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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., 2013. Bijzondere broedvogels in de Denderstreek in 
2012. Natuurpunt-Vogelwerkgroep Cinerea. Geraardsbergen, uitgave in eigen beheer.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Foto. Glanskop Parus palustris, Raspaillebos, Moerbeke, 24 december 2007 (Wouter Faveyts). In 2012 werd speciale aandacht 
besteed aan de bossoorten in de Denderregio. Glanskop is bij uitstek een typisch voorbeeld van zo’n bosvogelsoort. In het westelijk 
deel van Vlaanderen is het voorkomen hoofdzakelijk beperkt tot de Vlaamse Ardennen. In het zuiden van de Denderregio komt een 
belangrijk aandeel van deze westelijke populatie voor.  
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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 Denderleeuw).  

 
Het aantal in de streek broedende soorten die onder dit project vallen is beperkt. In de periode 2000-2012 werden in 
de Denderregio van in totaal 31 BBV-(onder)soorten broedgevallen of territoria vastgesteld (zie bijlage 7.1).  
 

1.3. BBV-plus-project 
 
Zoals hierboven reeds 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 dat jaar was het de beurt aan de soortengroep BBV-plus-ruigte. In 
2011 was het de beurt aan de soorten van de groep BBV-plus-water, en in 2012 kwamen de soorten van de sgroep 
BBV-plus-bos aan bod.    
 

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, Lede, Erpe-Mere, Denderleeuw, Liedekerke, Teralfene (Affligem), Sint-Lievens-Houtem, 
Haaltert, Ninove, Roosdaal, Geraardsbergen, Deftinge (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 542 km² (bron: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_gemeenten_naar_oppervlakte), zonder de deelgemeente Everbeek. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_gemeenten_naar_oppervlakte
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Naar schatting bedraagt de oppervlakte van deze deelgemeente ca. 10 km²; de totale oppervlakte van het 
werkingsgebied wordt gemakshalve afgerond naar 550 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 29/03/2012 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.  
 

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 waarnemersinspanning 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 waarnemersinspanning 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 Kwikstaart 
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.  

http://www.waarnemingen.be/
http://denderstreek.waarnemingen.be/index.php
http://denderstreek.waarnemingen.be/index.php
http://www.waarnemingen.be/
http://denderstreek.waarnemingen.be/index.php
http://www.inbo.be/docupload/877.pdf
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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 
In dit deel van het rapport worden de 58 soorten van het BBV project van de Denderregio besproken. Deze 
soorten worden over vier rubrieken verdeeld. 

 

3.1 Resultaten van inheemse BBV-soorten 
 

 
3.1.1. Grauwe Gans – Anser anser 
 Aantal getelde paren/territoria: 2  
 Trend: nieuwe broedvogel sinds 2009; schijnbaar stabiel in zeer klein aantal 
 Telinspanning: 2  
 Bespreking: In 2012 werden twee broedgevallen van Grauwe Gans vastgesteld. Een koppel met 4 pulli 

(die wellicht ook vliegvlug werden) werd  genoteerd op het RWZI te Teralfene. Daarnaast werd in april 
een koppel met 7 pulli waargenomen op de Dender ter hoogte van de Grote Meersen in Okegem. Het is 
niet bekend of de pulli van dit tweede koppel vliegvlug geraakten. Een waarneming van een groep van 9 
ex. in de omgeving (monding Walputbeek) op 17/06 zou mogelijk op deze familiegroep betrekking 
kunnen hebben, maar bij gebrek aan details kan daar geen zekerheid over bestaan.  
Op enkele andere plaatsen werden tijdens het broedseizoen Grauwe Ganzen waargenomen, maar er 
wordt geen melding gemaakt van broedverdacht gedrag: in de Honegem te Erpe-Mere (in de periode 
maart – april meerdere waarnemingen van 1-7 ex.), in de Sint-Onolfspolder te Dendermonde (op 
diverse data in maart 1-4 ex., 16 ex. op 2/07) en in de Wellemeersen (regelmatig waarnemingen van 1-4 
ex. in de periode maart – juli; bij een waarneming van 3 juveniele vogels op 16/06 worden geen verdere 
details vermeld, maar een waarneming op een dergelijke late datum kan even goed betrekking hebben 
op vliegvlugge exemplaren die al uitzwermen vanuit andere gebieden). Mogelijk werd in het noordelijke 
deel van de vallei een broedgeval over het hoofd gezien, maar het is waarschijnlijk dat de 
streekpopulatie van Grauwe Gans zeker minder dan vijf broedparen telt. In het zuidelijke deel van de 
vallei ontbreekt de soort zeker als broedvogel.  
Waarnemers worden opgeroepen om bij waarnemingen van Grauwe Ganzen tijdens het broedseizoen 
steeds melding te maken van eventueel broedgedrag, zoals het voorkomen van ouders met pulli. Dat 
maakt het voor de opstellers van het broedvogelrapport veel gemakkelijker om de gegevens te 
analyseren en broedgevallen te detecteren.  
De Vlaamse populatie piekte in de periode 2003-2005, met 1.300-1.500 broedparen  (Vermeersch et al. 
2006). Daarna zette zich een daling in, als gevolg van toegenomen predatie door Vossen en als gevolg 
van gerichte bestrijdingsacties op locaties waar de soort voor overlast zorgt. Opvallend is dat de soort 
daarbij afneemt in een aantal traditionele kerngebieden, zoals de Oostkustpolders en het Noord-Oost-
Vlaamse Krekengebied, terwijl ze nog verder uitbreidt naar nieuwe gebieden (Vermeersch et al. 2009). 

