderstreek zeer variabel (1-15 locaties in de periode 2003-2009). Deze variatie 
zegt waarschijnlijk meer over de telinspanningen van de vogelkijkers van de streek en 
het al dan niet doorgeven van de gegevens dan over de effectieve evolutie van de 
broedpopulatie van de IJsvogel.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2005: >600 
broedparen (Vermeersch et al. 2006).  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: het is niet eenvoudig om broedgevallen 
van deze soort vast te stellen. Het is belangrijk dat alle waarnemers hun 
waarnemingen goed doorgeven, zodat aan de hand van waarnemingen tijdens het 
broedseizoen een idee kan worden gekregen waar de soort voorkomt, en waar er op 
basis daarvan mogelijke of waarschijnlijke broedgevallen kunnen worden vermoed.  

 
  N 

Datumgrenzen INBO 15/04 – 15/06 59 

Eigen uitbreiding 

datumgrenzen 
01/04 – 15/06 64 

 
 

3.1.9. Engelse Gele Kwikstaart – Motacilla flava flavissima 

� Aantal getelde paren/territoria: 1 
� Schatting: 1-2 
� Trend: populatie te klein om iets zinnig te zeggen over een trend 
� Telinspanning: 2  
� Bespreking: Het enig gekende en zekere broedgeval in de regio  in 2010 betreft een 

gemengd broedpaar M. f. flavissima ♂ x M. f. flava ♀,  in de  Vlamovenkouter te 
Denderleeuw, dat uitgebreid gedocumenteerd werd. (zie 
http://denderstreek.waarnemingen.be/index.php. Op 20/07/2010 werd het koppel 
waargenomen samen met een juveniel exemplaar dat door het mannetje gevoederd 
werd. Dit is het vierde territorium van Engelse Gele Kwikstaart dat de voorbije tien jaar 
in de Dendervallei werd vastgesteld. In 2003 en 2004 keerde vermoedelijk hetzelfde 
mannetje twee jaar na elkaar terug in hetzelfde akkergebied ten westen van het 
Geitenbos te Zandbergen. In 2003 werd deze vogel ontdekt op 29 mei, waarna hij 
aanwezig bleef tot minstens 8 juli. Hij was gepaard met een niet nader onderzocht 
vrouwtje. Dit mannetje werd meermaals waargenomen met voedsel in de bek, wat er 
op wijst dat de vogel met jongen zat (Faveyts & Favijts 2003). In 2004 kon niet 
worden vastgesteld of de vogel al dan niet broedde. In 2008 was er een territorium in 
de Hazendanskouter te Onkerzele: een mannetje was duidelijk territoriaal vanaf 26 
april tot en met tenminste 31 mei dat jaar; broedverdacht gedrag kon toen niet worden 
vastgesteld. De ontdekking van vier gevallen op minder dan tien jaar tijd doet 
vermoeden dat deze ondersoort van Gele Kwikstaart op vrij regelmatige basis in de 
regio voorkomt als broedvogel. Dat het soms wel complex kan zijn, wordt aangetoond 
door het vrouwtje van een territoriaal koppel Gele Kwikstaarten te Zandbergen op 1 
mei 2010 (zie deze link voor foto’s: 
http://denderstreek.waarnemingen.be/waarneming/view/47706764). Het ging daarbij 
om een vogel die sporen van enige invloed van Engelse Gele Kwikstaart vertoonde 
(sporen van geelgroene kleur in de wenkbrauwstreep en op de kruin). De kenmerken 
waren niet uitgesproken genoeg om te kunnen spreken van een zuiver vrouwtje 
Engelse Gele Kwik. In het verleden werd dit in het zuiden van de regio ook al 
vastgesteld bij mannetjes Gele Kwikstaart.  
Ook op Vlaams niveau is de Engelse Gele Kwikstaart een zeer zeldzame broedvogel. De 
meest recente populatieschatting voor Vlaanderen, voor zover je voor deze soort 
werkelijk kan spreken van een ‘schatting’, dateert uit 2007: 1 broedpaar (Vermeersch 
et al. 2009). Het is vrijwel zeker dat de Vlaamse cijfers een onderschatting zijn vermits 
het grondig onderzoek en specifieke aandacht voor Gele Kwikstaarten vergt en niet van 
alle gele kwik territoria beide ouderdieren worden waargenomen. Bovendien zijn 
vrouwtjes flavissima niet altijd gemakkelijk van vrouwtjes flava  te onderscheiden. Ook 
de overtuiging “het zal wel een gewone gele kwik zijn” is hier niet vreemd aan. 
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Hybridisatie tussen flava en flavissima blijkt slechts zelden voor te komen (Beaman & 
Madge 1998), maar in Vlaanderen lijkt zo’n 70% van de broedparen gemengd te zijn 
(Vermeersch et al. 2004).  Waarschijnlijk komt hybridisatie meer voor aan de rand van 
het verspreidingsgebied (waartoe ook Vlaanderen behoort) waar  er mogelijks meer 
interactie is met M. f. flava. De situatie rond de ondersoorten van Gele Kwikstaart is 
een vrij complexe materie. Zoals hoger reeds werd aangehaald zijn in het zuiden van 
de Denderregio de voorbije 10 jaar herhaaldelijk Gele Kwikstaarten genoteerd die 
sporen vertoonden van vermoedelijke genetische invloed van Engelse Gele Kwikstaart; 
in 2010 ging het om een territoriaal vrouwtje.  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Het is wenselijk om extra aandacht te 
besteden aan Gele Kwikstaart territoria. Enkel zo, kan meer informatie verkregen 
worden over het voorkomen van de Engelse Gele Kwikstaart in onze regio. 

 
 

3.1.10.  Grote Gele Kwikstaart – Motacilla cinerea 

� Aantal getelde paren/territoria: 28 
� Schatting: 50-60 
� Trend: op langere termijn vermoedelijk stabiel, maar met jaarlijkse fluctuaties  
� Telinspanning: 2 (gemiddeld tussen telinspanning 3 in het zuiden van de regio en 

telinspanning 1 in het noorden van de regio) 
� Bespreking: Van de 28 vastgestelde territoria zijn er  slechts zes met een zeker 

broedgeval: Tollembeek (1), Geraardsbergen centrum (2), Moerbeke (1), Meldert (1) 
en Lebbeke (1). Hier werden juvenielen of oudervogels met voedsel waargenomen. De 
overige 22 territoria betreffen allen waarschijnlijke broedgevallen en bevonden zich in 
Galmaarden, Vollezele, Grimminge, Zandbergen, Viane (2), Idegem, Overboelare, 
Moerbeke, Deftinge, Meerbeke, Pollare, Teralfene, Sint-Maria-Lierde, Denderleeuw, 
Aaigem (3), Erpe-Mere (Molenmeers), Lede (Ledezijde – Reymeers), Mespelare en 
Aalst. Opvallend is het lage aantal vastgestelde territoria in de noordelijke helft van de 
regio, al moet dit met de nodige reserve bekeken worden. Er wordt immers in dit deel 
van het werkingsgebied minder intens naar vogels gekeken. Uit intensieve 
inventarisaties van Geert Meganck in het recente verleden is echter gebleken dat de 
Grote Gele Kwikstaart ook in dit deel van de regio een frequente broedvogel is. Tijdens 
de meest recente intensieve inventarisatie  (in 2005) vond Geert Meganck in de 
gemeenten Dendermonde, Aalst, Erpe-Mere, Lede en Denderleeuw maar liefst 21 
territoria. Jammer genoeg zijn er uit dit deel van de streek vrijwel geen gegevens 
bekend voor 2010. Rekening houdend met het aantal vastgestelde territoria in het 
zuiden in 2010 en het aantal territoria dat in het recente verleden in het noorden werd 
genoteerd wordt het bestand in de Denderregio geschat op 50-60 territoria. Mogelijk is 
zelfs dat nog een onderschatting, gelet op het gegeven dat de soort tegenwoordig ook 
op onverwachte broedplaatsen opduikt zoals boerderijen (zie onder). Bij het het 
bepalen van de geschatte broedpopulatie is rekening gehouden met de 
weersomstandigheden de afgelopen winters, in de zin dat we ervan uitgaan dat deze 
winters geen wezenlijk negatief effect hebben gehad op onze broedpopulatie. De twee 
voorbije winters 2008-2009 en (vooral) 2009-2010 werden als vrij streng beschouwd, 
maar in de praktijk lijkt dat toch eerder een subjectieve vaststelling te zijn die niet 
door de feiten wordt ondersteund. Zoals hoger reeds aangehaald in het artikel van 
Leysen (zie 3.1.1. Blauwe Reiger) blijkt, dat de twee voorbije winters naar verhouding 
niet streng waren. Dat blijkt ook uit het aantal vastgestelde territoria van Grote Gele 
Kwikstaart in de Denderstreek. De uit het verleden gekende traditionele broedplaatsen 
die in 2010 werden gecontroleerd waren vrijwel allemaal bezet, en voor het uiterste 
zuiden van de regio was het zelfs één van de beste jaren van de laatste tien jaar. De 
vaststelling dat de broedpopulatie van de Grote Gele Kwikstaart in de Denderstreek 
niet of nauwelijks geleden heeft onder de voorbije winters wordt bevestigd door de 
vaststellingen voor de broedpopulaties van Blauwe Reiger en IJsvogel (zie elders in dit 
rapport). Traditioneel worden deze drie soorten beschouwd als indicatoren voor strenge 
winters, maar uit de gegevens voor 2010 blijkt dat elk van deze drie soorten in 2010 
goed heeft stand gehouden. Opvallend in 2010 was de vaststelling van drie territoria 
(waaronder een succesvol broedgeval) op boerderijen te Moerbeke, Grimminge en 
Vollezele. Op twee van de drie plaatsen was er wel sprake van een smal beekje in de 
onmiddellijke omgeving, maar op de derde plaats (nota bene waar het succesvolle 
broedgeval plaatsvond) was dat niet het geval. Het ging om broedplaatsen die veeleer 
typisch zijn voor Witte Kwikstaart in plaats van voor Grote Gele Kwikstaart. Dit is een 
interessante vaststelling, die er kan op wijzen dat het de populatie van Grote Gele 
Kwikstaart tegenwoordig zodanig voor de wind gaat dat de soort niet langer uitsluitend 
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gebonden is aan haar typische broedbiotoop in onze regio: molens en andere 
gebouwen vlakbij stromend water.  
Het kerngebied voor de Grote Gele Kwikstaart op Vlaams niveau is het Centrale 
Heuvelland dat 45 tot 50% van de populatie herbergt (Vermeersch et al. 2004). Dit 
gebied omvat de zuidelijke delen van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Brabant 
en omvat de bovenlopen van de Schelde, de Dender, de Zenne en de Dijle. De meest 
gebruikte broedplaatsen zijn, althans in de zuidelijke regio, molens, bruggen en sluizen 
langsheen beken en rivieren. Maar lang niet altijd wordt in de onmiddellijke nabijheid 
van water gebroed. De recente vaststelling in de Denderregio van broedgevallen op 
boerdrijen (zie hoger) is daar een uitstekend voorbeeld van. 
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2005: 500-600 
broedparen (Vermeersch et al. 2006). Na het dieptepunt midden de jaren ’80 van de 
vorige eeuw, heeft de populatie een sterke expansie gekend in de jaren 1990. Daarbij 
heeft de populatie zich voornamelijk in noordelijke richting uitgebreid. De Grote Gele 
Kwik broedde daarbij voor het eerst in het nabijgelegen Klein-Brabant in 1999. Deze 
evolutie in acht genomen lijkt het zeer aannemelijk dat ook in het noorden van onze 
regio territoria van Grote Gele Kwikstaart aanwezig zijn.  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: extra inspanningen in het noorden van 
onze regio (Aalst, Erpe-Mere, Lebbeke en Dendermonde) zijn wenselijk om de kennis 
over de status van deze soort te vervolledigen. Daarnaast is het aangewezen dat de 
inspanning in het zuiden van de regio wordt volgehouden.  

 
  N 

Datumgrenzen INBO 15/03 – 15/07 85 

 
 

3.1.11.  Cetti’s Zanger – Cettia cetti 
� Aantal getelde paren/territoria: 2 
� Schatting: 2-3 
� Trend: pas sinds 2005 als broedvogel in de regio aanwezig; na aanvankelijk duidelijke 

toename is er recent een afname ten gevolge van strenge winters 
� Telinspanning: 3  
� Bespreking: in 2010 werden 2 territoria van Cetti’s Zanger vastgesteld in de 

Denderstreek: in de Rietbeemd te Twee-Akren/Geraardsbergen en in de Venebroeken 
te Ninove. Dit is een kopie van de situatie in 2009, toen in dezelfde twee gebieden 
eveneens telkens één territorium werd geteld. Het is mogelijk dat er ergens een 
territorium gemist werd, maar daar staat tegenover dat de soort in enkele gebieden 
waar ze vroeger wel voorkwam (Boelaremeersen Geraardsbergen, Moenebroek 
Geraardsbergen) zeker niet voorkwam in 2010. Door de opvallende zang die geregeld 
kan worden gehoord is de Cetti’s Zanger een soort die moeilijk te missen is.  
Na de topjaren 2007 en 2008 (respectievelijk 4 en 5 territoria) heeft de soort duidelijk 
een terugval gekend in de regio. Zo is de Cetti’s Zanger verdwenen uit de 
Boelaremeersen te Geraardsbergen waar in de periode 2005-2008 elk jaar 1-2 
territoria te vinden waren. De winters 2008-2009 en 2009-2010 lijken de soort parten 
te hebben gespeeld. De Cetti’s Zanger is één van onze weinige insectenetende 
zangvogelsoorten die ’s winters niet wegtrekt, maar in onze contreien blijft 
overwinteren. Dat maakt de soort kwetsbaar voor streng winterweer, met name voor 
sneeuw die de voedselbronnen onbereikbaar maakt. De Cetti’s Zanger wijkt af van het 
patroon dat we hebben vastgesteld voor andere soorten die traditioneel als 
wintergevoelig worden beschouwd: Blauwe Reiger, IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart 
hebben in 2010 geen opvallende terugval gekend. Zoals te lezen in de besprekingen 
van die soorten wijst dit er op dat deze winters uiteindelijk niet zo streng waren als 
gevoelsmatig het geval leek te zijn. Blijkbaar speelden er echter specifieke factoren 
mee die er voor hebben gezorgd dat de Cetti’s Zanger de dans niet zo goed 
ontsprongen is. Te veel en te langdurige sneeuwval zou wel eens één van die factoren 
kunnen zijn die voor deze soort zwaarder doorweegt dan voor de andere drie. De 
ruimere habitatkeuze van de andere drie soorten (en dus een grotere keuze aan 
potentiële foerageergebieden bij zwaar winterweer) kan ook een determinerende factor 
zijn geweest. Idem voor het gegeven dat de populaties van de andere drie soorten 
merkelijk groter zijn dan die van de Cettis Zanger, waardoor die andere soorten beter 
in staat zijn om de geleden verliezen op te vangen.  
In tabel 2 hieronder wordt een  overzicht gegeven van het aantal territoria van Cetti’s 
Zanger in de Denderstreek sinds 2005, het jaar waarin de soort in de streek verscheen. 
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Eigenlijk was het in 2005 een beetje een come-back, want de soort werd in de jaren 
’70 voor het eerst in de regio genoteerd, als onderdeel van een toenmalige eerste 
kolonisatie van België. Deze eerste kolonisatie-poging liep op niets uit als gevolg van 
een reeks strenge winters in de jaren ’80, en de soort verdween gedurende een aantal 
jaren weer uit ons land. Vanaf de jaren ’90, samenvallend met een reeks zachte 
winters, begon echter een nieuwe opmars, en die heeft inmiddels opnieuw onze regio 
bereikt. Het valt af te wachten of de soort zal stand houden in de toekomst, zeker 
gezien het feit dat de laatste winters niet echt zacht te noemen waren. De Cetti’s 
Zanger bereikt de noordgrens van zijn Europese verspreidingsgebied in westelijk België 
en Zuid-West-Nederland.  
 
Jaar Aantal territoria 

2005 1 

2006 3 
2007 4 
2008 5 

2009 2 
2010 2 
 
Tabel 2. Overzicht van het aantal bezette nesten per kolonie in de Denderregio in 2010 

 
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2007: 180-220 
broedparen (Vermeersch & Anselin 2009). 

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: het wordt interessant om op te volgen wat 
het effect van de winter 2010-2011 zal zijn op deze soort. De vele sneeuwval bij het 
begin van deze winter laat niet veel goeds vermoeden, maar laten we toch maar het 
broedseizoen van 2011 afwachten. Cetti’s Zangers zijn makkelijk op te sporen: het 
gedurende een uurtje bezoeken van geschikte broedterreinen onder gunstige 
weersomstandigheden in april zou duidelijkheid moeten kunnen brengen over de al dan 
niet aanwezigheid van deze soort in onze moerasgebieden.  

 
 

B. Uitheemse soorten 
 

3.1.12.  Canadese gans – Branta canadensis 
� Aantal getelde paren/territoria: 53 
� Schatting: >100 
� Trend: toenemend 
� Telinspanning: 2 
� Bespreking: Hoewel de Canadese Gans een opvallende verschijning is kunnen we er 

van uitgaan dat we geen volledig beeld hebben van de regionale populatie. Doordat de 
soort de voorbije jaren steeds algemener is geworden komt ze tegenwoordig in zoveel 
gebieden voor dat het moeilijk is geworden om nog een volledig beeld van de 
broedpopulatie te krijgen. Daarnaast wordt vermoed dat waarnemers niet langer alle 
(broed)waarnemingen even nauwgezet doorgeven, waardoor het beeld verder 
onvolledig wordt gemaakt. Met name in de Wellemeersen te Denderleeuw-
Erembodegem is een grote kolonie gevestigd: zo’n  40 koppels. Dit is opvallend minder 
dan de voorgaande jaren. Bovendien was het broedsucces zeer laag, naar schatting 
slechts 20 jongen werden groot gebracht (pers. med. J. Mertens). Verder was er nog 
een nestvondst te Steenvoorde en werden koppels met vliegvlugge jongen 
waargenomen in Viane, Vollezele en Onkerzele (Boelaeremeersen). Waarschijnlijke 
broedgevallen waren er in Ninove (Okegem), de Dendermeersen in Denderleeuw, 
Hogedonk (Hofstade), RWZI (Teralfene). Mogelijke broedgevallen werden genoteerd in 
Berlare, Honegem, Denderbelle, Sint–Onolfspolder (Dendermonde) en Moenebroek 
(Ophasselt). De reële populatie ligt vermoedelijk flink hoger dan het aantal 
vastgestelde paren. Een voorzichtige schatting van ruim 100 paren voor de hele 
Dendervallei moet als haalbaar worden beschouwd.   
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2005: >1500 
broedparen (Vermeersch et al. 2006). 