 

3.1.2. Zomertaling – Anas querquedula 
 Aantal getelde paren/territoria: 3  
 Trend: zeer zeldzame, onregelmatige broedvogel; geen trend 
 Telinspanning: 2  
 Bespreking: Voor het eerst sinds jaren was er weer sprake van broedverdachte Zomertalingen in de 

Dendervallei! De vele neerslag tijdens het voorjaar van 2012 zorgde voor hoge waterstanden die in 
enkele gebieden aantrekkelijke condities creëerden voor deze liefhebber van ondiepe moerassen.  
Op drie plaatsen was er sprake van waarnemingen die het rechtvaardigen om tot een zeker of 
waarschijnlijk territorium te besluiten. Het meest concrete geval vond plaats in de Nuchten te Idegem: 
eind april werd een luidruchtig baltsend paar gehoord en half mei was er sprake van broedverdacht 
gedrag. Bij de laatste waarneming werd een koppel opgestoten uit de vegetatie, om nauwelijks tien 
meter verderop alweer op het water te landen en direct weer in de vegetatie te verdwijnen. Omdat er 
voldoende broedaanwijzingen waren verzameld en het terrein bovendien zeer onoverzichtelijk en 
moeilijk begaanbaar was werden de vogels vervolgens met rust gelaten. In de Wellemeersen bij 
Denderleeuw waren vanaf half maart Zomertalingen aanwezig. In april volgden heel wat waarnemingen, 
die wellicht wel deels op doortrekkers betrekking zullen hebben gehad. Tot half mei werd nog geregeld 
1-2 ex. gezien. Hoewel er geen concrete broedaanwijzingen zijn, voldoen de vele waarnemingen van 
vogels in geschikt biotoop, tot diep in het broedseizoen, om te spreken van een territorium. Voor het 
derde potentieel territorium, in de Sint-Onolfspolder te Dendermonde, ontbreken eveneens concrete 
broedaanwijzingen. In dit geschikte broedgebied vonden weliswaar slechts twee waarnemingen plaats 
in april – mei, maar de meiwaarneming betrof een mannetje op 13/05 dat snel een zijslootje in zwom: 
mogelijk broedverdacht gedrag van een ‘wakend’ mannetje.  
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Nog het vermelden waard is een eenmalige waarneming van een mannetje op 14/06 in de Rietbeemd te 
Overboelare, maar een eenmalige waarneming op een dergelijke vrij late datum is onvoldoende om zelfs 
maar van een potentieel territorium te spreken.  
Ten tijde van de Vlaamse broedvogelatlas (2000-2002) werd de Vlaamse populatie op 160-200 paren 
geschat (Vermeersch et al. 2004). De meest recente populatieschatting dateert alweer uit 2005 en wordt 
begroot op 120-150 broedparen (Vermeersch et al. 2006).  

 
 

3.1.3. Ooievaar – Ciconia ciconia  
 Aantal getelde paren/territoria: 0 
 Trend: potentiele broedvogel 
 Telinspanning: 4 
 Bespreking: Het afgelopen broedseizoen werden geen broedgevallen of territoria genoteerd. Wel 

werden er her en der kortstondig pleisterende dieren waargenomen. Zo waren er bijvoorbeeld 2 
pleisterende vogels in de Hogedonk (Gijzegem) van 27/01 tot 26/02. Ondanks het feit dat de Ooievaar 
niet tot broeden gekomen is, blijven we deze soort toch opnemen in ons verslag.  De voorbije jaren 
werden immers interessante waarnemingen doorgegeven van dieren met nestmateriaal en klepperende 
dieren (Hogedonk). Bovendien broedt de soort in  de ruime omgeving, nl het Donkmeer te Berlare en is 
er te Gijzegem sinds meerdere jaren een nestpaal opgetrokken. Het is dus niet uitgesloten dat de soort 
zich in de nabije toekomst als broedvogel vestigt in de streek. De Vlaamse broedpopulatie schommelt 
rond de 40-50 broedparen, bijna uitsluitend geconcentreerd in twee Ooievaardorpen; Het Zwin 
(Knokke) en Planckendael (Muizen, Mechelen). Een handvol paren broedt buiten deze kolonies. 

 
3.1.4. Knobbelzwaan – Cygnus olor 

 Aantal getelde paren/territoria: 0 
 Trend: potentiele broedvogel 
 Telinspanning: 3 
 Bespreking: Ook voor het broedseizoen 2012 werden geen territoria of  broedverdachte dieren 

waargenomen. Zo’n achtentwintig waarnemingen werden binnen de datumgrenzen ingevoerd. Een deel 
ervan betreft pleisterende of residente dieren in het RWZI (Teralfene) en de Walputbeekmeersen 
(Roosdaal).  

 
3.1.5. Blauwe Reiger – Ardea cinerea 
 Aantal getelde paren/territoria: 161 bezette nesten 
 Trend: op langere termijn vrij stabiel, met jaarlijkse fuctuaties; in recente jaren gestage afname.  
 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. De kolonies van Blauwe Reiger in 
de streek zijn goed gekend. Doordat de soort in de regel steeds met meerdere paren samen broedt 
vallen de kolonies normaal gezien wel op. Solitaire paren of kolonietjes van slechts enkele paren 
kunnen echter wel aan de aandacht ontsnappen. We gaan er van uit dat we vrijwel alle broedgevallen 
van Blauwe Reiger in de Denderstreek in 2012 hebben geregistreerd. Voor een goed getelde soort als 
Blauwe Reiger is het veilig om zich aan een totaalschatting te wagen: met een cijfer van 165-170 paren 
bouwen we een kleine marge in voor enkele eventueel gemiste broedparen.  
In 2012 ging het zoals in de voorgaande jaren om in totaal zeven kolonies, die in totaal 161 bezette 
nesten telden. De grootste kolonie (91 nesten) was zoals gewoonlijk te vinden aan de Gavers te 
Onkerzele in het zuiden van de streek. Hoewel dit nog steeds een hoog cijfer is zakt de Gavers-kolonie 
duidelijk onder de grens van 100 bezette nesten. Sinds 2000 is dat nog maar twee maal het geval 
geweest; de vorige keer was in 2010. De Gaverkolonie bereikte haar piek van 127 bezette nesten in 
2005, waarna er zich een gestage daling inzette, met een eenmalige uitzondering van 123 bezette 
nesten in 2008.  Van de zes overige kolonies lieten er vijf een daling van het aantal bezette nesten t.o.v. 
2011 optekenen. Enkel de kolonie in het Meirbroek te Moerbeke kende een (zeer bescheiden) stijging 
van 11 naar 12 bezette nesten. In de kolonies met een daling van het aantal bezette nesten ging het 
gemiddeld om een afname met 4,5 nesten t.o.v. 2011 (variatie: 2-9).  
Ten opzichte van 2011 is de broedpopulatie Blauwe Reiger met 14 % afgenomen. In 2011 was de 
populatie ook al met 7,5 % gedaald t.o.v. 2010 (Faveyts & Bert 2012). Ten opzichte van het piekjaar 
2008 (217 bezette nesten) is de populatie met 26 % gekrompen.  
De voorgaande winter 2011-2012 was grotendeels zacht, maar in het tweede deel (februari) volgde een 
zeer venijnige koudeprik (in Nederland kwam het zelfs net niet tot een Elfstedentocht). In de regel 
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. Zo daalde na de vrij 
strenge winter 2008-2009 de broedpopulatie van 217 nesten in 2008, naar 189 bezette nesten in 2009. 
Een daling van 13%. In 2010 bleek er, in tegenstelling tot de verwachtingen, geen verdere daling te zijn. 
Ten opzichte van 2009 was er zelfs sprake van een stijging met 7%. De heftige start van de winter 2010-
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2011 leek de populatie wel parten te hebben gespeeld: in 2011 daalde het regionale broedbestand met 
7,5% t.o.v. 2010). De koude-inval van februari 2012 heeft wellicht aan menige Blauwe Reiger het leven 
gekost. Een koude-inval op dat moment van het jaar heeft rechtstreekse impact op broedende Blauwe 
Reigers: zeker in zachte winters zoeken Blauwe Reigers al van in januari de broedplaatsen op. Dat zal 
vermoedelijk in de zachte januarimaand van 2012 niet anders geweest zijn.  
Met de winter 2011-2012 erbij kenden de vier voorbije winters telkens periodes van streng 
winterweer. Niettemin lijkt de impact ervan op de populatie Blauwe Reigers uiteindelijk wel mee te 
vallen. Er is geen sprake van een populatiecrash zoals dat in het verleden wel het geval is geweest na 
echt strenge winters. Zo was er na de strenge winters halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw 
sprake van een daling van ruim 75% van het broedbestand van de Blauwe Reiger in het zuidelijke deel 
van de Denderregio.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert al van 2007: 2.416 broedparen 
(Vermeersch & Anselin 2009). Het is zeer aannemelijk dat de recente afname in de Dendervallei geen 
uitzondering vormt op de nationale evolutie. Als de procentuele afname in de Dendervallei wordt 
toegepast op de Vlaamse populatie, zou dat betekenen dat deze laatste anno 2012 onder de 2.000 paren 
is gezakt.  

 
Kolonie  Aantal bezette nesten 
Meirbroek, Moerbeke 12 
Gavers, Onkerzele 91 
Pollaremeersen, Pollare 6 
Phenixberg, Okegem 15 
Osbroek, Aalst 16 
Park van Mesen, Lede 9 
Mespelare 12 
Totaal 161 
 
Tabel 1. Overzicht van het aantal bezette nesten per kolonie in de Denderregio in 2012 

 
 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.  