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Gezien deze soort vrij algemeen geworden 
is, is er minder nood om deze soort nog jaarlijks te evalueren. Er wordt overwogen om 
deze soort dan ook niet langer gericht te gaan tellen.  
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3.1.13.  Brandgans – Branta leucopsis 
� Aantal getelde paren/territoria: 3 
� Schatting: 3-6 
� Trend: recente nieuwe broedvogel; populatie te klein om iets zinnig te zeggen over een 

trend 
� Telinspanning: 3 
� Bespreking: de Brandgans is net als de Canadese Gans een vrij opvallende soort. 

Omdat deze soort veel zeldzamer is dan de Canadese Gans kunnen we  hier dan ook 
aannemen een tamelijk realistisch beeld te hebben over de broedstatus van deze soort 
in onze regio. Een zeker broedgeval was er in de Wellemeersen te Erembodegem 
alwaar pulli waargenomen werden. Waarschijnlijke broedgevallen bevonden zich in 
Okegem (Ninove) en Hogedonk (Hofstade). Waarnemingen wijzend op mogelijke 
broedgevallen werden gerapporteerd uit Denderleeuw, Liedekerke en Roosdaal. In 
Moorsel is er een particulier die op een weidecomplex langsheen de Leirekensroute 
enkele tientallen tot een honderdtal Brandganzen samen met een tiental Edelherten 
houdt. Eigenaardig genoeg werden hier nog geen broedgevallen (pulli) waargenomen.  
Deze vogels vertonen, voornamelijk in de tussenseizoenen, wel lokale ochtend- en 
avondtrek. Het is dus niet uitgesloten dat vogels uit deze verzameling wegtrekken en 
in de regio rondzwerven of zelfs tot broeden komen. Er wordt vermoed dat het deze 
vogels waren die vanaf half april plots opdoken in de Wellemeersen. Het maxima dat 
hier werd geteld bedroeg 184 exemplaren op 28 april 2010. Uiteindelijk kwam het tot 
één (succesvol) broedgeval. Tot eind juni bleven hier geregeld groepen van enige 
tientallen vogels pleisteren; daarna liepen de aantallen en de waarnemingen duidelijk 
terug. Het voorkomen van dergelijke aantallen Brandganzen is uniek in de 
Denderstreek. De soort komt al een aantal jaren geregeld voor in de regio, vrijwel 
steeds als duidelijk uit gevangenschap afkomstige exemplaren (merkbaar door de 
aanwezigheid van een kweekring aan een poot en/of door het zeer tamme gedrag).  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2005: 180-250 
broedparen (Vermeersch et al. 2006). Een belangrijk deel van de Vlaamse populatie 
komt voor in de streek rond Gent.  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Geen 
 
 

3.1.14. Nijlgans – Alopochen aegyptiacus 
� Aantal getelde paren/territoria: 17  
� Schatting: >50 
� Trend: toenemend 
� Telinspanning: 2 
� Bespreking: Zekere broedgevallen werden (enkel) gemeld in Liedekerke, waar pulli 

werden waargenomen, en in Deftinge (nestvondst). Waarschijnlijke broedgevallen 
waren gelokaliseerd in de Dendermeersen te Denderleeuw, Hogedonk (Hofstade) en 
Mespelare. Mogelijke broedgevallen situeerden zich in de Wellemeersen 
(Erembodegem), Vlamovenkouter (Denderleeuw), Denderhoutem, Haaltert – Den 
Dotter, De Faluintjes (Moorsel), Denderbelle, de Sint-Onolfspolder (Dendermonde), 
Sint Gillis (Dendermonde), Dommelingen, Solegem (Lede), Oudegem en Appels 
(Dendermonde). Net als bij de Canadese Gans kunnen we er voor de Nijlgans van 
uitgaan dat we geen volledig beeld hebben van de regionale populatie. Doordat de 
soort de voorbije jaren steeds algemener is geworden komt ze tegenwoordig in zoveel 
gebieden voor dat het moeilijk is geworden om nog een volledig beeld van de 
broedpopulatie te krijgen. Daarnaast wordt vermoed dat waarnemers niet langer alle 
(broed)waarnemingen even nauwgezet doorgeven, waardoor het beeld verder 
onvolledig wordt gemaakt. De reële populatie ligt vermoedelijk flink hoger dan het 
aantal vastgestelde paren. Een voorzichtige schatting van ruim 50 paren voor de hele 
Dendervallei moet als haalbaar worden beschouwd. 
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2005: 800-1100 
broedparen (Vermeersch et al. 2006). 

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Gezien de Nijlgans vrij algemeen 
geworden is, is er minder nood om deze soort nog jaarlijks te evalueren. Er wordt 
overwogen om deze soort dan ook niet langer gericht te gaan tellen. 
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3.1.15.  Casarca – Tadorna ferruginea 
� Aantal getelde paren/territoria: 2 
� Schatting: 2-3 
� Trend: geen echte trend; blijft een zeer zeldzame, occasionele broedvogel.  
� Telinspanning: 2 
� Bespreking: Er was in 2010 geen sprake van echte broedgevallen in de Denderstreek. 

Op twee locaties werden in het broedseizoen gepaarde vogels opgemerkt: in de 
Dendermeersen te Denderleeuw en in Okegem. Op de laatste plaats ging het wel om 
geleewiekte vogels, een zeker kenmerk van een (recent) verblijf in gevangenschap. Op 
geen van beide plaatsen waren er concrete aanwijzingen van broeden, laat staan van 
eventuele jongen. Het aantal van twee getelde paren is dan ook een vrij optimistische 
weergave. Het geschatte aantal paren in de regio ligt niet hoger dan 2-3.  
Er waren geen waarnemingen tijdens het broedseizoen in de Markvallei te 
Viane/Moerbeke, een gebied waar traditioneel een groepje Casarca’s vertoeft, 
afkomstig uit een nabije watervogelcollectie. In de winter 2010-2011 groeide deze 
groep zelfs aan tot 13 exemplaren. In 2006 was er een succesvol broedgeval (met 3 
uitgevlogen jongen) langs de Mark te Viane.  
Hoewel er vermoedens bestaan dat er soms echte wilde Casarca’s tot in Noord-West-
Europa afdwalen, is er geen twijfel dat de waarnemingen in onze Denderstreek 
betrekking hebben op vogels die niet van een wilde herkomst zijn.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2005: ca. 5 
broedparen (Vermeersch et al. 2006). 

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Blijven opletten op broedverdachte 
Casarca’s, zodat we de evolutie van deze exoot kunnen blijven volgen.  

 
 

3.1.16.  Mandarijneend – Aix galericulata 

� Aantal getelde paren/territoria: 0-1  
� Schatting: 1-2 
� Trend: niet bekend  
� Telinspanning: 4 
� Bespreking: Van de Mandarijneend werden er tijdens de inventarisatieperiode (15/04 – 

30/06) slechts drie waarnemingen gerapporteerd, waaronder twee in Aalst. Echt 
broedverdachte waarnemingen waren er niet bij. Het meest intrigerende geval was dat 
van een vrouwtje dat op 12 april te Everbeek werd gemeld als zijnde actief op zoek 
naar een nestplaats (Mandarijneenden broeden in boomholtes), maar achteraf kwam er 
geen bevestiging van een eventueel broedgeval. Daarnaast was er een waarneming 
van een broedverdacht, roepend paar in de Gavers te Onkerzele op 24 maart, maar er 
kon niet bevestigd worden of deze vogels uiteindelijk effectief tot broeden zijn 
gekomen. In het verleden werden meerdere broedgevallen van Manderijneend 
vastgesteld in de buurt van Lede en Aalst, maar in 2010 werden geen dergelijke 
waarnemingen verricht. Gelet op de schaarse waarnemingen in 2010, de broedgevallen 
uit het verleden, en de geringe telinspanning rond Aalst het afgelopen seizoen, 
vermoeden we dat de soort (nog steeds) in zeer kleine aantallen als broedvogel 
voorkomt in de Denderregio.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit de atlasperiode 2000-
2002: 80-95 broedparen (Vermeersch et al. 2004). 

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: opletten voor broedverdachte 
Mandarijneenden. Daarbij moet zeker aandacht worden besteed aan roepende vogels in 
gebieden met oude bomen (met holtes).  

 
 

3.1.17.  Halsbandparkiet – Psitaculla krameri 
� Aantal getelde paren/territoria:  15  
� Schatting: maximaal 5 
� Trend: mogelijks toenemend 
� Telinspanning: 15-20 
� Bespreking: Binnen de inventarisatieperiode (01/02 – 30/06) waren er maar liefst 97 

waarnemingen. Er zijn aanwijzingen voor ca. 15 paren (pers. med. J. Mertens). 
Broedgevallen zijn zeer waarschijnlijk in het Kravaalbos en omgeving (meerdere), 
RWZI Teralfene (minstens 1), Berchembos, Pamelse Meersen, de Dommelingen te 
Liedekerke, de Wellemeersen te Denderleeuw (2) en de Molenbeekmeersen te 
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Denderleeuw (minstens 1). Op twee plaatsen (Wellemeersen en Molenbeekmeersen) 
werd een bezette nestholte vastgesteld. Voorts waren er ook bijna dagelijks 
waarnemingen in de omgeving van het Beukenhof te Aalst (pers. obs. C. Bert). Het is 
opvallend dat er twee clustergebieden naar voor komen, namelijk de Wellemeersen te 
Erembodegem (40 waarnemingen) en de omgeving van Liedekerkebos te Liederke (29 
waarnemingen). 
De Halsbandparkiet is bij ons een verwilderde kooivogel die oorspronkelijk afkomstig is 
uit de savannegebieden van Afrika en het Indisch subcontinent. Het eerste broedgeval 
in België werd genoteerd in 1966 in het park van Tervuren. Sindsdien heeft de soort 
zich gehandhaafd en nadien ook uitgebreid in en rond Brussel. Het kerngebied van de 
populatie bevindt zich rond Brussel, oostelijk tot de streek rond Leuven, noordelijk tot 
Boom en westelijk tot Aalst. De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen 
dateert uit de atlasperiode 2000-2002 en wordt geraamd op 260-430 broedparen 
(Vermeersch et al. 2004). 
Gezien de Halsbandparkiet een holenbroeder is wordt wel eens geopperd dat bij sterke 
uitbreiding van deze soort concurrentie om nestholen zou kunnen ontstaan met andere 
holenbroeders. Onderzoek wees uit dat de nestholkenmerken van Halsbandparkiet 
grotendeels overeenkomen met deze van Boomklever en Spreeuw. Verder onderzoek 
wees uit dat in gebieden met veel Halsbandparkieten minder Boomklevers en Grote 
Bonte Spechten voorkwamen. 

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: de Halsbandparkiet is een moeilijk te 
inventariseren soort. Het makkelijkst is het verrichten van slaapplaatstellingen. 
Hiermee werd in de begin jaren 1980 gestart in Brussel. In juni 2002 sliepen zo’n 5560 
vogels op de slaapplaats op het NAVO-domein. Een tweede slaapplaats bevond zich in 
het Elisabethpark te Koekelberg. Slaapplaatsen zijn in onze regio niet gekend. 

 
 

3.2. Resultaten van BBV-plus-soorten waaraan in 2010 een bijzondere aandacht werd besteed 

 

3.2.1. Boomvalk – Falco subbuteo 

� Aantal getelde paren/territoria: 20 (3 zekere, 4 waarschijnlijk en 13 mogelijke) 
� Schatting: 30-40 
� Trend: vermoedelijk recent licht afgenomen, maar op de langere termijn toch redelijk 

stabiel.  
� Telinspanning: 2 
� Bespreking: Boomvalken worden gedurende het hele broedseizoen waargenomen in 

het grootste deel van de regio (108 waarnemingen). Het is geen eenvoudige opdracht 
om op basis van deze hoop waarnemingen het aantal vastgestelde 
broedgevallen/territoria te bepalen. Slechts op drie plaatsen werden effectief 
succesvolle broedgevallen (met uitgevlogen jongen) vastgesteld, allen in het zuiden 
van de regio: één broedgeval met drie uitgevlogen jongen in de Moenebroekvallei en 
twee broedgevallen (op tweetal kilometer van elkaar verwijderd, met resp. drie en min. 
één uitgevlogen jong) in de Markvallei te Galmaarden. In alle gevallen ging het om 
kleine populierenbosjes in halfopen valleilandschap: dit zijn zeer typische 
broedplaatsen in de Denderstreek en bij uitbreiding in grote delen van westelijk 
Vlaanderen.  
Daarnaast waren er op een aantal plaatsen waarschijnlijke broedgevallen. Dit zijn 
locaties waar broedverdacht gedrag (roepende vogels, prooidragende vogels) werd 
waargenomen zonder dat er kon worden vastgesteld dat er met succes is gebroed. In 
2010 ging het om de vier volgende locaties: omgeving Rietbeemd Overboelare/Deux-
Acren, omgeving Hayesbos Everbeek, de Honegem te Erpe-Mere en te Moorsel.  
Het moeilijkste is de overige, mogelijke broedlocaties te bepalen aan de hand van losse 
waarnemingen. Op basis van een nadere blik op de losse waarnemingen komen we tot 
de volgende dertien mogelijke broedlocaties: het grensgebied 
Vollezele/Denderwindeke/Oetingen, de omgeving van het Neigembos, de Walputbeek 
Meerbeke, de Dendervallei ten zuiden van Ninove, de omgeving van de Dommelingen 
te Liedekerke, Denderleeuw/Wellemeersen, den Dotter te Haaltert, Smetlede, Ledezijde 
(Impe), Hogedonk te Gijzegem/Mespelare, Lebbeke en Dendermonde. Meestal gaat het 
om ruime beschrijvingen van gebieden, een aanwijzing van de onzekerheidsfactor. Het 
mag duidelijk zijn dat dit slechts een indicatieve lijst is. Het is bovendien een enigszins 
subjectieve en arbitraire beoordeling van vele tientallen losse waarnemingen in de loop 
van het broedseizoen. In sommige gevallen zullen deze waarnemingen vermoedelijk 
betrekking hebben gehad op onvolwassen, niet-broedende vogels. Daar staat echter 
tegenover dat er uit aanzienlijke delen van de streek geen waarnemingen bekend zijn 
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bij gebrek aan waarnemers. Het grootste deel van de Denderstreek bevat geschikt 
broedhabitat, dus er mag wel worden aangenomen dat daar de nodige territoria gemist 
zijn. In die veronderstelling is het gerechtvaardigd om de vermelde plaatsen weer te 
geven als potentiële broedlocaties.  
Samengevat komen we in totaal dus tot zeven zekere of waarschijnlijke broedlocaties 
en twaalf mogelijke locaties: negentien locaties in totaal dus. Er mag worden vanuit 
gegaan dat er nog een aantal locaties gemist zijn. Uit flinke delen van de streek zijn er 
geen waarnemingen, hoewel in het grootste deel van de streek wel geschikt 
broedhabitat voorkomt. Een schatting van 30-40 territoria lijkt gerechtvaardigd te zijn.  
Ten tijde van het broedvogelatlasproject (2000-2002) werd in het uiterste zuiden van 
de regio (ca. 1/5 van het werkingsgebied bedoeld in dit rapport) een populatie van 6-8 
territoria geschat (Faveyts & Favijts 2003). Hoewel de indruk bestaat dat de Boomvalk 
anno 2010 minder algemeen is dan tien jaar geleden, lijkt het er toch op dat de soort 
al bij al goed heeft stand gehouden en dat de populatie relatief stabiel is. Gezien het 
hoge aantal mogelijke territoria in de analyse voor 2010 lijkt echter toch enige 
voorzichtigheid voor te veel optimisme geboden, mede gelet op negatieve geluiden uit 
andere delen van Vlaanderen. De eindconclusie is dat de soort vrij goed stand houdt op 
een iets lager niveau dan in de goede periode in de jaren ’90 en begin jaren 2000. Dit 
is vrij opmerkelijk zeker gelet op de afname van veel belangrijke prooisoorten zoals 
Veldleeuwerik en zwaluwen.  
De Boomvalk is geen eenvoudige soort om te inventariseren, om meerdere redenen. 
Om te beginnen zijn de vogels gedurende het grootste deel van het broedseizoen 
onopvallend in de buurt van de nestplaats. Bij het begin van de broedperiode, vanaf 
eind april tot in mei, kunnen toekomstige broedparen worden opgespoord wanneer ze 
samen (soms op aanzienlijke hoogte) boven de broedplaatsen vliegen; dan worden ook 
af en toe gezamenlijke roepsessies gehouden. De beste periode om succesvolle 
broedgevallen op te sporen is echter op het einde van het broedseizoen, eind juli en in 
augustus. Op dat moment worden de vogels erg opvallend, omdat er dan veelvuldig en 
luid geroepen wordt door de uitvliegende jonge exemplaren. Kennis van de typische 
roep is daarbij wel essentieel. Voor wie die roep kent kunnen dergelijke succesvolle 
broedgevallen opvallen van op ruim een halve kilometer. Territoria waar niet met 
succes werd gebroed vallen bovendien uiteraard niet op te sporen omdat hier geen 
bedelende jongen aanwezig zijn.  In de zomer zijn veel waarnemers echter met verlof 
of zijn ze niet meer bedacht op broedvogels, waardoor broedgevallen van Boomvalk 
tussen de mazen van het net glippen. Boomvalk heeft, samen met Wespendief, één 
van de laatste broedseizoenen van onze broedvogelsoorten, doordat de vogels pas 
relatief lang na het terugkeren uit hun Afrikaanse winterkwartieren met broeden 
beginnen (eind mei of zelfs nog begin juni). Een volgende moeilijkheid is het 
onbekende, maar vermoedelijk niet onaanzienlijke aantal onvolwassen Boomvalken (in 
hun tweede kalenderjaar) die jaarlijks naar de noordelijke broedgebieden terugkeren. 
Die vogels vliegen hier ook rond, maar nemen vaak nog geen deel aan het 
broedproces. Broedende Boomvalken hebben daarnaast omvangrijke 
foerageerterreinen, die bovendien overlappen met naburige paren. Boomvalken gaan 
makkelijk tot 4-5 kilometer van het nest foerageren; het waarnemen van een adulte 
Boomvalk tijdens het broedseizoen is dan ook geen zeker teken dat de soort in de 
onmiddellijke omgeving tot broeden komt.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit de atlasperiode 2000-
2002: 450-750 broedparen (Vermeersch et al. 2004). De soort kende haar toppunt in 
Vlaanderen in de jaren ’90 en begin jaren 2000. Sindsdien is er verschillende regio’s, 
o.a. in het Gentse (Spanoghe & Van Elegem 2008) een afname.    