 

3.1.6. Woudaap – Ixobrychus minutus 
 Aantal getelde paren/territoria: 0 
 Trend: mogelijke broedvogel 
 Telinspanning: 2 
 Bespreking: Net zoals vorig broedseizoen (2011) was er ook dit seizoen een éénmalig roepend mannetje 

in het RWZI (Teralfene). De waarneming vond plaats op 01/05/2012. Hoogst waarschijnlijk betrof het 
een tijdelijk pleisterend exemplaar. Een vaste roepplaats of territorium zou immers zeker opgemerkt 
zijn gezien het RWZI bijna dagelijks wordt bezocht door vogelaars. Het is ook vastgesteld dat de 
Woudaap sinds 1995 blijkt toe te nemen als broedvogel in Vlaanderen. Daarbij wordt er ook in kleine 
geschikte gebieden gebroed en niet uitsluitend in grote geschikte gebieden. De meest recente 
populatieschatting van de Vlaamse populatie dateert alweer van het jaar 2007, toen 21-22 paar werden 
vastgesteld (Vermeersch & Anselin 2009). De laatste paar jaar zijn op meerdere plaatsen in Oost-
Vlaanderen territoriumhoudende of broedende Woudaapjes opgedoken, zoals in het Gentse en te 
Overmere.  In deze context lijkt het RWZI, met zijn brede rietkragen, alvast een geschikt gebied om deze 
vogel in de toekomst mogelijk als broedvogel te ontvangen. 

 
3.1.7. Wespendief – Pernis apivorus 
 Aantal getelde paren/territoria: 9 
 Trend: stabiele populatie 
 Telinspanning: 2 
 Bespreking: In 2012 werden territoria vastgesteld in de volgende gebieden: Raspaillebos (min. één 

uitgevlogen juveniel), Geitenbos (één uitgevlogen juveniel), bossen van Overboelare (2), Steenhoutbos 
Vollezele, Neigembos/Berchembos, omgeving Liedekerke/Denderleeuw (prooiaanvoer, dus wellicht 
succesvol), Kravaalbos en omgeving Smetlede.  Het was niet eenvoudig om deze voor een over grote 
afstanden foeragerende soort als Wespendief te destilleren uit de vele tientallen waarnemingen. Het 
totaal van 9 territoria voor 2012 ligt lager dan voor 2010 (13) en 2011 (10-11), maar daar mag niet uit 
geconcludeerd worden dat er sprake is van een afname. In het zuiden van de regio, waar traditioneel de 
meeste territoria voorkomen, werd in 2012 niet zo veel aandacht besteed aan de soort als in de vorige 
jaren. Bepaalde gekende territoria werden dit jaar niet gecheckt; in gebieden waar wel gezocht werd 
bleek de soort steevast aanwezig te zijn. Er mag worden van uitgegaan dat de populatie nog steeds 
stabiel en gezond is, met naar schatting 13-15 territoria. Leuke randinformatie: in twee territoria in het 
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zuiden van de regio die al jaren van nabij worden gevolgd (Raspaillebos en Geitenbos – beide succesvol 
met uitvliegende jongen in 2012) bleek dat de beide mannetjes voor minstens het zesde jaar op rij in 
hun broedgebied aanwezig waren. Dat hoeft geen verwondering te wekken, want de Wespendief staat 
bekend als een langlevende soort.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 2007: 220-250 broedparen 
(Vermeersch & Anselin 2009).  
 
  N 
Datumgrenzen INBO 15/06 – 15/08 99 
Eigen uitbreiding datumgrenzen 15/05 – 15/08 115 
 
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.  

 
3.1.8. Havik – Accipiter gentilis 
 Aantal getelde paren/territoria: 3 
 Trend: waarschijnlijk stabiele populatie, met nog een langzame neiging tot toename 
 Telinspanning: 3 
 Bespreking: In drie gebieden werden zekere of waarschijnlijke broedgevallen vastgesteld, alle in het 

zuiden van de regio. Twee van de drie gevallen leverden zeker uitgevolgen jongen (respectievelijk één 
en minstens één jong). In het derde territorium konden geen uitgevlogen jongen worden vastgesteld, 
maar mogelijk zijn die er wel geweest; het gaat om ontoegankelijk gebied. Het ging telkens om 
traditionele broedplaatsen van de Havik in de regio, die al meerdere jaren bezet zijn. Het oudste 
territorium is al sinds 1999 onafgebroken bezet geweest.   
Naast deze drie zekere broedgevallen waren er ook nog in enkele andere gebieden waarnemingen. 
Mogelijk hebben die voor een deel betrekking op onontdekte territoria. In een vierde gebied in het 
zuiden van de regio waren er meerdere waarnemingen in het voorjaar, zonder dat daar weliswaar een 
broedverdachte waarneming bij was. Het gebied is echter zonder twijfel geschikt als broedgebied. In 
een ander potentieel geschikt broedgebied in het centrum van de regio waren er eveneens enkele 
waarnemingen in het begin van de broedperiode, maar ook hier zonder enig spoor van territoriaal 
gedrag. De bestaande situatie voor Havik in de regio blijft dus gehandhaafd: vaste, jaarlijkse broedvogel 
met 2-3 paren, en daarnaast mogelijk voorkomend in enkele ander gebieden. De populatie kan op 3-5 
territoria geschat worden.  