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: voor deze soort is het zaak om bedacht te 
zijn op broedverdachte waarnemingen tot diep in de zomer, op een ogenblik dat het 
broedseizoen er voor de meeste vogels al een tijdje opzit. Met name populierenbosjes 
zijn een uitgelezen broedplaats voor Boomvalken in onze regio.  

 
  N 

Datumgrenzen INBO 1/05 – 31/05 29 
Eigen uitbreiding 

datumgrenzen 
1/05 – 31/08 108 
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3.2.2. Zomertortel – Streptopelia turtur 

� Aantal getelde paren/territoria: 6 
� Schatting: 15-20 
� Trend: zeer sterke afname, staat op het punt te verdwijnen als broedvogel!  
� Telinspanning: 2 
� Bespreking: Dit is zonder twijfel de meest sombere bespreking van dit rapport …  

Amper achttien waarnemingen voor de hele periode binnen de datumgrenzen: dat is 
een ontzettend laag aantal voor deze soort. Op één waarneming van twee exemplaren 
na ging het in alle gevallen om één vogel per waarneming. Twaalf van de achttien 
waarnemingen hadden betrekking op baltsende mannetjes. Heel wat van die 
waarnemingen hadden dan nog betrekking op eenzelfde gebied en sommige 
waarnemingen hadden vrijwel zeker niet betrekking op (potentiële) broedvogels. Zo 
werd bij een waarneming te Baardegem op 28/07 door de waarnemer uitdrukkelijk 
vermeld dat de soort nog niet eerder op het broedseizoen was waargenomen op de 
locatie.  
Uit een analyse van de gegevens kunnen we uiteindelijk (amper) zes territoria afleiden: 
twee langs de Dender ten zuiden van Geraardsbergen (tussen de stad en de taalgrens), 
één bij het Parkbos te Lierde, één te Smetlede en twee in de St-Onolfspolder te 
Dendermonde. Die analyse is bovendien nog enigszins optimistisch: zo is het 
territorium te Smetlede gebaseerd op slechts één waarneming, maar doordat het ging 
om een baltsend mannetje op 28/06 (midden in de broedperiode) wordt er voldoende 
waarde aan gehecht om dit toch als een territorium te beschouwen.  
Er mag worden aangenomen dat er nog wel een aantal territoria zullen zijn gemist en 
dat het reële aantal territoria wel iets hoger zal liggen. Onder meer rekening houdend 
met een veronderstelde telinspanning met waarde 2, stellen we onder voorbehoud een 
schatting van 15-20 territoria voorop voor de hele Denderstreek. Dat is ontzettend 
weinig voor een soort die in een niet zo ver verleden nog een vrij algemene broedvogel 
was in de regio, maar mogelijk is dit zelfs nog een overschatting. Voor dat laatste pleit 
het ontzettend lage aantal losse waarnemingen en het feit dat de soort verdwenen is 
uit zo veel destijds gekende broedplaatsen, inclusief broedplaatsen in gebieden 
waarvan mag worden aangenomen dat zo nog van de hoogste natuurkwaliteit in de 
regio hebben (diverse natuurreservaten).  
Om een idee te geven van de schaal van de achteruitgang in de Denderstreek kan 
gewezen worden op de situatie in het uiterste zuiden van de regio (gemeenten Bever, 
Geraardsbergen en Galmaarden, ca. 1/5 van het werkingsgebied bedoeld in dit 
rapport). In het kader van het veldwerk voor de Vlaamse broedvogelatlas werden hier 
in de periode 2000-2002 in totaal 25 territoria van Zomertortel geteld; de totale 
populatie werd geschat op 35-45 territoria (Faveyts & Favijts 2003). Op dat moment 
was de soort reeds sterk achteruitgegaan in deze streek, en waren heel wat vroegere 
gekende broedplaatsen al verlaten. Tien jaar later moeten we vaststellen dat de 
situatie nog veel dramatischer is geworden. In het zuidelijkste deel van de 
Denderstreek werden nog amper twee territoria genoteerd; dat betekent een afname 
van 92% de laatste tien jaar! Ten tijde van de Vlaamse broedvogelatlas (2000-2002) 
werd geschat dat de Vlaamse populatie sinds de jaren ’70 met >70% was afgenomen 
(Vermeersch et al. 2004). We kunnen er realistisch van uitgaan dat dit percentage 
destijds ook geldig was voor de Denderstreek. Als er wordt aangenomen dat de situatie 
in het uiterste zuiden van de regio representatief is voor de hele Denderstreek, dan kan 
worden geconcludeerd dat de populatie van Zomertortel in de Denderstreek sinds de 
jaren ’70 met zowat 98% is afgenomen! De Zomertortel moet daarmee zowat de 
meest gecrashte vogelsoort van Vlaanderen zijn. Hoewel de soort vaak in zekere zin 
wordt beschouwd als een akkervogel, bestaat toch de indruk dat de afname van de 
Zomertortel aan de aandacht ontsnapt naast de relatief grote aandacht die wordt 
besteed aan de afname van de ‘echte’ akkervogels zoals Veldleeuwerik en Geelgors.  
Als oorzaken voor de desastreuze afname worden diverse oorzaken genoemd: de 
sterke intensivering van ons (landbouw)landschap, excessieve (voorjaars)jacht in het 
Middellandse Zeegebied en habitatverlies in de Afrikaanse wintergebieden. De laatste 
twee oorzaken gelden ook voor andere vogelsoorten die naar Afrika trekken, maar die 
niet of toch niet in dezelfde mate zijn afgenomen als de Zomertortel. Het zou dan ook 
wel eens kunnen dat de Zomertortel één van de ultieme signaalsoorten is die wijst op 
de catastrofale afname aan biodiversiteit van ons platteland.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit de atlasperiode 2000-
2002: 3000-4500 broedparen (Vermeersch et al. 2004). De anekdotische geluiden uit 
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de rest van Vlaanderen doen vermoeden dat de situatie in de Denderstreek absoluut 
niet uniek is. Ten tijde van de atlasperiode werd de afname van de Zomertortel in 
Vlaanderen sinds de jaren ’70 op minstens 70% geraamd. Gelet op de situatie in de 
Denderstreek en de geluiden uit andere delen van Vlaanderen is het klaar dat deze 
afname zich inmiddels sterk heeft doorgezet. Het is zeer reëel dat de Vlaamse 
populatie anno 2010 minder dan 1000 territoria bedraagt. Hoeveel minder dan 1000 
zal van het verschil in nuance tussen optimisten en pessimisten afhangen…  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: gezien de dramatische trend van de 
Zomertortel is het noodzakelijk de evolutie van deze soort nauwlettend op te volgen. Er 
wordt dan ook gevraagd om alle waarnemingen tijdens het broedseizoen zo veel 
mogelijk in te voeren in de databank.  
 
  n 

Datumgrenzen INBO 15/05 – 30/06 10 
Eigen uitbreiding 

datumgrenzen 
15/05 – 31/07 18 

 
 

3.2.3. Wielewaal – Oriolus oriolus  

� Aantal getelde paren/territoria: 28 
� Schatting: 50-60  
� Trend: waarschijnlijk vrij stabiel  
� Telinspanning: 2 
� Bespreking: Gezien de verborgen levenswijze hebben bijna alle gerapporteerde 

waarnemingen betrekking op zingende vogels. Bijgevolg zijn er van deze soort geen 
zekere broedgevallen bekend. Een bijkomende moeilijkheid bij het inventariseren van 
de Wielewaal is dat zowel het mannetje als het vrouwtje zingen en dit soms tot op 
enkele honderden meters van het nest. Daarenboven maken ze soms 
foerageervluchten van een paar kilometer waar ze territoriaal roepen op de bezochte 
plaatsen. Een 28-tal territoria werd weerhouden: Overboelare-Kortelake (2), 
Boelaremeersen in Geraardsbergen (1), Onkerzele (2), Idegem – Nuchten (1), 
Beverbeek in Galmaarden (2), Rietbeemd in Moerbeke (1), Bienesbos in Waarbeke (1), 
de Markvallei tussen Tollembeek en Moerbeke (7!), Deftinge (1), Ninove - Linkeroever 
(3), Okegem – Grote Meersen (1), Haaltert – Den Dotter (2), Heldergem (1),  
Wellemeersen in Erembodegem (1), Erpe-Mere – Honegem (1) en Dendermonde (1). 
Opvallend is de vrij constante associatie van de territoria met de Dender, de Mark of 
kleinere beekvalleien, veelal in populierenaanplant. 
In het kader van het veldwerk voor de Vlaamse broedvogelatlas werden in het uiterste 
zuiden van de regio (gemeenten Bever, Geraardsbergen en Galmaarden, ca. 1/5 van 
het werkingsgebied bedoeld in dit rapport) in de periode 2000-2002 in totaal 36 
territoria van Wielewaal geteld; de totale populatie werd geschat op 36-45 territoria 
(Faveyts & Favijts 2003). In 2010 werd in dit uiterste zuidelijke deel van de regio 17 
territoria geteld, maar de dekking kan niet als even volledig worden beschouwd als de 
opgetelde aantallen van de drie atlasjaren. De soort komt in dit deel van de regio nog 
steeds in de meest gekende gebieden voor, en de aantallen kunnen als relatief stabiel 
worden beschouwd, met vermoedelijk een neiging tot afname. Hoewel het merendeel 
van de aantallen in 2010 in het zuiden van de regio werd vastgesteld, komt de soort 
ook elders in de regio nog steeds voor. Mogelijk zorgt het mindere aantal waarnemers 
hier voor een ondertelling. Op basis van 28 vastgestelde territoria en het vermoeden 
dat door de eerder geringe telinspanning vermoedelijk nog een aanzienlijk aantal is 
gemist kan de populatie geschat worden op 60-70 territoria.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit de atlasperiode 2000-
2002: 1100-1400 broedparen (Vermeersch et al. 2004). 

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Wielewalen zijn tegenwoordig in de 
Denderstreek sterk gebonden aan populierenbossen. Het is dus daar dat men de soort 
moet gaan zoeken. Het is aangewezen om zo groot mogelijke gebieden op dezelfde dag 
te onderzoeken om zodoende rekening te kunnen houden met de soms grote 
verplaatsingen van de vogels. 

 
  n 

Datumgrenzen INBO 15/05 – 15/06 40 
Eigen uitbreiding 

datumgrenzen 
01/05 – 30/06 96 
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3.2.4. Veldleeuwerik – Alauda arvensis 

� Aantal getelde paren/territoria: 26 
� Schatting: 100-125 
� Trend: zeer sterke afname; uit heel wat gebieden reeds verdwenen als broedvogel.  
� Telinspanning: 2 
� Bespreking: In 2010 werden in totaal 26 territoria van Veldleeuwerik vastgesteld in de 

Denderstreek. Met name werden er territoria vastgesteld in de volgende 
(deel)gemeenten (in alfabetische volgorde): Aaigem (2 territoria), Baardegem (1 
territorium, Bever (5 territoria), Everbeek (1 territorium), Galmaarden (2 territoria), 
Iddergem (3 territoria), Meerbeke (2 territoria), Moerbeke (1 territorium), 
Nederboelare (1 territorium), Outer (1 territorium), Schendelbeke (1 territorium), 
Tollembeek (1 territorium), Viane (3 territoria), Waarbeke (1 territorium) en Wieze (1 
territorium).  
Amper 26 vastgestelde territoria van Veldleeuwerik in heel de Denderstreek (ca. 500 
km²) …. We wisten al lang dat het niet goed gaat met de Veldleeuwerik, maar harde 
cijfers maken het op nog pijnlijker wijze duidelijk hoe desastreus de toestand is van de 
Veldleeuwerik als broedvogel. De akkergebieden waar de soort voorkomt zijn niet 
direct het meest favoriete actieterrein van de meeste vogelkijkers (niet in het minst 
omdat akkergebieden tegenwoordig eigenlijk groene woestijnen zijn geworden 
waardoor er nog amper vogels voorkomen). Om deze reden, en omdat een aantal 
potentieel geschikte gebieden niet (grondig genoeg) onderzocht worden, mag worden 
aangenomen dat dit aantal een ondertelling is van het reële aantal territoria in de 
Denderregio. Onder enig voorbehoud wordt een schatting van 100-125 territoria 
vooropgesteld. De bovengrens van deze schatting is mogelijk aan de optimistische 
kant, gelet op de informatie uit een aantal goed opgevolgde gebieden her en der in de 
regio. In het uiterste zuiden van de regio (gemeenten Bever, Geraardsbergen en 
Galmaarden, ca. 1/5 van het werkingsgebied bedoeld in dit rapport) werden in het 
kader van het veldwerk voor de Vlaamse broedvogelatlas in de periode 2000-2002 in 
totaal 110 territoria van Veldleeuwerik geteld; de totale populatie in dit gebied werd 
toen geschat op 110-150 territoria (Faveyts & Favijts 2003). In die periode was de 
soort reeds flink achteruitgegaan in deze streek. Tien jaar later moeten we vaststellen 
dat de situatie nog veel dramatischer is geworden. In de betrokken gemeenten in het 
zuidelijkste deel van de Denderstreek werden in 2010 nog amper 15 territoria 
genoteerd, hoewel we er van uitgaan dat er niet even volledig werd geteld als tijdens 
de atlasperiode. Zelfs als met dat laatste gegeven rekening wordt gehouden, durven 
we onder voorbehoud toch nog steeds gewag maken van een geschatte afname van 
ruim 75% in deze zuidelijke gemeenten van de Denderstreek sedert 2000-2002. Ten 
tijde van de Vlaamse broedvogelatlas (2000-2002) werd geschat dat de Vlaamse 
populatie van Veldleeuwerik sinds de jaren ’60 met maar liefst 95% was afgenomen 
(Vermeersch et al. 2004). We kunnen er realistisch van uitgaan dat dit percentage 
destijds ook geldig was voor de Denderstreek. Als er wordt aangenomen dat de situatie 
in het uiterste zuiden van de regio representatief is voor de hele Denderstreek, dan kan 
worden geconcludeerd dat de populatie van Veldleeuwerik in de Denderstreek sinds de 
jaren ’60 met zowat 98% is afgenomen! De Veldleeuwerik vormt daarmee samen met 
de Zomertortel en de Graspieper de soort met de meest catastrofale afname in dit 
rapport. De dramatische toestand van de Veldleeuwerik is symptomatisch voor de 
enorme verschraling van het Vlaamse landbouwlandschap en platteland in het 
algemeen.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit de atlasperiode 2000-
2002: 9000-11000 broedparen (Vermeersch et al. 2004). Dit aantal wordt anno 2010 
ongetwijfeld niet meer gehaald.  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: gezien de dramatische trend van de 
Veldleeuwerik is het noodzakelijk de evolutie van deze soort nauwlettend op te volgen. 
Er wordt dan ook gevraagd om alle waarnemingen tijdens het broedseizoen zo veel 
mogelijk in te voeren in de databank.  

 
  n 

Datumgrenzen INBO 15/03 – 31/05 90 
Eigen uitbreiding 

datumgrenzen 
15/04 – 15/07 90 
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3.2.5. Graspieper – Anthus pratensis 
� Aantal getelde paren/territoria: 7 
� Schatting: 10-20 
� Trend: dramatische achteruitgang. Nagenoeg verdwenen uit de regio! 
� Telinspanning: 2 
� Bespreking: Nog amper zeven territoria werden geteld in onze regio. Drie territoria te 

Iddergem (Denderleeuw), 1 te Smeerebbe-Vloerzegem, 1 te Dendermeersen-
Walputbeek te Meerbeke, 1 te Outer en 1 territorium langs de Beneden-Dender te 
Lebbeke. Zelfs als we er van uit gaan dat dit een ondertelling is, blijft dit een 
onheilspellend resultaat. Uit de regio Dendermonde werden geen waarnemingen 
ontvangen, alhoewel potentiële broedbiotopen voorhanden zijn. Op basis van deze zeer 
lage aantallen durven we de totale broedpopulatie in de Dendervallei anno 2010 nog op 
amper 10-20 territoria schatten.  
In Vlaanderen is de populatie de laatste 30 jaar geslonken van zo’n 20.000 broedparen 
tot nog slechts  3800-5500 broedparen voor de periode 2000-2002 (Vermeersch et al. 
2004). Dit is in grote mate te wijten aan het verdwijnen van geschikt habitat. De 
Graspieper is een typische soort voor natte graslanden en ruigtes. De laatste decennia 
werden vele natte weilanden ontwaterd of aangeplant met bomen (populieren). In de 
overblijvende graslanden spelen de vroegere maaidata en de hogere veedichtheid een 
negatieve rol. Bovendien is men de laatste decennia, wat het bermbeheer betreft, 
veelal overgeschakeld van maaibeheer naar beplanting met struikgewas. Tot overmaat 
van ramp is de Graspieper ook verdwenen uit vele akkergebieden. De soort had in het 
verleden succesvol deze akkergebieden (op voorwaarde dat er grazige bermen of 
weiden in voorkwamen)  gekoloniseerd, maar ook daar is de soort nu grotendeels 
verdwenen.  
Het biotoop (grasland) in combinatie met het gedrag (baltsvlucht vertrekkend van op 
een uitkijkpost, bv. een weidepaal) doet vermoeden dat de Graspieper een makkelijk te 
inventariseren soort is. Maar dit klopt niet helemaal daar veel gepaarde mannetjes niet 
meer zingen. Bovendien hebben Graspiepers in geschikt biotoop, kleine territoria 
slechts 1 – 2ha, wat de individuele herkenning van deze territoria kan bemoeilijken. 