 
3.1.9. Slechtvalk – Falco peregrinus 
 Aantal getelde paren/territoria: 3 
 Trend: nieuwe broedvogel sinds 2009 
 Telinspanning: 4 
 Bespreking: Net als in 2011 kwamen in Aalst twee koppels Slechtvalken tot broeden, telkens in een 

nestbak. Het paar van de Syral-fabriek langs de Dender bracht drie jongen groot; deze werden ook 
gekleurringd. Het paar van de Sint-Jozefskerk kreeg één jong, maar tijdens het ringen ervan bleek dat 
het beestje een afwijking had aan de rechtervleugel. Dit jong zou nooit kunnen vliegen, en begin juni zat 
het volledig volgroeid nog steeds luidkeels te bedelen, niet in staat om de nestbak te verlaten.. De adulte 
vogels vlogen met prooi rond de broedplaats, zonder te landen op het nest, met als doel het jong tot 
vliegen aan te zetten; een triestig beeld... De nestbak van de Sint-Jozefskerk bevatte overigens ook nog 
drie onbevruchte eieren.  
Een derde territorium was gesitueerd in de stad Ninove. Nadat in het verslag over 2011 al sprake was 
van een zeer verdachte waarneming van een verse juveniel net buiten de stad op 5/06 (Faveyts & Bert 
2012) werd in 2012 veel aandacht besteed aan het reilen en zeilen van Slechtvalken rond de toren van 
de abijdkerk van Ninove, één van de meest waarschijnlijke broedplaatsen voor Slechtvalken in de buurt. 
Er was veel activiteit van Slechtvalken rond de toren, en het vergde enig puzzelwerk om te trachten een 
duidelijk beeld te scheppen op basis van alle waarnemingen. Dat was niet evident, omdat bij nogal wat 
waarnemingen niets vermeld stond van leeftijd en/of geslacht van de waargenomen vogels. In totaal 
bleek in de loop van het voorjaar maar liefst vier verschillende Slechtvalken actief te zijn geweest rond 
de toren. Daarvan waren minstens twee exemplaren in hun tweede kalenderjaar (geboren in 2011) en 
minstens één adulte vogel. Op 17/03 hielden twee exemplaren samen een roepsessie op de toren, wat 
een overtuigende indicatie van territoriaal gedrag is, zeker in die periode en op zo’n plaats. De volgende 
dag, 18/03, zat opnieuw een vogel zachte bedelroepjes te geven op de toren. Op 25/03 vloog een 
roepend mannetje rond dat landde bij het vrouwtje op een vermoedelijke nestplaats. Hoewel de 
volgende weken en maanden frequent Slechtvalken werden waargenomen rond de abdijkerk en in de 
omgeving, volgden er geen broed- of territoriumverdachte waarnemingen meer na de maand maart. 
Een geslaagd broedgeval, met uitgevlogen en bedelende jongen, zou wellicht niet aan de aandacht 
ontsnapt zijn. Er mag dan ook worden van uit gegaan dat een broedpoging werd ondernomen, maar dat 
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het niet geslaagd is. Het gegeven dat er wellicht minstens één onvolwassen vogel deelnam aan de 
broedpoging is daar vermoedelijk niet vreemd aan. Jonge vogels zijn niet zo ervaren als oudere vogels, 
en broedgevallen mislukken dan ook vaker bij jonge vogels. Eén van de Ninoofse Slechtvlaken bleek 
overigens voorzien van een kleurring, en door middel van een goede foto kon de herkomst van deze 
vogel snel achterhaald worden: het ging om een vrouwtje dat op 5 mei 2011 geringd werd in een nest 
van vier jongen te Sint-Pieters-Leeuw (een goeie 15 km van Ninove). 

 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.  

 

3.1.10. Porseleinhoen – Porzana porzana 
 Aantal getelde paren/territoria: 1 
 Trend: potentiële broedvogel 
 Telinspanning: 2 
 Bespreking:  Het afgelopen seizoen was er opnieuw één waarneming van een roepende vogel in de 

Wellemeersen (Erembodegem), net als in 2011. De waarneming werd gedaan op 21/05. De 
Wellemeersen zijn, net als het RWZI, één van de meest bezochte gebieden in de regio. Het lijkt dus, net 
als bij het Woudaapje, onwaarschijnlijk dat een territorium over het hoofd zou zijn gezien. Anderzijds 
moet wel gezegd worden dat de vocale activiteit voor een groot deel ook ’s nachts plaats heeft en dat de 
Wellemeersen niet zo’n overzichtelijk en gemakkelijk te controleren gebied zijn voor een dergelijke 
soort (zeker tijdens natte voorjaren zoals dat van 2012), wat dus de kans op over het hoofd zien wel 
degelijk vergroot. 2012 was naar verhouding een erg goed jaar voor de soort in Vlaanderen. Uiteindelijk 
is het gerechtvaardigd om op basis van deze waarneming, in geschikt biotoop en laat in het seizoen, van 
een mogelijk territorium te spreken. De laatste schatting van de Vlaamse broedpopulatie (2007) 
vermeldt 10-15 paren (Vermeersch & Anselin 2009).  