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Extra aandacht voor deze soort in de 
streek rond Dendermonde kan wellicht nog enkele territoria toevoegen aan deze 
beperkte lijst territoria van een eens talrijke broedvogel. 

 
  n 

Datumgrenzen INBO 1/05 – 15/06 10 
Eigen uitbreiding 

datumgrenzen 
1/05 – 15/07 17 

 
 

3.2.6. Roodborsttapuit – Saxicola torquata 
� Aantal getelde paren/territoria: 8 
� Schatting: 10-15 
� Trend: minstens stabiel en vermoedelijk lichte toename 
� Telinspanning: 3 
� Bespreking: Er werden in 2010 totaal acht territoria van Roodborsttapuit vastgesteld in 

de Denderstreek: drie territoria in het gebied Beneden-Dender te Lebbeke, minimaal 
één langs de Dender te Mespelare, één langs de Dender tussen Wieze en Denderbelle, 
twee in de Dommelingen te Liedekerke en één bij het vliegveld van Overboelare. Er 
werden geen waarnemingen ontvangen van de Grote Meersen langs de Dender te 
Okegem, een plaats waar in het verleden reeds territoria werden genoteerd. Het 
broedvoorkomen van de soort in het noordelijke deel van de regio is al langer bekend. 
Het broedgeval bij het vliegveld van Overboelare in het uiterste zuiden is echter het 
allereerste broedgeval dat wordt genoteerd in dit deel van de Denderstreek. Er mag 
worden besloten dat de Roodborsttapuit het in de Denderstreek vrij goed doet als 
broedvogel. Deze stelling moet uiteraard wel worden gerelativeerd vermits het 
uiteindelijk wel nog steeds om een klein aantal territoria gaat. Hoewel er geen specifiek 
onderzoek werd gedaan naar het broedsucces blijkt uit verschillende waarnemingen 
wel dat een aantal van deze paren met veel succes gebroed hebben, en dat er diverse 
tweede broedsels hebben plaatsgevonden. Zo bracht het nieuwe broedpaar bij het 
vliegveld van Overboelare twee broedsels van telkens drie jongen groot. Een 
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opmerkelijke vaststelling is dat alle vastgestelde territoria op maximaal 500 meter van 
de Dender waren gelegen. Het is niet dat de Roodborsttapuit een voorliefde heeft voor 
water, maar deze vaststelling toont wel aan dat ruige terreinen van het type zoals de 
Roodborsttapuit ze graag heeft blijkbaar vooral voorkomen langs de Dender. Er wordt 
aangenomen dat er een goed beeld werd verkregen van de populatie Roodborsttapuit 
in de Denderstreek. Het gaat om een relatief makkelijk inventariseerbare soort doordat 
de vogels vrij opvallend zijn op de broedplaats. Er mag ook worden verondersteld dat 
vrijwel alle waarnemers hun waarnemingen van Roodborsttapuit in de Denderregio 
invoeren in de databank; het gaat immers al bij al om een vrij zeldzame soort op 
streekniveau.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit de atlasperiode 2000-
2002: 2000-2800 broedparen (Vermeersch et al. 2004). 

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: geen 
 

  n 

Datumgrenzen INBO 1/04 – 15/05 32 
Eigen uitbreiding 

datumgrenzen 
1/04 – 15/07 65 

 
 

3.2.7. Nachtegaal – Luscinia megharhynchos 
� Aantal getelde paren/territoria: 8 
� Schatting: 10-15 
� Trend: historisch gezien een sterke afname, maar de voorbije twee jaar tekenen van 

licht herstel. 
� Telinspanning: 2-3 
� Bespreking: Met acht vaste zangposten was 2010 voor de Nachtegaal in onze regio het 

beste jaar sinds lang! De vaste zangposten waren gelokaliseerd te Gijzegem-Hogedonk 
(2), te Ninove-Linkeroever, in Denderleeuw, in het Raspaillebos te Geraardsbergen (2) 
en in de Rietbeemd te Overboelare, op de taalgrens met Lessen (2). Mogelijke 
territoria waren er in de Sint-Onolfspolder (Dendermonde), in de Honegem (Erpe-Mere) 
en Smetlede (Lede).  
De Nachtegaal is in heel Vlaanderen sterk achteruit gegaan. De meest recente 
populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit de atlasperiode 2000-2002 en wordt 
geraamd op 1250-1800 broedparen (Vermeersch et al. 2004). Dit zou, volgens 
dezelfde bron, slechts 50% zijn van de broedvogelpopulatie uit de periode 1985-1988. 
Vooral het verdwijnen van geschikt broedhabitat door onvoldoende verjonging van 
bossen, het verdwijnen van traditioneel hakhoutbeheer en een verlaging van de 
grondwaterspiegel, is verantwoordelijk voor deze neerwaartse evolutie.  De Nachtegaal 
houdt van vochtige, jonge bossen met veel ondergroei, maar toch nog een vrije bodem 
om te foerageren. 
Gezien de Nachtegaal ook regelmatig gebruik maakt van “verloren en verwaarloosde 
hoekjes” lijkt het waarschijnlijk dat deze schatting eerder een minimum reflecteert dan 
een realistisch beeld ophangt.  Dit lijkt zeer aannemelijk gezien het eerder beperkte 
aantal actieve vogelkijkers voor een dergelijke regio oppervlakte (500 km²). Anderzijds 
vormt de Nachtegaal met zijn opvallende en ver dragende zang een vrij makkelijk te 
inventariseren soort. 

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: deze soort dient verder goed opgevolgd te 
worden en extra aandacht naar het voorkomen in het noordelijke deel van de regio is 
dringend gewenst. 

 
  n 

Datumgrenzen INBO 1/05 – 31/05 41 
Eigen uitbreiding 

datumgrenzen 
1/05 – 30/06 46 

 
 
3.2.8. Matkop – Parus montanus 

� Aantal getelde paren/territoria: 28 
� Schatting: 100-150 
� Trend: onbekend 
� Telinspanning: 2 



 28 

� Bespreking: In totaal werden 28 territoria van Matkop vastgesteld. Het overgrote deel 
daarvan (21) werd genoteerd in het zuiden van de regio (Geraardsbergen, Galmaarden 
en Bever): Meirbroek-Markvallei Galmaarden (2), Markvallei t.h.v. Modrielaan 
Tollembeek (1), de Gavers te Onkerzele (min. 3), omgeving Nerenmeers Overboelare 
(1), Kortelake Overboelare (3), Boelaremeersen Schendelbeke (min. 1), Dender 
Idegem t.h.v. Gavers (1), Nuchten Idegem (2), Raspailleboscomplex (3), Moenebroek 
(3) en Kamstraat Bever (1). Rond Ninove werden drie territoria vastgesteld 
(Pollaremeersen, Linkeroever en Phenixberg) en in de Wellemeersen min. 4 territoria. 
Er mag worden vanuit gegaan dat dit een tamelijk onvolledig beeld oplevert van de 
reële situatie. Hoewel aangenomen kan worden dat de soort in hogere dichtheden 
voorkomt in het zuiden van de Denderstreek, is het weinig aannemelijk dat de soort 
niet meer voorkomt vanaf Aalst noordwaarts. Buiten de datumgrenzen werd de soort in 
elk geval nog waargenomen in Aalst en Dendermonde, en vermits Matkoppen 
grotendeels standvogels zijn mag worden aangenomen dat de soort ook nog in deze 
omgeving broedt. Het blijft de vraag of het gebrek aan meldingen uit het noordelijke 
deel van de Denderregio niet eerder te maken heeft met het kleine aantal waarnemers 
dat waarnemingen van Matkop effectief doorgeeft of dat de soort hier tegenwoordig 
werkelijk zo zeldzaam is. Hopelijk kan meer aandacht voor de soort in de toekomst hier 
uitsluitsel over brengen. Het is een feit dat de Matkop in Vlaanderen sterk is 
afgenomen de voorbije decennia, en de Denderstreek is uiteraard niet aan deze 
evolutie ontsnapt.  
Het inventariseren van de Matkop is niet zo eenvoudig daar de zangpiek in maart-april 
gesitueerd is en gevolgd wordt door een zeer “stille” periode tijdens het broeden. 
Onder andere die vroege zangpiek is verantwoordelijk voor het onderrapporteren van 
deze soort, daar de piekactiviteit van de meeste vogelaars zich een maand later 
situeert (april-mei). Gelukkig laten Matkoppen geregeld hun typische nasale roep 
horen. Aangezien het in de regel standvogels zijn, kan worden aangenomen dat tijdens 
het broedseizoen roepende vogels mogen worden beschouwd als territoriale 
exemplaren, zeker wanneer er meer dan één waarneming in hetzelfde gebied wordt 
opgetekend. Bovendien mogen we wel vermoeden dat het een soort betreft met eerder 
weinig appeal voor de meeste vogelaars. Getuige daarvan het minieme aantallen 
meldingen uit het noorden van de regio. Daarenboven komen solitaire paren vaak voor, 
en door gebrek aan concurrentie zijn deze vogels beduidend “stiller”. Op basis van het 
al bij al nog aanzienlijke aantal territoria in het zuiden van de regio en het gegeven dat 
er ook in het zuidelijke deel van de streek (inclusief de streek rond Ninove) nog grote 
gebieden niet onderzocht werden gaan we er van uit dat slechts een relatief klein deel 
van de populatie effectief geteld werd. In het zuiden komt de soort in sommige 
gebieden nog steeds in goede dichtheden voor (Gavers te Onkerzele: min. 3 territoria 
op een 30-tal ha, Kortelake te Overboelare: 3 territoria op ca. 30 ha). We durven de 
totale populatie onder voorbehoud op 100-150 territoria schatten. Meer gerichte 
aandacht voor deze soort in de toekomst is wenselijk om hier met meer 
nauwkeurigheid een uitspraak over te kunnen doen. Op basis van de dichtheden en de 
aantallen in het zuiden van onze regio durven we te stellen dat de Denderstreek niet 
onbelangrijk is voor de Matkop op Vlaams niveau, zeker gelet op de negatieve geluiden 
die van overal te horen zijn.  
In het kader van het veldwerk voor de Vlaamse broedvogelatlas werden in het uiterste 
zuiden van de regio (gemeenten Bever, Geraardsbergen en Galmaarden, ca. 1/5 van 
het werkingsgebied bedoeld in dit rapport) in de periode 2000-2002 in totaal maar 
liefst 64 territoria van Matkop geteld; de totale populatie werd geschat op 80-120 
territoria (Faveyts & Favijts 2003). Zoals reeds gesteld werden in 2010 in dit uiterste 
zuidelijke deel van de regio 21 territoria geteld, maar de dekking kan niet als even 
volledig worden beschouwd als de opgetelde aantallen van de drie atlasjaren. De soort 
komt in dit deel van de regio nog steeds in de meest gekende gebieden voor. Toch is er 
wel degelijk reden tot bezorgdheid want er heeft wel degelijk een duidelijke afname 
plaatsgevonden. Hoe groot die is, is moeilijk te achterhalen, maar de kans bestaat dat 
het om een aanzienlijke afname met een paar tientallen % gaat. De schatting die voor 
de periode 2000-2002 werd vooropgesteld voor enkel dit zuidelijke deel van de regio 
wordt nu niet meer gehaald voor de hele Denderregio, maar het kan dat de schatting 
voor de atlasperiode iets te optimistisch is geweest.  
In Vlaanderen is de populatie, vergeleken met de atlasperiode 1973-1977, met 70% 
verminderd. Gezien de Matkop zijn biotoop vaak deelt met de Nachtegaal, spelen 
mogelijk deels dezelfde factoren als bij deze laatste soort een rol in de achteruitgang. 
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit de atlasperiode 2000-
2002: 3300-5500 broedparen (Vermeersch et al. 2004). De afname van de Matkop 
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wordt in vrijwel alle Noord-West-Europese landen vastgesteld 
(http://www.ebcc.info/pecbm.html voor heel Europa en 
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=14420&lang=nl voor Nederland). Als 
oorzaken van de afname worden gemeld: toegenomen competitie met andere 
mezensoorten (Pimpelmees en Koolmees), toegenomen predatie (vooral door de sterk 
toegenomen Grote Bonte Specht) en verdwijnen van het typische ideale broedhabitat; 
jong en vochtig loofbos. Op basis van uitgebreid Brits onderzoek blijkt dat vooral de 
laatste oorzaak vermoedelijk doorslaggevend zou kunnen zijn (Lewis et al. 2009). 
Vermoedelijk is de sterke afname van Matkop nog maar eens een teken aan de wand 
van de steeds verdergaande banalisering van de natuur op ons platteland. De afname 
van deze mezensoort is des te opvallender omdat ze in schril contrast staat tot de 
stabiele of toegenomen populaties van vrijwel alle inlandse mezensoorten.  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: extra aandacht voor deze soort met een 
dalende trend is wenselijk. 

 
  n 

Datumgrenzen INBO 15/03 – 31/05 61 
Eigen uitbreiding 

datumgrenzen 
15/03 – 30/06 82 

 
 

3.2.9. Geelgors – Emberiza citrinella 
� Aantal getelde paren/territoria: 46 
� Schatting: 50-60 
� Trend: langzame afname op langere termijn, maar houdt al bij al nog redelijk goed 

stand in bepaalde gebieden 
� Telinspanning: 3 
� Bespreking: In totaal werden 46 territoria vastgesteld. Er mag worden aangenomen 

dat het niet in alle gevallen effectief tot broedgevallen is gekomen. Enkele vogels 
werden slechts één of enkele malen gehoord. Daar staat tegenover dat niet in alle 
delen van het gebied de waarnemingsinspanning even hoog lag, waardoor bepaalde 
vogels werden gemist of slechts éénmaal werden gehoord waardoor het lijkt alsof het 
niet om vaste territoria ging. Door de band mag er worden van uitgegaan dat het 
merendeel van de aanwezige territoria in het onderzoeksgebied werd gevonden. 
Eventuele gemiste territoria worden vermoedelijk gecompenseerd met vogels die een 
tijdelijk territorium bezetten zonder een vrouwtje te vinden of te broeden. Al bij al mag 
er dan ook worden van uitgegaan dat 46 territoria een reëel beeld van de situatie 
geeft. In het kader van een studieproject van Natuurpunt Studie over (Geel)gorzen in 
de provincie Vlaams-Brabant werden de broedgegevens van Geelgors in het Brabantse 
deel van het werkingsgebied in detail onderzocht door de vogelwerkgroep. De 
gegevens uit het Oost-Vlaamse deel van ons werkingsgebied werden in één moeite 
mee onder de loep genomen.  
In het Vlaams-Brabantse deel van het werkgebied werden in totaal 23 territoria 
vastgesteld. Acht territoria werden gevonden op het grondgebied van Bever, 14 op het 
grondgebied van Galmaarden en één net buiten de regio in Oetingen vlakbij 
Liefferinge. Gelet op de nabijheid van dit laatste territorium wordt het opgenomen in 
dit rapport. Het ligt relatief ver van de hieronder beschreven kernpopulaties. Dit moet 
er mee voor zorgen dat het voorkomen in dit deeltje van de regio geregistreerd wordt, 
zodat er in de toekomst ook hier aandacht kan worden besteed aan het voorkomen van 
Geelgors.  
Een nadere blik toont dat er twee kernen zijn. Een eerste kern ligt in Bever, met acht 
vastgestelde territoria (kernpopulatie 1). De tweede kern, met minimum 14 territoria 
(zie onder voor meer uitleg over de bepaling van een kern) ligt in grosso modo in het 
grensgebied van Galmaarden, Tollembeek en Vollezele, in het stroomgebied van de 
Beverbeek (kernpopulatie 2). Deze tweede kern loopt verder door in Oost-Vlaanderen 
op het grondgebied van Waarbeke (zie hieronder). De twee kernen worden van elkaar 
gescheiden door een gebied van ca. vier kilometer waarin geen territoria werden 
vastgesteld.  
Het bepalen van een kern is in aanzienlijke mate subjectief. Het is immers niet steeds 
even eenvoudig om te bepalen waar een kern eindigt. Er waren enkele territoria die los 
van deze kernen lijken te liggen. Bij nader inzicht liggen er echter amper territoria op 
meer dan één km van een ander territorium. Vermoedelijk zijn deze schijnbaar ietwat 
geïsoleerde territoria dus wel degelijk verbonden met de rest. Geelgorzen zijn goede 
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vliegers, en er wordt frequent waargenomen dat broedvogels vluchten over meerdere 
honderden meter ondernemen. Wat de tweede, grotere kern betreft: circa 14 territoria 
liggen vrij dicht rond elkaar geclusterd in wat als het centrum van de kern zou kunnen 
worden beschouwd. Daarrond liggen een aantal territoria die buiten dat centrum lijken 
te liggen, maar wel kort genoeg om als een soort van satellietterritoria te kunnen 
worden beschouwd. Vijf territoria kunnen als een dergelijk satellietterritorium worden 
beschouwd. Enkel een territorium langs de Hazendries (bijna twee km van het meest 
nabije andere vastgestelde territorium) en een territorium te Oetingen (ca.3,5 km van 
meest nabije andere vastgestelde territorium, maar mogelijk wel aansluitend bij andere 
territoria in niet onderzocht gebied buiten de regio in Gooik) leken meer geïsoleerd te 
zijn dan de rest. Nogmaals, dit is een subjectieve interpretatie, die niet gebaseerd is op 
effectieve aanwijzingen dat die twee laatste territoria effectief meer geïsoleerd zouden 
zijn dan de rest. 
In het Oost-Vlaamse deel van het werkgebied werden in totaal 23 territoria 
vastgesteld. Ook hier werden twee kernen vastgesteld. Eén van deze kernen, in de 
Beverbeekvallei te Waarbeke, vormt een geheel met één van de Vlaams-Brabantse 
kernen, en deze moeten beide als één provinciegrens-overschrijdende kern worden 
beschouwd. De andere kern is gesitueerd langs de noordflank van de heuvelrug die 
vanaf het Raspaillebos richting het Geitenbos loopt. Deze tweede kernpopulatie strekt 
zich uit vanaf de Edingsesteenweg te Onkerzeke tot aan de rand van het Geitenbos, en 
telt 14 territoria (kernpopulatie 3).  
Ook hier past nog een kanttekening over de subjectiviteit van het bepalen van kernen: 
de provinciegrensoverschrijdende kern nadert de kern in Oost-Vlaanderen tot op 1,5 
km, en het is meer dan waarschijnlijk dat er uitwisseling optreedt tussen deze kernen. 
Wanneer men echter gaat kijken naar territoria die echt dicht bij elkaar in de buurt 
liggen valt het idee van twee kernen wel te verdedigen.  
In een ietwat geïsoleerd liggend territorium werd slechts éénmaal een zingende vogel 
gehoord. Twee andere territoria langs de Oost-Vlaamse kant lijken echt geïsoleerd te 
liggen, op 3-3,5 km van eender welke kern. Daar moet als kanttekening bij geplaatst 
worden dat het één hiervan langs de rand van het Bourengbos op de taalgrens ligt, en 
dus mogelijk aansluit bij populaties in Henegouwen. Het andere territorium lag in de 
Moenebroekvallei, en daar werd enkel half april een zingende vogel gehoord. Later 
werd de soort hier niet meer vastgesteld, ondanks meerdere bezoeken op geschikte 
momenten. Het is goed mogelijk dat het hier dus niet om een gevestigd territorium 
ging.  
Eén waarneming op 20/06/2010 in Dendermonde ligt ver weg van alle andere territoria 
in de regio. De waarnemer geeft zelf aan dat het om een uitzonderlijke waarneming 
ging. Er wordt van uit gegaan dat het hier veeleer om een zwervend exemplaar i.p.v. 
een gevestigd territorium ging. De eerste zingende exemplaren in 2010 werden 
waargenomen op 14/03. De laatste zingende vogel werd gehoord op 30/07.  
In het kader van het veldwerk voor de Vlaamse broedvogelatlas werden in het uiterste 
zuiden van de regio (gemeenten Bever, Geraardsbergen en Galmaarden, ca. 1/5 van 
het werkingsgebied bedoeld in dit rapport) in de periode 2000-2002 in totaal 70 
territoria van Geelgors geteld; de totale populatie werd geschat op 75-80 territoria 
(Faveyts & Favijts 2003). Hoewel de soort lokaal vrij goed stand houdt, blijkt uit deze 
cijfers toch dat de afname zich op langere termijn langzaam doorzet. Sinds de periode 
2000-2002 is de populatie in de Denderstreek op basis van bovenstaande cijfers met 
ca. 35% afgenomen.  
In de winter 2009-2010 werden door het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën 
in totaal drie graanakkers voorzien in de Beverbeekvallei te Galmaarden (twee akkers) 
en op de Congoberg te Vollezele (één akker). Het ging om graanakkers waarvan de 
opbrengst werd opgekocht door het regionaal landschap, met de bedoeling het graan 
niet te oogsten maar om het tot in de winter te laten staan als voedsel voor 
akkervogels zoals Geelgorzen en Ringmussen. Het was de eerste keer dat een dergelijk 
goed georganiseerd initiatief voor het voorzien van wintervoedsel werd genomen in de 
regio. Enkele halfslachtige pogingen in het verleden hadden geen succes gehad, maar 
het ging in die gevallen om zeer beperkte zelf ingezaaide kleine perceeltjes door 
natuurverenigingen, en niet om voedselrijke ‘echte’ graanakkers. De laatste akker had 
amper succes bij Geelgorzen, maar de eerste twee waren erg succesvol. Het moet 
daarbij gezegd dat er toevallig ook een grote graanstoppel bleef liggen vlak naast één 
van de akkers. Dit is opmerkelijk want graanstoppels worden normaliter zeer vlug na 
de oogst in de zomer ingeploegd en ingezaaid met groenbemester. Deze graanstoppel 
was eveneens zeer in trek bij de vogels, onder meer doordat deze begrensd werd door 
een mooie zuidoostwaarts gerichte haagkant. Er waren de hele winter opvallend hoge 
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aantallen Geelgorzen aanwezig op de akkers. Beide akkers lagen op ca. 750 m van 
elkaar, en de vogels wisselden frequent af tussen beide akkers, zoals bleek op basis 
van directe zichtwaarnemingen. Er werd minstens één telling per maand gehouden in 
de maanden oktober tot en met maart, en vooral in december en januari ging het om 
grote aantallen. Het maximum werd half december geteld, met 144 Geelgorzen 
ongeveer gelijkmatig verdeeld over beide akkers. Een maand later werden nog steeds 
130 vogels geteld. Het is zeer waarschijnlijk dat deze akkers van aanzienlijk belang zijn 
geweest voor de lokale populatie Geelgors. Deze akkers waren gelegen in de 
onmiddellijke omgeving van kernpopulatie 2 (zie hoger, dit is de 
provinciegrensoverschrijdende populatie). Wanneer wordt gekeken naar de ligging van 
de territoria ten opzichte van deze succesvolle graanakkers, dan blijkt dat 12 territoria 
in 2010 zich bevonden in een straal van <1 km van deze akkers. Wanneer wordt 
gekeken naar een straal van <2 km rond deze akkers, dan blijkt dat er (slechts) 3 
territoria bij komen. Het kan niet met zekerheid worden vastgesteld, maar de gunstige 
invloed van de akkers bleek waarschijnlijk ook uit de vaststelling dat er zich na een 
afwezigheid van ruim drie jaar opnieuw twee vaste territoria vestigden in de 
Waterschaapvallei te Galmaarden. Bovendien werden er in de onmiddellijke omgeving 
van waar zich de graanakkers hadden bevonden meerdere territoria vastgesteld in 
elkaars directe nabijheid (zingende mannetjes op ca. 200 m van elkaar) op locaties die 
op het zicht niet erg optimaal leken als broedplaats. Op deze locaties zongen de 
mannetjes uit kleine en gedegradeerde houtkanten die vermoedelijk slechts in beperkte 
mate gunstige broedgelegenheid boden. Op het oog meer geschikte broedlocaties op 
een grotere afstand (<2 km )van de winterse graanakkers, trokken dan weer geen 
vogels aan. De aard van het onderzoek laat het niet toe dit met zekerheid vast te 
stellen, maar het lijkt er sterk op dat de invloed van het voorzien van graanakkers 
gedurende slechts één winter wel degelijk een direct en opvallend gunstig effect heeft 
gehad voor de lokale populatie Geelgors.  
Zoals hierboven reeds gesteld kan men min of meer drie kernen onderscheiden in het 
onderzoeksgebied. Hoewel de bepaling van die kernen arbitrair en subjectief is, valt  
cartografisch wel degelijk clustering, in drie kernen, op. Het idee van in totaal drie 
kernen zou kunnen dienen als basis voor het instellen van bijvoedermaatregelen in de 
winter. Bij voorkeur zouden in het centrum van elk van deze drie kernen winterse 
graanakkers moeten kunnen worden voorzien. Deze informatie is in elk geval ook 
bezorgd aan het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën. Hopelijk is het mogelijk 
om hiermee rekening te houden voor toekomstige maatregelen. Het voorzien van 
wintervoedsel is tegenwoordig een erg belangrijke maatregel om akkervogels zoals 
Geelgors te helpen. Eén van de voornaamste redenen van de sterke achteruitgang van 
vrijwel alle akkervogelsoorten is het instorten van het voedselaanbod tijdens de winter. 
Uiteraard mogen ook de omstandigheden in de rest van het jaar niet uit het oog 
worden verloren, met name tijdens het broedseizoen (Dochy & Hens 2003).  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit de atlasperiode 2000-
2002: 3400-4000 broedparen. Historisch is er sprake van een sterke achteruitgang 
(Vermeersch et al. 2004). De jongste jaren is er een aantal regio’s sprake van een 
toename, en in minstens een aantal van die gevallen is dat het directe gevolg van 
gerichte akkervogelmaatregelen, waaronder het voorzien van wintervoedsel.  

� Opmerkingen voor volgende inventarisaties: hoewel het vrij arbeidsintensief is, is het 
van belang dat er in de toekomst zo veel mogelijk aandacht kan worden blijven 
besteed aan het opsporen van territoria van Geelgors.  

 
  n 

Datumgrenzen INBO 15/04 – 30/06 135 
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3.3. Resultaten van BBV-plus-soorten waaraan in 2010 geen bijzondere aandacht werd besteed 

 

Zoals reeds gesteld in titel 1.3 vormen de zogenaamde BBV-plus-soorten slechts om de 
drie jaar het voorwerp van een gerichte inventarisatie. In 2010 ging het om de soorten 
van de groep BBV-plus-ruigte; de resultaten werden hierboven besproken onder titel 3.2. 
Uiteraard werden in de databank ook de nodige broedgegevens ingevoerd van de soorten 
van de andere twee BBV-plus-groepen. In deze titel worden de resultaten van de soorten 
kort besproken.  
 

3.3.1. Dodaars – Tachybaptus ruficollis  
Een 90-tal waarnemingen werden tijdens de inventarisatieperiode (15/03 tot 
15/06) verzameld. In totaal tien territoria van Dodaars waren gelokaliseerd in de 
Gerstjens te Aalst (1) de Wellemeersen te Denderleeuw (2), Venebroeken te Ninove 
(1), de Honegem te Erpe-Mere (4), een plasje ten zuidoosten van Lebbeke (1) en 
langs de Beneden-Dender te Lebbeke (1). Nergens was er een nestvondst of 
werden pulli waargenomen, behalve bij een jammer genoeg niet precies 
gelokaliseerde waarneming te Denderleeuw op 25/06. Het betreft dus telkens 
waarschijnlijke broedgevallen. Het grootste aantal waarnemingen was afkomstig uit 
de Wellemeersen. 
 

3.3.2. Fuut – Podiceps cristatus 
Deze soort is beperkt tot de grotere wateroppervlakken van de streek, hoewel ook 
jaarlijks broedgevallen worden vastgesteld op de Dender.  
In 2010 werden in totaal 20 broedgevallen vastgesteld in de Denderregio. Er werden 
met name broedparen genoteerd langs de Dender te Overboelare ten zuiden van 
Geraardsbergen (twee paren, waarvan minstens één met succes), op de Gavers te 
Onkerzele (zeven paren – grootste broedplaats van de streek), op de vijver van het 
kasteel te Viane (succesvol, eerste maal dat hier een broedgeval wordt vastgesteld), 
langs de Dender te Pollare (één paar), langs de Dender te Okegem – Grote Meersen 
(één paar), langs de Dender te Denderleeuw t.h.v. de Dendermeersen (één paar), 
op de RWZI te Teralfene (één paar), langs de Dender te Denderleeuw tussen 
Leeuwbrug en Wellemeersen (één paar), op de Gatesvijver te Denderleeuw (één 
paar), langs de Dender te Aalst bij de Victor Bocquéstraat (één paar), langs de 
Dender te Gijzegem-Hogedonk (één paar), langs de Dender te Oudegem (één paar), 
te Dendermonde-Tragel (één paar),  
 

3.3.3. Krakeend – Anas strepera  
In totaal een negental waarschijnlijke en mogelijke broedgevallen van de Krakeend 
waren er te Denderbelle (Beneden-Dender), de Sint-Onolfspolder te Dendermonde 
(2), de Wellemeersen  te Denderleeuw/Erembodegem (hier ging het mogelijks om 
meerdere territoria; er werden tot negen adulte vogels waargenomen tijdens de 
inventarisatieperiode), Hogedonk (Gijzegem), de Dendermeersen te Roosdaal en de 
Honegem te Erpe-Mere (2).  
 

3.3.4. Wintertaling – Anas crecca 

Auditieve waarnemingen wijze op minstens één territorium in ondoordringbare 
moerassige delen van de Wellemeersen te Denderleeuw, een traditioneel 
broedgebied voor de soort.  
 

3.3.5. Slobeend – Anas clypeata  
In totaal 4-6 waarschijnlijke broedgevallen werden gelokaliseerd in de Wellemeersen 
te Erembodegem (zeker twee paar, mogelijk 3-4), het RWZI te Teralfene en de Sint-
Onolfspolder in Dendermonde. Mogelijke broedgevallen werden daarnaast nog 
geregistreerd in Mespelare (Hogedonk), Honegem (Erpe-Mere) en de 
Vlamovenkouter (Denderleeuw).  Op geen van de vermelde lokaties werden pulli of 
juvenielen waargenomen. 
  

3.3.6. Kuifeend – Aythya fuligula 
De Kuifeend is als broedvogel in de streek al een tijdje over zijn hoogtepunt tijdens 
de jaren ’90 heen.  
In 2010 werden 14 broedparen vastgesteld. Het aantal broedparen werd bepaald 
aan de hand van het aantal vrouwtjes dat in een gebied aanwezig was; het aantal 
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mannetjes lag hoger in de meeste van deze gebieden. Er werden met name 
broedparen genoteerd op de volgende plaatsen: langs de Mark tussen Galmaarden 
en Tollembeek (één paar, minstens één vliegvlugge juveniel), langs de Mark te 
Galmaarden – Markvallei (één paar), langs de Dender te Overboelare ten zuiden van 
Geraardsbergen (twee paren) langs de Dender te Idegem/Grimminge (incl. de 
Gavers – twee paren, waarvan één succesvol vrouwtje, met vier grote pulli), de 
Wellemeersen te Denderleeuw (drie paren), de Honegem te Erpe-Mere (twee paren, 
geen nieuws van eventueel succesvol broeden), langs de Dender te Mespelare – 
Denderbelle (twee paar, min. één succesvol paar, 7 pulli) en in het gebied Beneden-
Dender te Lebbeke (één paar; succesvol broedgeval, met 6-7 pulli). Vermoedelijk 
kwamen ook broedparen voor in de St-Onolfspolder te Dendermonde, gelet op 
enkele waarnemingen in mei en juni, waaronder een groep van 12 ex. (zonder 
geslachtsbepaling echter) op 8/05.  
Het is niet zo makkelijk om bij deze soort het precies aantal paren vast te stellen, 
omdat de vogels zich vaak over flinke afstanden verplaatsen. Het aantal mannetjes 
ligt steevast hoger dan het aantal vrouwen, en een betrekkelijk laag aandeel van de 
broedparen komt effectief met succes tot broeden.  
 

3.3.7. Waterral – Rallus aquaticus 

Slechts zeven waarnemingen werden verricht tijdens de inventarisatieperiode 
(30/03 – 01/08). Vijf hiervan werden gedaan in de Wellemeersen te 
Denderleeuw/Erembodegem. Verder telkens nog één waarneming in 
Moenebroekvallei te Ophasselt op 20/04/2010 en in de Honegem te Erpe-Mere op 
17/04/2010. Aprilwaarnemingen zonder vervolg of waarbij het niet om territoriale 
vogels ging kunnen even goed op doortrekkers betrekking hebben gehad. Enkel in 
de Wellemeersen kunnen we bijgevolg spreken van een waarschijnlijk broedgeval. 
De Waterral is een moeilijk te inventariseren soort, en zonder gericht zoekwerk kan 
men geen goed beeld krijgen van de populatie. De zeldzame gegevens uit 2010 
hoeven dus niet noodzakelijk representatief te zijn voor het reële voorkomen van de 
soort in de Denderstreek. Anderzijds mag wel worden verondersteld dat 
waarnemingen van Waterrallen steeds worden doorgegeven door de waarnemers, 
waardoor het er misschien toch niet zo goed uitziet voor deze soort. Afwachten wat 
2011 oplevert; dan zal specifiek aandacht worden besteed aan bijzondere 
watervogels (waaronder de Waterral) in de Dendervallei.  
 

3.3.8. Grutto – Limosa limosa 
Het enige broedgegeven voor 2010 heeft betrekking op een waarneming van twee 
‘zeer territoriale’ paren langs de Schelde te Appels – Dendermonde op 25/04.  
De jongste jaren doet de soort het vrij goed in enkele natuurgebieden langs de 
overkant van de Schelde (Berlare, Kalkense Meersen).  
 

3.3.9. Houtsnip – Scolopax rusticola 
 
In drie gebieden binnen de datumgrenzen van 15/04 – 30/06 werden waarnemingen 
verricht. In Moorsel en het Raspaillebos te Geraardsbergen ging het om baltsende 
mannetjes, en mag er dus van waarschijnlijke territoria gesproken worden. Een 
waarneming op 2 mei in het Liedekerkebos is verdacht. Op basis van deze losse 
waarnemingen valt er weinig meer te zeggen dan dat de Houtsnip in de Denderregio 
als broedvogel voorkomt in meerdere gebieden. Om met meer kennis van zaken te 
kunnen spreken is een gerichte inventarisatie in de schemering nodig van deze 
moeilijk te inventariseren soort.  
 