 
3.1.11. Kwartelkoning – Crex crex 
 Aantal getelde paren/territoria: 1 
 Trend: geen trend; eerste territorium in vele jaren 
 Telinspanning: niet relevant 
 Bespreking: Ongetwijfeld één van de hoogtepunten van het broedseizoen 2012 was de langdurige 

aanwezigheid van een territoriale Kwartelkoning in een verruigd grasland langs de Dender te 
Liedekerke! De vogel was aanwezig vanaf 6/05, en liet zich vervolgens bijna dagelijks horen tot 29/05. 
Op één datum (18/05) was er zelf sprake van twee roepende exemplaren in hetzelfde perceel, maar 
deze waarneming kon niet bevestigd worden op andere data. Of er effectief sprake kan zijn geweest van 
een broedgeval is koffiedik kijken bij een verborgen levende soort als Kwartelkoning. Om de vogel niet 
te verstoren werd er uiteraard niet in het terrein zelf gezocht naar een eventueel nest. Het gegeven dat 
de vogel ruim drie weken bleef roepen kan een aanwijzing zijn dat er geen broedwillig vrouwtje 
aanwezig was. Bij veel vogelsoorten blijven mannetjes aanhoudend roepend zolang ze geen partner 
vinden. Van zodra dat echter wel zo is wordt de zangactiviteit gestaakt of flink verminderd. De 
langdurige aanwezigheid volstaat in elk geval aan de criteria voor een waarschijnlijk broedgeval of 
territorium. Bovenop het territorium te Liedekerke was er op 1/05 nog een eenmalige zangpost in de 
Rietbeemd te Overboelare, eveneens in ruig grasland.  
De toekomst zal moeten uitwijzen of de gevallen dit jaar eenmalige uitschieters waren of niet. Zoals 
verderop wordt gesteld is de situatie van de soort in Vlaanderen zo precair dat de kans reëel is dat dit 
slechts enkele toevalstreffers zijn geweest, die geen vervolg zullen krijgen in de toekomst. Met een 
vastgesteld territorium en een eenmalige zangpost is 2012 in elk geval een bijzonder jaar voor deze 
zeldzame soort. De Kwartelkoning is zelfs verre van een jaarlijkse gast in de Dendervallei! Ooit moet het 
anders zijn geweest, alhoewel er amper literatuur voor handen is om dit goed te beschrijven. In de jaren 
’20 was er in de Scheldevallei tussen Gent en Dendermonde sprake van maar liefst ca. 200 broedparen 
(Vlavico 1989). Het is onmogelijk te achterhalen hoeveel van dat aantal voorkwam in wat tegenwoordig 
het werkingsgebied van vogelwerkgroep Cinerea is, maar het valt te vermoeden dat het er op zijn minst 
enkele zullen zijn geweest. Of de soort elders in de vallei voorkwam zullen we wellicht nooit weten, 
maar het is niet ondenkbaar dat dit hier en daar het geval was. Hoewel de industrialisatie en 
landbouwintensivering toen wel al was ingezet, was de schaal ervan niets vergeleken met hetgeen nog 
moest komen… In de jaren ’50 was de grote populatie tussen Gent en Dendermonde gezakt tot ca. 20 
paren en in 1962 was het gedaan (Vlavico 1989). Daarmee behoort de Kwartelkoning tot een groep van 
soorten waarvoor de kwaliteit van het landschap al naar een dieptepunt was gezakt vooraleer hun 
teloorgang in Vlaanderen goed en wel vastgesteld kon worden door een ruime schare ornithologen. 
Soorten zoals Hop en Grauwe Klauwier behoren ook tot die groep. De totale ineenstorting die we de 
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voorbije 20-30 jaar hebben meegemaakt voor plattelandsvogels zoals Zomertortel, Veldleeuwerik en 
Graspieper is hoegenaamd niet de eerste uitstervingsgolf onder de Vlaamse broedvogels.  
In Vlaanderen in zijn geheel is het voorkomen van Kwartelkoning al decennia lang een marginaal 
fenomeen, enkele beperkte stuiptrekkingen niet te na gesproken. Ten tijde van de Vlaamse 
broedvogelatlas (2000-2002) werd de Vlaamse populatie op nauwelijks 2-5 paren geschat (Vermeersch 
et al. 2004). De meest recente populatie-informatie dateert alweer uit 2007: in dat jaar werden 6 
territoria vastgesteld (Vermeersch et al. 2009). In Nederland is de situatie aanzienlijk anders. De 
Kwartelkoning deed het daar tot voor 15 jaar ook niet goed, maar vanaf 1997 zette zich zowaar een 
toename in, met in sommige jaren tot naar schatting ca. 700 territoria (SOVON 2002)!  

 
3.1.12. Kleine Plevier – Charadrius dubius 

 Aantal vastgestelde paren/territoria: 3 
 Trend: acute daling tov twee vorige jaren 
 Telinspanning: 2 
 Bespreking: 2012 was het minst goede jaar voor de Kleine Plevier sinds de start van ons BBV project. 

Slechts drie territoria werden opgetekend tegenover 5-7 in 2011 en 4 in 2010. Slechts één zeker 
broedgeval werd gerapporteerd te Nederboelare, waar juveniele dieren werden waargenomen. Het 
tweede territorium was in de Dendermeersen te Roosdaal (regelmatige waarnemingen tot in juni). Het 
derde (mogelijke) territorium was op een industriële site langs de Dender in Overboelare (slechts één 
waarneming van roepende vogel in juni, maar op moeilijk bereikbare en amper bezochte locatie, dus 
wel weerhouden). Opvallend was de afwezigheid van het klassieke territorium in de Wellemeersen 
(Teralfene). Een onmiddellijke verklaring is niet meteen voorhanden.  

 Opmerkingen voor volgende inventarisaties: De soort zal in de toekomst goed in de gaten dienen 
gehouden te worden. Daartoe is het ook belangrijk om minder voor de hand liggende sites te bezoeken. 
Immers minder dan 10% van de Kleine Plevieren in Europa broedt in zijn oorspronkelijk natuurlijk 
biotoop (grindbanken langsheen waterlopen). Circa 90% van de populatie broedt op industrieterreinen, 
grote werven, platte daken enz.  