3.3.10.  Zwarte specht – Dryocopus martius 

Het enige broedgeval van Zwarte Specht in de regio in 2010 bevond zich in de 
Wellemeersen te Denderleeuw. Hier werd ook de broedholte gevonden, in nat oud 
populierenbos. Dit is het tweede met zekerheid vastgestelde broedgeval in de 
Denderstreek. Het eerste vond ook plaats in de Wellemeersen. De Zwarte specht 
gebruikt zeer grote foerageergebieden, en het is verre van evident om 
waarnemingen al dan niet aan een bepaald territorium te linken. Waarnemingen te 
Liedekerke en in het Osbroek te Aalst kunnen mogelijk gelinkt worden aan het 
broedgebied in de Wellemeersen. Buiten dit gebied waren een aantal waarnemingen 
in het broedseizoen zonder dat deze konden gelinkt worden aan een eventueel 
broedgeval of territorium. Enkele van die waarnemingen waren wel intrigerend. Van 
april tot juli waren er drie waarnemingen in het Kravaalbos en in de relatief dichte 
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omgeving ervan (Meldert), wat mogelijk kan wijzen op een territorium in het 
Kravaalbos. In het Hayesbos te Everbeek was er een waarneming van een roepende 
vogel op 29/04; hoewel het slechts om één waarneming gaat betreft dit wel zeker en 
vast een potentieel broedgebied, vandaar dat dit niet als een loutere losse 
waarneming wordt beschouwd. Echte losse waarnemingen waren er verder op 22/04 
in de Honegem te Erpe-Mere, op 23/05 in de Dendervallei ten zuiden van Ninove.  
De soort is in Vlaanderen al sinds een aantal decennia in opmars, maar recent lijkt de 
rek er wat uit. In de Denderstreek is Zwarte Specht sowieso nooit echt 
doorgebroken, ook niet in de grotere bossen in het zuiden van de regio.  
 

3.3.11.  Sprinkhaanzanger – Locustella naevia 
2010 was een zeer succesvol jaar voor de Sprinkhaanzanger in onze regio. Eind april 
– begin mei werden in totaal maar liefst 32 verschillende zangposten gemeld. (86 
waarnemingen voor de periode 15/04-15/07). Deze bevonden zich op volgende 
lokalisaties: het Raspailleboscomplex te Geraardsbergen (tot vijf zangposten tegelijk 
op meerdere recente kapvlaktes, waarvan er uiteindelijk zeker twee ter plekke 
bleven, de Rietbeemd te Overboelare/Deux-Acren (tot vier zangposten tegelijk 
waarvan er zeker twee bleven hangen), Kortelake te Overboelare (twee zangposten 
waarvan er min. één bleef hangen), Meirbroek-Markvallei te Galmaarden (min. twee 
waarvan niet kon worden gecheckt of ze zijn blijven hangen in dit geschikte gebied), 
Idegem t.h.v. de Gavers (twee, waarvan minstens één is blijven hangen), de 
Boelaremeersen te Schendelbeke (tot vijf zangposten tegelijk waarvan niet kon 
worden gecheckt of ze zijn blijven hangen in dit geschikte gebied), Sint-Gillis-
Dendermonde, de Moenebroek te Ophasselt (twee vaste territoria), te Okegem, de 
Dommelingen te Liedekerke (tot drie zangposten tegelijk waarvan er zeker één bleef 
hangen), de Wellemeersen  te Denderleeuw, de Hogedonk te Gijzegem/Hofstade 
(twee vaste territoria),  Beneden-Dender te Denderbelle en het RWZI te Teralfene.  
Een deel van deze zangposten zal vermoedelijk wel op doortrekkers betrekking 
gehad hebben. Desalniettemin was de aanwezigheid van de soort in een aantal 
gebieden in de periode eind april – begin mei zeer opvallend, en gericht onderzoek 
leverde in vrijwel elk onderzocht geschikt gebied de nodige zangposten op. In een 
aantal gebieden werden toen hoge concentraties vastgesteld op kleine oppervlakten: 
de Rietbeemd (vier), het Raspaillebos (vijf), de Boelaremeersen (vijf) en de 
Dommelingen (drie) sprongen het meest in het oog. Opvallend was het voorkomen 
op diverse recente kapvlaktes, nu begroeid met ofwel grassen of ruigtekruiden en al 
dan niet alweer begroeid met jonge boompjes. Na 15/05 waren er nog minstens 13 
zangposten op post die we als zekere, vaste territoria beschouwen (bij deze 
verborgen levende soort is het vrijwel onmogelijk om zekere broedgevallen vast te 
stellen). Het laatste aantal moet echter als een minimum worden beschouwd, want 
mogelijk werd een deel van de vogels gewoon zwijgzaam nadat ze een partner 
hadden gevonden om te broeden. Hoewel een aantal belangrijke gebieden voor de 
soort goed gecontroleerd werden mag worden aangenomen dat er zeker nog een 
aantal exemplaren gemist werd in niet of onvoldoende onderzochte gebieden (o.a. 
Ninove Linkeroever). Op basis hiervan kan onder voorbehoud worden geschat dat 
het aantal zangposten op het toppunt van het voorjaar rond de 50 moet hebben 
gelegen, en het aantal vaste territoria minstens rond de 20, mogelijk meer.  
In Vlaanderen heeft de Sprinkhaanzanger zijn positie tijdens de laatste decennia 
weten te verstevigen. De populatie wordt geschat op zo’n 550-750 broedparen wat 
een stijging van ca. 30% vertegenwoordigt sinds de jaren 1970 (Vermeersch et al. 
2004). 
 

3.3.12.  Rietzanger – Acrocephalus schoenobeanus 
Een waarschijnlijk territorium bevond zich langs de Dender t.h.v. de Hogedonk te 
Gijzegem (waarneming 26/04 en zingende vogels op 10/05). Daarnaast waren er 
enkele losse waarnemingen te Lebbeke en Dendermonde die niet echt als een 
territorium konden worden beschouwd.  
De Rietzanger doet het recent weer beter in Vlaanderen, na een populatiecrash in de 
jaren ’70 en ’80. Zo neemt de soort toe in de Scheldevallei rond Gent (Spanoghe en 
Van Elegem 2008). Als deze trend zich in de toekomst doorzet mag worden 
verwacht dat de soort ook geschikte biotopen in de Denderstreek zal heroveren, 
zeker in het noorden van de regio.  
 

3.3.13.  Fluiter – Phylloscopus sibilatrix 
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Van de Fluiter werden er tijdens de inventarisatieperiode geen waarnemingen 
ontvangen. Het lijkt dan ook erg onwaarschijnlijk dat de soort het afgelopen seizoen  
in onze regio gebroed heeft. De soort lijkt jammer genoeg al een aantal jaren uit de 
streek verdwenen te zijn als vaste broedvogel. Tot halverwege de jaren ’90 kwam 
de soort nog in diverse bosgebieden in de regio voor, zowel in het zuidelijke als in 
het centrale gedeelte. In het Raspaillebos nabij Geraardsbergen kwamen destijds 
bijvoorbeeld tot drie vaste territoria tegelijk voor. Het meest recente territorium 
dateert uit het voorjaar van 2008 toen een vogel meerdere weken fanatiek zong in 
het Raspaillebos. In 2009 was er een éénmalige waarneming van een zangpost eind 
april in het Kravaalbos.  
 

3.3.14.  Vuurgoudhaan – Regulus ignicapillus 
Slechts uit twee gebieden werden meldingen van territoriale Vuurgoudhaantjes 
ontvangen: het Osbroek te Aalst (zangpost op 2/05 en 13/06) en het Karkoolbos 
(onderdeel van het Raspailleboscomplex) te Moerbeke (zangpost op 24/05). In 
beide gevallen gaat het om gebieden met geschikt broedbiotoop, dus er kan worden 
aangenomen dat het om vaste territoria ging.  
Deze fragmentarische gegevens tonen aan dat de soort nog steeds als broedvogel 
voorkomt in de Denderstreek, maar er valt amper iets zinnig te zeggen aan de hand 
van het beschikbare materiaal. Deze kleine zangvogel wordt makkelijk over het 
hoofd gezien en de fijne zang is ook vooral voor kenners weggelegd. Daar komt nog 
bij dat de soort vooral voorkomt in grotere boscomplexen, wat de zoektocht ook al 
niet vereenvoudigd. Ten tijde van de broedvogelatlasperiode 2000-2002 werden in 
het uiterste zuiden van de regio (Geraardsbergen/Galmaarden) vier territoria 
gevonden en werd de populatie daar op 10-20 territoria geschat.  
 

3.3.15.  Blauwborst – Luscinia svecica 

Tien territoria werden opgetekend tijdens het afgelopen seizoen. Twee zangposten 
in de Sint-Onolfspolder (Dendermonde), een zangpost te Sint-Gillis-Dendermonde, 
een territorium te Denderbelle (Beneden-Dender), twee territoria te Hogedonk 
(Hofstade) en drie zangposten in de Rietbeemd. 
De Blauwborst is in Vlaanderen een soort die het goed doet, maar in de 
Denderstreek blijft het slechts om kleine aantallen gaan. Sinds de jaren 1970 is de 
Vlaamse populatie verviervoudigd en heeft de soort zijn broedareaal uitgebreid door 
o.a. de kustpolders te koloniseren. De meest recente populatieschatting bedraagt 
3.000-3.700 paren (Vermeersch et al. 2004).  
Van de Blauwborst zijn twee ondersoorten bekend: de, bij ons broedende, 
witgesterde vorm (L.s. cyanecula) en de roodgesterde vorm (L. s. svecica). 
 

3.3.16.  Kuifmees – Lophophanes cristatus 

Bij gebrek aan geschikt broedbiotoop (zuiver naaldbos) is de Kuifmees een erg 
zeldzame broedvogel in de Denderstreek. In 2010 werd de soort in slechts twee 
gebieden genoteerd: een zingende vogel te Liedekerkebos op 5/04 en meerdere 
waarnemingen in het Arduinbos te Overboelare, een traditionele broedplaats van de 
soort. Er mag worden aangenomen dat daarmee zowat alles gezegd is over het 
broedvoorkomen van de Kuifmees bij ons: er zijn niet echt andere bosgebieden die 
in aanmerking komen voor meer broedparen, waardoor het bestand nooit meer dan 
enkele territoria zal bedragen.  
 

3.3.17.  Glanskop – Parus palustris 
Van de Glanskop werden in 2010 17 territoria opgetekend, bijna allen gesitueerd in 
de grotere bosgebieden in  het zuiden van de regio. Er waren min. acht territoria in 
het Raspailleboscomplex te Geraardsbergen/Galmaarden, vier zangposten in het 
Geitenbos te Zandbergen en telkens één territorium in het Arduinbos te 
Overboelare, het Boelarebos te Overboelare , de Rietbeemd, het Neigembos  te 
Ninove en de Wellemeersen te Denderleeuw. Het betrof in totaal 21 waarnemingen 
voor de periode 01/02 – 15/06). Dit aantal is niet representatief want er werd niet 
gericht naar de soort gezocht. Zeker in de grote loofbossen in het zuiden van de 
regio komen hogere aantallen voor dan uit het overzicht blijkt.  
Ten tijde van het broedvogelatlasproject (2000-2002) werden in het uiterste zuiden 
van de regio (ca. 1/5 van het werkingsgebied bedoeld in dit rapport) 28 territoria 
geteld; de totale populatie werd op 30-40 territoria geschat (Faveyts & Favijts 
2003). De soort is sindsdien zeker niet afgenomen. Integendeel, er lijkt de laatste 
jaren een neiging te zijn om, net als de Boomklever, de traditionele grotere ‘echte’ 
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loofbossen te verlaten en zich ook in op het eerste zicht niet erg geschikte biotopen 
te vestigen. Zo was er in 2009 een vast territorium (zingend mannetje en 
vergezellend tweede exemplaar) in de populierenbossen in de Meirbroek-Markvallei 
te Galmaarden. Dit fenomeen gebeurt wel (nog) niet op dezelfde schaal als bij de 
Boomklever het geval is. Het is wachten op de inventarisatie van de BBV-plus-
bossoorten in 2012 om hier iets echt zinnig te kunnen over zeggen. 
 

3.3.18.  Boomklever – Sitta europaea 

In de grotere bosgebieden van de streek is de Boomklever inmiddels al een aantal 
jaren stevig ingeburgerd als broedvogel. In 2010 werden diverse fragmentarische 
gegevens ontvangen uit deze gebieden (Raspailleboscomplex, Geitenbos, 
Ophasseltbos, Everbeekse Bossen, Neigembos, Liedekerkebos), maar van een echte 
telling was er geen sprake zodat er geen uitspraak kan worden gedaan over totale 
aantallen. Een groot deel van de waarnemingen hebben betrekking op gebieden 
buiten de kerngebieden in de grote bossen. In deze gebieden in de periferie vallen 
waarnemingen van Boomklevers meer op, en deze waarnemingen worden ook 
vlotter doorgegeven dan in gebieden waar de soort algemeen is. Het valt op dat de 
soort sinds enkele jaren de grotere ‘echte’ loofbossen die als het traditionele 
broedbiotoop worden beschouwd gaan verlaten is en zich ook heeft gevestigd in 
kleinere (populieren)bossen. Parallel met het verschillende verspreidingsgebied van 
deze bostypes heeft de ruimtelijke verspreiding van de Boomklever zich ook 
uitgebreid: van de bossen op de heuvels naar de bossen in de rivier- en 
beekvalleien. In 2010 werden buiten de grotere bosgebieden territoria vastgesteld in 
de volgende gebieden: de Nuchten te Idegem (voor het eerst dat de soort hier werd 
vastgesteld), de Gavers te Onkerzele, de Wellemeersen te Denderleeuw, een klein 
bosgebied tussen Erembodegem en Hekelgem, het Osbroek te Aalst, een klein 
bosgebied tussen Moorsel en Meldert en een bosje te Smetlede (Klaarte).  
Het zwaartepunt van de verspreiding van de Boomklever in de Denderstreek ligt in 
de grotere bosgebieden in het zuiden van de regio. Ten tijde van de broedvogelatlas 
in de periode 2000-2002 werden in het uiterste zuiden van de regio 
(Geraardsbergen/Galmaarden/Bever) 31 territoria geteld, en werd de populatie 
geschat op 31-35 territoria. Er mag worden aangenomen dat dit aantal anno 2010 
hoger moet hebben gelegen, maar het is wachten op de inventarisatie van de BBV-
plus-bossoorten in 2012 om hier iets echt zinnig te kunnen over zeggen. Voor de 
hele Denderstreek moet het in elk geval om vele tientallen territoria gaan. In het 
noorden van de regio lijkt de soort onbekend te zijn als broedvogel.  
 

3.3.19.  Appelvink – Coccothraustes coccothraustes 
Slechts vier waarnemingen zijn voorhanden, alle uit het zuiden van de regio. Te 
Overboelare 1 exemplaar op 24/03 en 18/05, te Zarlardinge 1 exemplaar op 05/06 
en in het Geitenbos 1 exemplaar op 19/03. Deze gegevens zijn te fragmentarisch 
om van territoria te kunnen spreken, maar ze komen wel allemaal uit potentiële 
broedgebieden. Het is waarschijnlijk dat dit een onderschatting van het werkelijke 
aantal, gezien de Appelvink een niet zo makkelijk waarneembare soort is. Kennis 
van de zang/roep is vrijwel noodzakelijk om een enig idee van een mogelijke 
populatie te kunnen vormen. Bovendien zijn zang en roep weinig ver dragende 
geluiden. Voorlopig kunnen we enkel vermoeden dat de Appelvink nog steeds in 
kleine aantallen als broedvogel voorkomt in de bosgebieden in het zuiden van de 
Denderstreek.  

 
3.3.20.  Goudvink – Pyrrhula pyrrhula 

Geen waarnemingen uit de broedperiode. De soort is in het verleden reeds als 
broedvogel vastgesteld in de bosgebieden in het zuiden van de regio, maar het is 
inmiddels al enkele jaren geleden dat hier nog broedverdachte waarnemingen 
plaatsvonden. De Goudvink is weliswaar een onopvallende vogel tijdens de 
broedtijd, die, zeker bij lage dichtheden, erg discreet kan zijn. Anderzijds is de kans 
reëel dat de soort effectief is achteruitgegaan of zelfs verdwenen als broedvogel uit 
de regio. Hoewel illegale vogelvangst anno 2010 niet meer op dezelfde grote schaal 
wordt uigeoefend als ooit het geval is geweest, zou de Goudvink wel nog eens één 
van de enige soorten kunnen zijn waarbij illegale wildvangst een doorslaggevende 
factor speelt bij het verdwijnen als broedvogel. Goudvinken zijn gegeerde 
kooivogels, die zich makkelijk laten vangen. Eén enkele vogelvanger kan op korte 
tijd kleine populaties in de kiem smoren. Het zal een interessant punt van onderzoek 
vormen om in 2012, wanneer de BBV-plus-bossoorten aan de beurt komen, 
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bijzondere aandacht te besteden aan het onderzoek naar het broedvoorkomen van 
de Goudvink in onze regio.  
 

3.3.21.  Rietgors – Emberiza schoeniclus 
Van de Rietgors zijn 139 waarnemingen beschikbaar binnen de datumgrenzen (15/03 
– 15/07). De overgrote meerderheid van deze waarnemingen komen uit de 
Wellemeersen (Erembodegem) en RWZI (Teralfene). In totaal kunnen uit deze 
gegevens minstens 25 territoria worden afgeleid: de Boelaremeersen te 
Schendelbeke (min. vier), de Moenebroek te Schendelbeke/Ophasselt (twee), de 
Rietbeemd (min. twee), het RWZI te Teralfene (twee), de Wellemeersen te 
Denderleeuw/Erembodegem (drie), de Hogedonk te Gijzegem/Herdersem (drie) en 
telkens één territorium te Overboelare-vliegveld, de Gavers te Onkerzele, de Nuchten 
te Idegem, Liedekerke (Dommelingen), Denderleeuw (Dendermeersen), Dender 
Oudegem, Denderbelle (Beneden-Dender), Sint-Gillis-Dendermonde en Sint-
Onolfspolder te Dendermonde.  
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3.4. Gegevens van een aantal overige interessante broedvogels 

 
Hieronder volgt een overzicht van een aantal broedvogelsoorten, andere dan degene die 
hogerop reeds aan bod kwamen, en waarvan interessante informatie aan het licht kwam in 
de loop van het broedseizoen 2010. Tijdens het broedseizoen werden immers ook 
broedgegevens doorgegeven van andere soorten dan de BBV- en BBV-plus-soorten. Het 
gaat om een mix van soorten die om diverse redenen niet specifiek werden geteld: 1/ze 
worden als te algemene broedvogels in de regio beschouwd, 2/een gerichte telinspanning 
zou te moeilijk zijn, 3/ het zijn interessante soorten waarvan er goede gegevens uit een 
klein deel van de regio bestaan of 4/ ze komen niet voor op de rode lijst van de Vlaamse 
broedvogels. De kans bestaat weliswaar dat sommige van deze soorten in de toekomst 
toch nog zouden worden opgenomen als een BBV-plus-soort.  
 
In elk geval werd voor deze soorten geen specifieke, gestandaardiseerde telinspanning 
verricht, en de gegevens moeten in de regel als minder volledig worden beschouwd als de 
gegevens van de BBV-soorten en de BBV-plus-soorten. Omdat het toch om interessante 
en vermeldenswaardige informatie gaat worden ze bij deze toch opgenomen in dit rapport.  
 
3.4.1. Ransuil – Asio otus 

Er werd info van 15 broedlocaties ontvangen. In 13 gevallen ging het om plaatsen 
waar bedelende jongen werden gehoord; de andere twee plaatsen betroffen 
territoriale vogels in het voorjaar. De broedlocaties waren over heel de regio 
verspreid, wat aangeeft dat de soort nog in de hele Denderregio voorkomt. Door de 
grotendeels nachtelijke levenswijze is dit geen makkelijke soort om te 
inventariseren. Er mag daarom worden aangenomen dat de soort veel gemist wordt. 
Op basis van de bekende fragmentarische gegevens mag worden aangenomen dat 
de populatie in de Denderstreek anno 2010 op vele tientallen paren mag worden 
geschat.  
Van de Ransuil wordt al een aantal jaren verondersteld dat de soort afneemt, zowel 
in de Denderstreek als in de rest van Vlaanderen. Concurrentie met de sterk 
toegenomen Bosuil wordt daarbij als een belangrijke factor beschouwd; de sterkere 
en agressievere Bosuil zou zich daarbij ten koste van de zwakkere Ransuil gevestigd 
hebben in traditionele Ransuilbiotopen (lees: meer open gebieden). Een andere 
potentiële oorzaak voor een afname zou het verdwijnen van goede voedselbiotopen 
kunnen zijn. De Ransuil is gebaat bij voldoende kleinschaligheid in het landschap, 
waarbij kleine veldbosjes (als broedplaats) afwisselen met voldoende oppervlakte 
(niet al te intensief beheerd) grasland (als voedselgebied). Het hoeft weinig betoog 
dat dit type van kleinschalig landschap de voorbije decennia duidelijk is afgenomen, 
ten gevolge van een sterk geïntensiveerd landgebruik. Het is zeer waarschijnlijk dat 
deze evolutie een negatieve impact heeft gehad op de broedpopulatie van Ransuil in 
de Denderstreek en in de rest van Vlaanderen. Wij vermoeden dat deze laatste 
factor wel eens meer doorslaggevend als oorzaak voor een vermeende afname zou 
kunnen zijn dan de toename van Bosuil. De Ransuil kan op het vlak van habitat als 
de nachtelijke tegenhanger van de Torenvalk worden beschouwd.  
Hoewel er amper of geen goed onderbouwde telreeksen lijken te bestaan om een 
recente afname van de broedpopulatie van Ransuil te bevestigen, bestaat wel de 
indruk dat dit tenminste lokaal toch het geval kan zijn. Eén van de belangrijkste 
indicaties daarvoor zou de afname en het verdwijnen van vele traditionele winterse 
groepsroestplaatsen van Ransuil kunnen zijn. Tot 10-15 jaar geleden bestonden er 
ook in de Denderregio diverse winterse gemeenschappelijke slaapplaatsen waar tot 
15 of meer Ransuilen overdag samenhokten. Sindsdien zijn vrijwel al die plaatsen 
verdwenen of gaat het nog om slechts maximaal 4-5 vogels. Het is echter niet 
onmiddellijk duidelijk of dat als een rechtstreekse aanwijzing mag worden 
beschouwd dat ook de lokale broedpopulatie is afgenomen. Deze winterse 
roestplaatsen worden immers deels ook bevolkt door noordelijke Ransuilen die hier 
komen overwinteren.  
Wat er ook van zij: 2010 lijkt een goed broedseizoen te zijn geweest voor de 
Ransuil. Op diverse plaatsen in de regio werden grote broedsels genoteerd, met tot 
4-5 uitgevlogen jongen. Dit was o.a. het geval in de Moenebroek te 
Ophasselt/Schendelbeke en in de Hogedonk te Gijzegem/Mespelare. Dat wijst er op 
dat het voedselaanbod (lees: de muizenstand) goed moet zijn geweest.  
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3.4.2. Gierzwaluw – Apus apus 

In het uiterste zuiden van de regio wordt al enkele jaren aandacht besteed aan het 
voorkomen van broedende Gierzwaluwen op een aantal kleinere broedplaatsen 
(dorpscentra). Het gaat met name om een aantal kerken in de gemeenten 
Geraardsbergen, Galmaarden en Bever. In deze dorpscentra is het broedvoorkomen 
van de soort vrij gemakkelijk op te volgen maar het tellen van het aantal 
broedparen is niet zo eenvoudig, onder andere omdat er ook frequent niet 
broedende onvolwassen exemplaren bij de broedplaatsen rondhangen. Het opvolgen 
van de broedplaatsen gebeurt door op een rustige zomeravond eind juni – begin juli 
het aantal Gierzwaluwen te tellen dat (meestal luid roepend) rondvliegt bij een 
broedplaats. In 2010 werden de volgende aantallen geteld op de volgende zes 
locaties: kerk Bever (3 exemplaren), kerk Vollezele (7 exemplaren – minstens 2 
nestplaatsen), centrum Galmaarden (collegeschool – 5 exemplaren), kerk Viane (23 
exemplaren – minstens 4 nestplaatsen – het hoogste aantal dat hier de voorbije 
jaren werd geteld), centrum Moerbeke (3 exemplaren – voor zover bekend een 
nieuwe broedlocatie), kerk Schendelbeke (10 exemplaren – minstens 1 nestplaats). 
In het centrum van Tollembeek werden eveneens een 3-tal broedverdachte vogels 
gezien, maar er vond geen avondlijke telling plaats. Aan de hand van het tellen van 
deze verschillende kleinere broedplaatsen kan een beeld worden verkregen van de 
evolutie van de broedpopulatie in dit deel van de regio. Uit de gegevens van de 
voorbije jaren, waarbij telkens op dezelfde wijze avondlijke broedvogeltellingen 
werd verricht, kan worden afgeleid dat de broedpopulatie in het uiterste zuiden van 
de Denderstreek de afgelopen jaren stabiel tot licht toenemend is. De grootste 
populatie in het uiterste zuiden van de Denderregio is te vinden in het stadscentrum 
van Geraardsbergen. Het aantal broedparen van deze populatie werd niet geteld, 
maar bij enkele avondtellingen van vogels boven de stad werden meermaals tot 
minstens 100 exemplaren geteld. Dat brengt het aantal getelde vogels rond de 
broedplaatsen in de gemeenten Geraardsbergen, Galmaarden en Bever op minstens 
151 exemplaren. Doordat hier zeker een aandeel onvolwassen, niet-broedende 
vogels bij zit (Gierzwaluwen zijn pas na enkele jaren broedrijp, maar ze bezoeken 
de broedplaatsen reeds tijdens hun ‘puberjaren’) is het moeilijk te zeggen om 
hoeveel broedparen het gaat, maar er mag wel worden verondersteld dat het om 
enkele tientallen paren gaat.  
Het zou ondoenbaar zijn om deze soort in heel de Denderregio te tellen, doordat het 
erg tijdrovend zou zijn om deze soort te tellen in haar hoofdzakelijk stedelijke 
broedmilieu. Buiten het uiterste zuiden van de regio komt de soort ook voor in alle 
steden van de Denderregio, zoals Ninove (min. 50 ex. boven de stad begin juli), 
Denderleeuw, Aalst en Dendermonde. Daarnaast komt de soort ongetwijfeld ook 
voor op een aantal meer landelijke broedplaatsen in dorpskerken (o.a. Aaigem). Aan 
de hand van de fragmentarische gegevens uit het uiterste zuiden van de regio 
kunnen we echter wel besluiten dat de populatie van de Gierzwaluw in de 
Denderstreek het vrij goed doet.  
 

3.4.3. Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus 
De Gekraagde Roodstaart is tegenwoordig een zeldzame broedvogel in onze streek. 
Slechts acht territoria werden vastgesteld (40 waarnemingen tussen 01/04/2010 en 
15/07/2010). Deze waren gelokaliseerd te Galmaarden, Moerbeke, de Kwabroeken 
te Pollare, de Rietbeemd te Overboelare/Deux-Acren (twee), de Honegem, het 
Kravaalbos te Meldert en de Sint-Onolfspolder te Dendermonde. Opmerkelijk is dat 
het territorium in Galmaarden bezet werd door een hybride mannetje Zwarte 
Roodstaart x Gekraagde Roodstaart (P. ochruros x P. phoenicurus). De vogel werd 
gefotografeerd door J. Van Holen op 16/05/2010. De foto is terug te vinden op de 
waarnemingenpagina van de Denderstreek 
(http://denderstreek.waarnemingen.be/index.php). In de jaren 1960 en 1970 kende 
de hele Europese populatie een dramatische achteruitgang. De Denderstreek 
ontsnapte hier niet aan. Tot vrij recent waren kwamen nog relatief veel broedparen 
voor in de streek rond Aalst, met name in en nabij de Honegem, maar ondertussen 
is de soort ook hier zeldzaam. De soort is in ons land  nog voornamelijk terug te 
vinden op de zandgronden in de Kempen en Zandig Vlaanderen, waar de populatie 
goed stand houdt. In de andere delen van het Vlaamse land, waar veelal in 
landbouwgebied wordt gebroed, blijft deze soort het moeilijk hebben. Onder andere 
het verdwijnen van hoogstamboomgaarden is hier niet vreemd aan. Het blijft ook 
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een raadsel waarom de Gekraagde Roodstaart afwezig blijft in geschikte, grote 
loofbossen in het zuiden van Vlaanderen. 
 

3.4.4. Spotvogel – Hipolais icterina 
Van de Spotvogel is het vermeldenswaardig om te wijzen op de opmerkelijke 
concentratie broedparen van deze soort in het Natuurpunt-reservaat de Moenebroek 
te Schendelbeke/Ophasselt in het zuiden van de regio. Hier werden, op een 
oppervlakte van ca. 60 hectare in totaal minstens tien territoria vastgesteld! De 
Moenebroek is traditioneel een topgebied voor Spotvogels, net als voor andere 
zangvogels die gebaat zijn bij extensief beheerd kleinschalig landschap. Het feit dat 
dit beheer in de Moenebroek op een schaal van meerdere tientallen hectare wordt 
uitgeoefend zorgt er voor dat soorten zoals Spotvogels hier hoge dichtheden kunnen 
behalen. Minstens tien territoria van Spotvogel op ca. 60 hectare is naar 
hedendaagse Vlaamse normen meer dan behoorlijk. Voor veel vogelsoorten voor wie 
het ‘gewone’ Vlaamse landschap tegenwoordig duidelijk te intensief beheerd wordt,  
wordt het steeds duidelijker dat natuurreservaten van zeer groot belang zijn om 
deze soorten te kunnen behouden. De populaties op het Vlaamse platteland van 
soorten zoals Spotvogel zijn de voorbije twintig jaar sterk achteruit gegaan. De 
Denderstreek vormt daarop geen uitzondering. Het is in dat opzicht veelzeggend dat 
er in 2010 voor de periode 15/05 – 31/07 in de hele Denderregio amper 30 
waarnemingen van Spotvogel in de databank werden ingevoerd. Dit is één van die 
vogelsoorten die vrij kort geleden nog als algemeen te boek stonden …  
 

3.4.5. Braamsluiper – Sylvia curruca 

Twintig territoria werden in het afgelopen seizoen opgetekend (46 waarnemingen 
tussen 01/04/2010 en 15/07/2010): Moenebroekvallei te Ophasselt/Schendelbeke 
(slechts één; in andere jaren hier tot drie territoria, Waarbeke, de Rietbeemd, de 
Dommelingen te Liedekerke, Overboelare-Zavelstraat, Nederboelare (bij 
Boelaremeersen), Onkerzele (bij Denderland Shopping), de Wellemeersen, 
Moerbeke (drie), Galmaarden (drie: Waterschaapvallei, Bruinsbroekstraat en 
Kluybos), Vollezele-Congoberg, Denderwindeke, Hofstade, Lede, Meldert en Lierde 
(twee: Sint-Martens-Lierde en nabij het Parkbos). Van deze soort zijn er geen 
waarnemingen bekend uit het noorden van regio (Lebbeke, Dendermonde). 
De Braamsluiper is ondanks zijn onmiskenbare zang, niet zo eenvoudig te 
inventariseren. Doortrekkers komen nog tot laat in mei voor en bovendien laat deze 
soort zijn zang niet altijd regelmatig horen. 
 

3.4.6. Fitis – Phylloscopus trochilus 
Van de Fitis werden 23 zangposten waargenomen. In de Denderstreek is de Fitis 
slechts een schaarse broedvogel, die nergens hoge dichtheden bereikt. In 
Vlaanderen is de Fitis-populatie als stabiel te beschouwen, met duidelijk lagere 
aantallen in het zuiden van het gewest (Vermeersch et al. 2004).  
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4. Dankwoord 

 
Het uitvoeren van dit project is uiteraard onmogelijk zonder de medewerking van heel wat 
vogelkijkers uit de streek! Het is dankzij het onbaatzuchtige telwerk van deze mensen dat de 
vogelwerkgroep er in geslaagd is om dit rapport in elkaar te boksen. Bij deze dan ook een 
oprecht en hartelijk woord van dank aan iedereen die gegevens aanleverde die hebben 
bijgedragen tot de volledigheid van dit rapport: dit rapport is er door en voor jullie! Moge dit 
rapport, dat duidelijk aantoont dat er nog heel wat leemtes zijn in de kennis van onze regionale 
broedvogelpopulatie, tegelijk een uitdaging en aanmoediging zijn voor verder veldwerk. 
De volgende personen worden bedankt voor het geven van informatie en/of commentaren: 
Joost Mertens, Joost Meulemans, Bruno De Bruyn, Tim Audenaert, Davy De Groote, Bernard 
Van Elegem, Geert Elskens en Bjorn Tytgat.  
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5. Samenvatting 

 
In het kader van het Vlaamse project Bijzondere Broedvogels, dat georganiseerd wordt door het 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), werd ook dit jaar in ons werkingsgebied aan dit 
project meegewerkt. Het Cinerea werkingsgebied omvat volgende gemeenten en deelgemeenten: 
Dendermonde, Lebbeke, Aalst, Erpe-Mere, Denderleeuw, Liedekerke, Teralfene (Affligem), 
Haaltert, Ninove, Geraardsbergen, Lierde, Everbeek (Brakel), Galmaarden en Bever. Samen goed 
voor 497 km². 
De soorten die in aanmerking komen voor dit onderzoek bestaan uit drie groepen: zeldzame  
broedvogels, koloniebroeders en exoten. 
Gezien er van deze soorten relatief weinig in onze regio broeden werd aan dit project een 
addendum toegevoegd (BBV-plus) waarin soorten zijn opgenomen die specifiek voor onze regio, 
relatief zeldzaam zijn. Deze BBV-plus soorten werden ingedeeld in habitatgroepen: BBV-plus-
ruigte, BBV-plus-water en BBV-plus-bos. Elk jaar wordt aan een van deze groepen extra aandacht 
geschonken zodat elke groep om de vier jaar nader wordt onderzocht. Dit jaar waren de BBV-plus-
ruigte soorten aan de beurt.  
De waarnemingen werden verzameld via de regionale waarnemingenpagina van 
www.waarnemingen.be: http://denderstreek.waarnemingen.be/index.php.  
 