 

3.1.13. Visdief – Sterna hirundo 
 Aantal getelde paren/territoria: 0-1 
 Trend: potentieel nieuwe broedvogel; nog geen broedgevallen geregistreerd 
 Telinspanning: 3 
 Bespreking: De Visdief is geen vaste broedvogel in de Denderregio. Zoals te lezen in het vorige 

broedvogelrapport (Faveyts & Bert 2012) is er sinds enkele jaren echter sprake van territoriale 
waarnemingen in de Sint-Onolfspolder te Dendermonde. In 2012 waren er weliswaar opnieuw 
waarnemingen rond Dendermonde, maar er was niets dat zelfs maar op territoriaal gedrag leek, laat 
staan dat er sprake zou zijn geweest van een broedgeval. Het meest interessante nieuws kwam uit de 
Vlassenbroekse Polder: op 12/05 werd hier een parend koppel waargenomen. Daarna was er nog een 
waarneming van een exemplaar op 20/05, maar daar houdt het dan op wat betreft waarnemingen 
tijdens het broedseizoen. Vanaf begin juli worden opnieuw 1-2 exemplaren gemeld, maar dat zijn te late 
data om nog in aanmerking te komen als broedverdacht. De conclusie is dat er voor 2012 onvoldoende 
aanwijzingen zijn om zelfs maar van een waarschijnlijk broedgeval of territorium te spreken. Een 
copulerend paar is weliswaar een sterke waarneming, maar zonder andere begeleidende, 
broedverdachte waarnemingen is dit toch te weinig. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat 
Visdieven erg mobiele vogels zijn, die niet sterk gebonden zijn aan een klein gebied. De potentiële 
vestiging van Visdief als broedvogel in de Denderregio wordt wellicht in belangrijke mate gehinderd 
door de afwezigheid van echt geschikte broedplaatsen.  

 
3.1.14. Middelste Bonte Specht – Dendrocopos medius 
 Aantal getelde paren/territoria: 1 
 Trend: recente verschijning in de streek, met een eerste zeker territorium in 2012 
 Telinspanning:  
 Bespreking: We kondigden het al aan in de vorige broedvogelrapporten: Middelste Bonte Specht was dè 

te ontdekken nieuwe broedvogelsoort in de Denderstreek. In 2012 was het dan eindelijk zo ver: in het 
Raspailleboscomplex werd in maart een territoriaal koppel ontdekt. Het nest werd niet gevonden (en 
ook niet gezocht), maar in de zomer bleken in de omgeving van de broedplaats minstens vier 
verschillende exemplaren aanwezig te zijn (simultaan geteld op één voormiddag). Dat kan worden 
beschouwd als een indirecte aanwijzing voor een succesvol broedgeval. Hoewel slechts op deze ene 
locatie sprake was van een zeker territorium, is de kans reëel dat dit niet het enige territorium was in 
de regio. In de zomer van 2012 was de soort in elk geval opvallend aanwezig in het zuiden van de regio. 
Zo waren in het hele Raspailleboscomplex in juli - augustus in totaal minstens 6 verschillende 
exemplaren aanwezig. Daarnaast werd de soort in de zomermaanden ook opgemerkt in het Geitenbos 
(drie waarnemingen), de bossen van Overboelare, het Steenhoutbos Vollezele en het Berchembos. 
Dergelijke zomerwaarnemingen zijn uiteraard geen voldoende aanwijzing voor een lokaal broedgeval. 
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Middelste Bonte Spechten broeden, net als andere spechtensoorten, relatief vroeg, en vanaf juni kunnen 
jonge vogels zich verspreiden weg van het broedgebied. Anderzijds was het aantal waarnemingen in 
potentieel geschikte bosgebieden in de zomer van 2012 wel behoorlijk opvallend, en die vogels moeten 
uiteraard wel ergens vandaan komen; ze komen vermoedelijk niet allemaal van buiten de regio. 
Bovendien wordt er (nog steeds) te weinig gericht naar deze soort gezocht in de bosgebieden van de 
regio. Een combinatie van al deze informatie geeft aanleiding tot een optimistische conclusie dat de 
soort zich inmiddels met meerdere territoria in de regio gevestigd heeft. Voor wat het waard is durven 
we gewagen van een schatting van 1-5 territoria.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert alweer uit 2007: 81 broedparen 
(Vermeersch & Anselin 2009). De soort heeft echter sindsdien niet stilgezeten. Op basis van losse 
waarnemingen blijkt dat er sprake is van een merkbare uitbreiding en verdere toename, zoals we ook in 
de Denderstreek ervaren. Hoewel het uiteraard onder veel voorbehoud moet worden gezegd, bedraagt 
de Vlaamse populatie anno 2012 zeker en vast al >100 broedparen, wellicht zelfs heel wat meer…  
 