De winter 2009-2010 werd beschouwd als een strenge winter. Enkele stevige koudeperiodes en 
veel sneeuw droegen bij aan die indruk. Een aantal vogelsoorten worden beschouwd als goede 
graadmeters voor de strengheid van de winter. Als we naar de populaties van die soorten in 2010 
kijken lijkt het uiteindelijk zeer goed te zijn meegevallen. Van de Blauwe Reiger  werden in onze 
regio 202 bezette nesten geteld in zeven kolonies. Dat is een stijging ten opzichte van 2009 (189 
nesten). De grootste kolonie (99 nesten) was traditioneel gelokaliseerd in de Gavers te Onkerzele. 
De Denderregio is traditioneel een belangrijk broedgebied voor deze soort op Vlaams niveau. Ook 
de aantallen van andere wintergevoelige soorten zoals IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart leken 
goed mee te vallen. Wat de ijsvogel betreft werden 14 territoria opgetekend (schatting: 30-40 
territoria). Zekere broedgevallen werden niet vastgesteld. Het overwicht voor deze soort ligt in het 
zuiden van de regio, maar er waren ook territoria in Lebbeke en Sint-Gillis-Dendermonde. Gezien 
ijsvogels nogal verscholen leven, niet steeds in de onmiddellijke nabijheid van water en er ook niet 
specifiek naar gezocht werd, mogen we aannemen dat dit aantal een onderschatting is. We mogen 
stellen dat 30-40 paren aanwezig waren in de regio. De grote gele kwikstaart was algemener: 28 
territoria werden waargenomen (schatting: 50-60 territoria), één van de grootste aantallen van de 
laatste 15 jaar. Hiervan zijn er vijf zekere broedgevallen en 19 waarschijnlijke broedgevallen. De 
grote gele kwikstaart is typisch een broedvogel langs rivieren en beken, waar gebouwen zoals 
bruggen en molens worden gebruikt om in te broeden. Recent wordt vastgesteld dat de soort dit 
traditionele biotoop verlaat, en bijvoorbeeld ook op boerderijen gaat broeden. 
Niet alle soorten kwamen de winter echter ongehavend door: van de Cetti’s Zanger werden slechts 
twee territoria vastgesteld, in Geraardsbergen en Ninove. Deze soort verscheen voor het eerst in 
onze streek in de jaren 1970 en verdween in de jaren 1980 na een aantal opeenvolgende strenge 
winters. Vanaf 2005 vond een comeback plaats, maar na een piek van vijf territoria in 2008 is het 
aantal broedparen van deze wintergevoelige zangvogel opnieuw afgenomen. 
 

Het is al langer geweten dat de meeste roofvogelsoorten het tegenwoordig erg goed doen. Enkele 
van deze soorten werden onderzocht in 2010. De Wespendief is vooral goed vertegenwoordigd in 
het bosrijke zuidelijke deel van de regio. In totaal werden 13 territoria vastgesteld (schatting: 13-
15 territoria). Nader onderzoek in enkele bossen in het centrale deel van de regio zou mogelijks 
nog enkele territoria kunnen opleveren. Door het variabele verenkleed zijn Wespendieven 
individueel herkenbaar. Door fotomateriaal van vorige jaren te bestuderen kon worden achterhaald 
dat min. 6♂♂ van vorig jaar opnieuw hetzelfde broedgebied bezetten. Twee ♂♂ waren zelfs voor 
het vierde opeenvolgende jaar in hetzelfde territorium aanwezig. Van de Havik werden drie 
territoria vastgesteld (schatting: 3-5 territoria), alle in het zuiden van de regio waar gericht werd 
gezocht naar territoria. Mogelijks komt de soort ook voor in het centrale deel van regio. Een koppel 
Slechtvalken broedde voor het tweede opeenvolgende jaar in Aalst. Dit jaar voor het eerst in de 
pas geplaatste nestbak op een van silo’s van Syral. Het broedgeval werd uitvoerig gedocumenteerd 
en twee juveniele vogels (♂ en ♀) werden in de nestbak geringd op 26/05/2010. Opmerkelijk was 
wel dat het wijfje van dit koppel een vogel in haar tweede kalenderjaar was (dus geboren in 2009). 
Het is eerder uitzonderlijk dat dergelijke jonge vogels succesvol tot broeden komen. Er werden in 
2010 20 territoria van Boomvalk vastgesteld (schatting: 30-40 territoria). Deze waren verspreid 
over nagenoeg heel de regio. We mogen veronderstellen dat dit een onderschatting is, gezien de 
Boomvalk vrij moeilijk te inventariseren is. De populatie in de regio is op lange termijn 
waarschijnlijk stabiel. 
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Hoewel de Dendervallei niet echt als een ornithologische hotspot in Vlaanderen kan worden 
beschouwd, is onze regio voor een aantal soorten wel degelijk van belang. De vele 
populierenbossen zorgen er voor dat de Wielewaal het in onze streek naar verhouding beter doet 
dan elders in Vlaanderen. Liefst 28 territoria werden opgetekend (schatting: 50-60 territoria). De 
meeste van deze territoria zijn gesitueerd in populierenbossen langs de Dender of één van haar 
zijrivieren/beken. Opvallend is de afwezigheid van territoria in Lebbeke en Dendermonde. Hoogst 
waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat in dit deel van de regio minder intens naar vogels 
wordt gekeken. De Matkop wijkt af van de meeste andere mezensoorten door haar sterke afname 
in Vlaanderen en de rest van West-Europa. In de Denderstreek komen nog aardige aantallen voor. 
Er werden 28 territoria gemeld. Gezien de vroege zangpiek (maart – april) en het feit dat de soort 
voor veel vogelaars minder appeal heeft mogen we stellen dat een schatting van 100-150 territoria 
een meer realistisch beeld ophangt van de broedpopulatie in onze streek. Het zou nuttig zijn om in 
de toekomst wat meer aandacht aan deze soort te besteden, gezien het vermoedelijke belang van 
de Denderregio voor de Matkop op Vlaams niveau.  
 

Het is gekend dat onze avifauna tegenwoordig gekleurd wordt door een aantal exotische soorten 
die hier van oorsprong niet in het wild voorkomen. Van de Canadese Gans werden er 53 paren 
opgetekend, waaronder 40 in de Wellemeersen bij Denderleeuw. Doordat de soort de voorbije 
jaren steeds algemener is geworden komt ze tegenwoordig in zoveel gebieden voor dat het moeilijk 
is geworden om nog een volledig beeld van de broedpopulatie te krijgen. De reële Denderpopulatie 
van deze opvallende gans wordt op >100 paren geschat. Een andere opvallende vreemde “gans” in 
de bijt is de Nijlgans: de 17 vastgestelde territoria zijn maar het topje van de ijsberg van een 
geschatte totale streekpopulatie van >50 paren. Van de Brandgans werden drie territoria 
vastgesteld. Twee andere exotische watervogels, de Casarca en de mandarijneend, waren 
broedverdacht, maar er werden geen effectieve broedgevallen genoteerd. Er werden een 15-tal 
territoria van Halsbandparkiet opgemerkt (schatting: 15-20).  
 

De Middelste Bonte Specht werd nog steeds niet broedend aangetroffen in onze regio. Toch wordt 
hij in toenemende mate waargenomen in onze streek, voornamelijk in de wintermaanden (o.a. 
Liedekerkebos). In 2010 waren er wel vier intrigerende waarnemingen van roepende vogels in de 
tweede helft van juli. Gezien het late tijdstip kunnen deze vogels reeds disperserende jongen uit 
andere regio’s zijn. Deze spechtensoort is een in de (nabije) toekomst nieuw te ontdekken 
broedvogel voor onze streek. Bijzonder was dat er alweer een broedgeval werd gevonden van de 
Engelse Gele Kwikstaart, een zeldzame ondersoort van de gele kwikstaart. In de Vlamovenkouter 
te Iddergem broedde een gemengd koppel, ♂ Engelse x ♀ gewone Gele Kwik. De Engelse gele 
kwikstaart is in Vlaanderen een zeer zeldzame broedvogel, maar voor de Denderstreek gaat het 
reeds om het vierde broedgeval of territorium in de laatste tien jaar. De Roodborsttapuit-populatie 
kent een licht toenemende trend in onze regio: acht territoria werden vastgesteld (schatting: 10-15 
territoria). Opmerkelijke vaststelling was dat deze alle gelegen waren op maximum 500 m van de 
Dender, waar ruigteterreinen, geschikt voor deze soort, voorkomen. De Nachtegaal is een 
zeldzame broedvogel in onze regio, maar met acht vaste zangposten en nog enkele tijdelijke was 
2010 een meer dan behoorlijk jaar naar hedendaagse normen (schatting: 10-15 territoria). Deze 
positieve trend was in 2009 al voorzichtig ingezet; duimen maar dat het zo verder gaat in de 
toekomst! Gezien de Nachtegaal graag gebruik maakt van “verloren hoekjes” mogen we ervan 
uitgaan dat nog enkele territoria over het hoofd werden gezien. 
 
We eindigen met een somber hoofdstuk. Het is inmiddels geen geheim meer dat de biodiversiteit in 
ons landschap tegenwoordig nog slechts een schim is van de situatie enkele decennia geleden. In 
weinig biotopen is deze tendens zo vernietigend duidelijk als in het landbouwgebied. Eén van de 
droevigste hoofdstukken in dit verhaal is dat van de Zomertortel. Van deze nog niet zo lang 
geleden nog vrij algemene soort bereikten ons in 2010 slechts 18 waarnemingen, wijzend op 
amper zes territoria. De streekpopulatie wordt nog op amper 15-20 territoria geschat, een 
bijzonder somber resultaat. In het zuidelijke deel van de regio, waar meer historische gegevens 
voorhanden zijn, blijkt er een populatieafname van zo’n 98% te zijn gedurende de laatste 30 jaar! 
Het tweede somber verhaal is dat van de Veldleeuwerik. Nog niet zo lang geleden een zeer 
algemene en gekende plattelandsvogel; in 2010 werden nog amper 26 territoria vastgesteld. Een 
optimistische schatting komt uit op 100-125 broedparen. Maar zelfs in dit laatste geval betekend 
dit een afname van de broedpopulatie met zowat 98% sinds de jaren 1970. Een cijfer dat trouwens 
voor heel Vlaanderen geldig is. Wat de Graspieper betreft kunnen we zelfs stellen dat hij nagenoeg 
verdwenen is uit de regio. Slechts zeven territoria werden geteld. Zelfs als we er rekening mee 
houden dat niet alle territoria werden gemeld of er territoria over het hoofd werden gezien komen 
we met een schatting nog slechts aan een twintigtal paren. De dramatische verhalen van de 
Zomertortel, de Veldleeuwerik en de Graspieper zijn in belangrijke mate het gevolg van de 
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verregaande intensivering  en verschraling van het Vlaamse landbouwareaal. Een klein, hoopvol 
lichtpuntje in het plattelandsverhaal wordt gevormd door de Geelgors. Deze soort is verdwenen uit 
het grootste deel van de Denderregio, maar houdt nog stand in het uiterste zuiden. Een gerichte 
inventarisatie leverde 46 territoria op. Een realistische schatting komt uit op 50-60 broedparen. 
Hoewel de soort lokaal vrij goed stand houdt, blijkt er op tien jaar tijd toch een afname van ca. 
35% te hebben plaatsgevonden. De territoria van de geelgors liggen in enkele clusters. Een eerste 
kernpopulatie (acht territoria) is gelegen in Bever. De tweede kernpopulatie is gesitueerd 
langsheen de Beverbeek (Galmaarden, Tollembeek en Vollezele) en telt 14 territoria. Een derde 
kernpopulatie, met 14 broedparen, is gelegen in Onkerzele. De overige territoria liggen wat meer 
verspreid. In de winter 2009-2010 werden door het Regionaal landschap Zenne, Zuun & Zoniën 
een drietal graanakkers voorzien te Galmaarden en Vollezele. Deze lagen in de onmiddellijke 
nabijheid van één van kernpopulaties. Tijdens de wintermaanden foerageerden op deze akkers tot 
144 geelgorzen. Het lijkt er op dat deze graanakkers een positieve invloed hebben op het lokale 
broedvogelbestand van de Geelgors. Dit blijkt onder andere uit het feit dat drie territoria die al 
enkele jaren onbezet waren, opnieuw ingenomen werden. 
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7. Bijlagen 

 

7.1.  Overzicht van de BBV-soorten in de Denderregio 

 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de BBV-soorten en de BBV-plus-soorten uit 
de Denderregio. De BBV-soorten betreffen soorten die de voorbije vijf jaar in de 
Denderregio zijn vastgesteld als mogelijke, waarschijnlijke of zekere broedvogel. De 
namen van uitheemse soorten worden cursief gedrukt.  
 
BBV BBV-plus: ruigte BBV-plus: water BBV-plus: bos 

Blauwe Reiger Boomvalk Dodaars Houtsnip 
Knobbelzwaan Zomertortel Fuut Zwarte Specht 
Zwarte zwaan Wielewaal Krakeend Fluiter 

Canadese gans Veldleeuwerik Wintertaling Vuurgoudhaan 
Brandgans Graspieper Slobeend Kuifmees 
Nijlgans Roodborsttapuit Kuifeend Glanskop 
Casarca Nachtegaal Waterral Boomklever 
Zomertaling Matkop Grutto Appelvink 

mandarijneend Geelgors Sprinkhaanzanger Goudvink 
Carolina-eend 

 

Rietzanger 

 

Wespendief 

 

Blauwborst 

 

Rode Wouw 

 

Rietgors 

 

Havik 

   

Slechtvalk 

   

Kleine Plevier 

   

Halsbandparkiet  

   

Middelste Bonte Specht 

   

IJsvogel 

   

Engelse Gele Kwikstaart 

   

Grote Gele Kwikstaart 

   

Rouwkwikstaart 

   

Cetti’s Zanger 

   

Orpheusspotvogel 

   

Europese Kanarie 

   

Grauwe Gors 
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7.2.  Overzicht van de aantallen en schattingen van BBV- en BBV-plus-soorten in 2010 in 

de Denderstreek 

 

7.1.1. BBV-soorten – inheems  

 
Soort Aantal getelde 

paren/territoria 
Schatting aantal 
paren/territoria 

Blauwe Reiger 202 202-210 
Knobbelzwaan 0 0-1 

Wespendief 13 13-15 
Havik 3 3-5 
Slechtvalk 1 1 
Kleine Plevier 4 5-10 
Middelste Bonte Specht 0-1 0-2 

IJsvogel 14 30-40 
Engelse Gele Kwikstaart 1 1-2 
Grote Gele Kwikstaart 28 50-60 
Cetti’s Zanger 2 2-3 

 

7.1.2. BBV-soorten – uitheems 

 
Soort Aantal getelde 

paren/territoria 
Schatting aantal 
paren/territoria 

Canadese Gans 53 >100 
Brandgans 3 3-6 

Nijlgans 17 >50 
Casarca 2 2-3 
Mandarijneend 0-1 1-2 
Halsbandparkiet 15 15-20 

 

7.1.3. BBV-plus-soorten – met bijzondere aandacht in 2010 

 

 
Soort Aantal getelde 

paren/territoria 
Schatting aantal 
paren/territoria 

Boomvalk 20 30-40 
Zomertortel 6 15-20 

Wielewaal 28 50-60 
Veldleeuwerik 26 100-125 
Graspieper 7 10-20 
Roodborsttapuit 8 10-15 
Nachtegaal 8 10-15 
Matkop 28 100-150 

Geelgors 46 50-60 
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7.3.  Bepalen van de broedzekerheid 

 
Code Omschrijving 
 
Mogelijk broedgeval 

 
1 Waarneming van een individu in het broedseizoen, in een mogelijk broedbiotoop, 

zonder dat aanwijzing omtrent broeden werd verkregen. 
 
2 Eénmalige waarneming van zingend of baltsend individu in het broedseizoen. 

 
Waarschijnlijk broedgeval 

 
3 Waarneming  van een paar in geschikt biotoop in het broedseizoen.   
 
4 Territoriumgedrag (zang, gevechten e.d.) op dezelfde plaats vastgesteld, op 

tenminste twee dagen, die meer dan één week uit elkaar liggen. 
 
5 Baltsend paar (ook paring) in het boedseizoen in geschikt broedbiotoop. 
 
6 Bezoek van een vogel aan een mogelijke nestplaats (bv. Huismus die onder 

dakpannen kruipt). 
 
7 Angstkreten of ander gedrag (alarmeren), dat wijst op aanwezigheid van nest of 

jongen. Houd er rekening mee dat alarmeren lang niet altijd duidt op een 
broedgeval. Veel vogels alarmeren ook wanneer ze niet broeden. Let daarom 
speciaal op of de vogel aan een plaats gebonden is. 

 
8 Vogel met broedvlekken (niet altijd een betrouwbare aanwijzing van een 

broedgeval ter plaatse). 
 

9 Transport van nestmateriaal, nestbouw of uithakken/graven van nestholte. 
 
Zeker broedgeval 

 
10 Afleidingsgedrag. De vogel doet alsof hij verlamd of gewond is en lokt zo de 

waarnemer van het nest weg. Afleidingsgedrag komt vooral voor bij soorten die in 
open terreinen broeden, zoals eenden, steltlopers en een enkele zangvogelsoort 
(bv. Rietgors). 

 
11 Pas gebruikt nest of eierschalen. 
 
12 Pas uitgevlogen jongen van nestblijvers of donsjongen van nestvlieders. Deze code 

moet uiterst zorgvuldig worden gehanteerd. Soorten als sterns, meeuwen, 
zwaluwen, Roek, Spreeuw, Kruisbek, Sijs en Barmsijs kunnen met hun vliegvlugge 
jongen grote afstanden afleggen. De jongen worden dan soms nog door hun ouders 
gevoerd. Let daarom uitsluitend op jongen die niet of nauwelijks kunnen vliegen. 

 
13 Gebruikt nest met onbekende inhoud. Bezoek door ouders aan een nest, waarvan 

de inhoud niet kan worden vastgesteld of waarneming van een broedende vogel. 
Deze code is ondermeer bedoeld voor koloniebroedende soorten zoals Roek en 
Oeverzwaluw. 

 
14 Transport van voedsel of ontlasting. Transport van ontlastingspakketjes of van 

voedsel voor de jongen is voor de meeste zangvogels een bruikbare methode. 
Soorten als meeuwen en roofvogels voeren hun jongen echter nog lang nadat zij 
zijn uitgevlogen (zie ook code 12), terwijl sterns en IJsvogel soms lange 
voedselvluchten maken en dus best met voedsel buiten het broedgebied kunnen 
worden waargenomen. Het voeren van een wijfje door een mannetje moet met 
code 5 worden aangeduid. 
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15 Nest met eieren. 
 

16 Nest met jongen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