3.1.15. IJsvogel – Alcedo atthis 
 Aantal getelde paren/territoria:  4-5 
 Trend: belangrijke daling tov vorige jaren 
 Telinspanning: 2 
 Bespreking: Amper 4-5 territoria van de Ijsvogel werden het afgelopen broedseizoen vastgesteld. Eén 

zeker broedgeval in Dendermonde (omgeving zwembad), en waarschijnlijke broedgevallen in de 
Wellemeersen te Teralfene (1-2), Vlamovenkouter (Denderleeuw) en de Rietbeemd te Overboelare. Ook 
indien we rekening houden met een mogelijke onderschatting (ondanks het bont verenkleed is het een 
vrij onopvallende vogel en mogelijks was er minder aandacht voor deze soort in een jaar waarin de 
bosvogels speciale aandacht kregen) is dit een belangrijke daling ten opzichte van de vorige twee jaar 
(16-17 paren in 2011; 14 territoria in 2010). Meer voor de hand liggend zijn de afgelopen strenge 
winters en in het bijzonder de late en lange winterprik van de voorgaande winter. De eerste helft van 
februari 2012 steeg het kwik nauwelijks boven de 0°C (bron: http://weerstatistieken.nl). 
Het is dus uitkijken naar het broedseizoen 2013 om het effect van opnieuw een strenge en lange winter 
vast te stellen. 

 
3.1.16. Engelse Gele Kwikstaart – Motacilla flava flavissima 

 Aantal getelde paren/territoria: 1 
 Trend: onbekend 
 Telinspanning: 1 
 Bespreking: In het broedseizoen 2012 kon opnieuw een territorium weerhouden worden. Van 13/05 tot 

13/06 werden drie waarnemingen verricht van een vogel op de kouters ten oosten van het Neigembos 
en het Berchembos, in het grensgebied Roosdaal/Gooik, op de rand van de regio. Hoewel geen 
broedverdacht gedrag werd gerapporteerd, is een dergelijk lang verblijf op zijn minst goed voor een 
waarschijnlijk territorium. Het dient vermeld te worden dat de Engelse Gele Kwikstaart waarschijnlijk 
in heel Vlaanderen een onderschatte broedvogel is, maar in de Denderstreek worden eigenlijk  vrij vaak 
broedgevallen of territoria gemeld. Sinds 2003 is dit waarschijnlijk territorium al het zesde (mogelijke) 
broedpaar voor de regio! Gemengde paren met Gele Kwikstaart komen vrij regelmatig voor, maar 
kunnen slechts gedetecteerd worden door nauwkeurige observatie van beide partners! Een tijdrovende 
bezigheid, die weliswaar nuttig zou kunnen zijn en het beeld van het voorkomen van deze broedvogel 
wel eens in positieve zin zou kunnen wijzigen. 

 Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Meer gerichte aandacht voor deze soort zou mogelijks 
kunnen resulteren in meerdere broedparen per seizoen. 

 
3.1.17. Rouwkwikstaart – Motacilla alba yarelli 

 Aantal getelde paren/territoria: 0 
 Trend: onbekend 
 Telinspanning: 1 
 Bespreking: Er is slechts één waarneming voorhanden uit 2012: een overvliegend exemplaar 

waargenomen te Dendermonde op 11/03/2012, in volle trekperiode. Geen aanwijzingen voor enig 
broedgeval of territorium. Voor de Rouwkwikstaart gelden grosso modo dezelfde opmerkingen als voor 
de Engelse Kwikstaart: broedparen kunnen vrij makkelijk over het hoofd gezien worden gezien de Witte 
Kwikstaart een vrij algemene verschijning is en er dus minder intens naar gekeken wordt. 

 Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Meer gerichte aandacht voor deze soort zou mogelijks 
kunnen resulteren in een frequenter voorkomen als  broedgeval. 

 
 
 

http://weerstatistieken.nl/
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3.1.18. Grote Gele Kwikstaart – Motacilla cinerea 
 Aantal getelde paren/territoria: 33-35  
 Trend: stabiel over langere periode 
 Telinspanning: 3 
 Bespreking: 2012 was een goed jaar voor de Grote Gele Kwikstaart: niet minder dan 34-36 broedparen 

werden genoteerd. Hiervan zijn er 4 zekere broedgevallen (Sint-Onolfspolder, Dendermonde; 
Dendermeersen, Denderleeuw; Wachtbekken te Erpe-Mere; Moerbeke). Waarschijnlijke broedgevallen 
hadden plaats te Dendermonde (Kalendijk), Sint-Gillis-Dendermonde (spoorwegbrug VPK), Aalst 
(Syral), Erembodegem (Gerstjens), Teralfene (RWZI en spoorwegbrug), Okegem (Grote Meersen), 
Hofstade (De Blekte), Pollare (Sluis), Iddergem (Moenebroek), Tollembeek, Overboelare en Zandbergen 
(Sluis). Mogelijke broedparen waen er te Baasrode, Denderbelle, Mespelare (Hogedonk), Erembodegem 
(Wellemeersen),  Liedekerke (Dommelingen), Denderhoutem (Vlamovenkouter),  Liedekerke, Roosdaal, 
Wichelen (Booigem), Impe (Ledezijde), Mere,  Erpe-Mere Sint-Appolonia mogelijks 2 paar),  Sint-
Lievens-Houtem, Denderwindeke, Moerbeke (Rietbeemd), Nederboelare (De Baronie, mogelijks 2 paar). 
De soort is tegenwoordig zo wijdverbreid dat ze overal in de Denderregio voorkomt als broedvogel. De 
Grote Gele Kwikstaart wordt bestempeld als een wintergevoelige soort, maar hiervan is maar weinig te 
merken in de regio. Ondanks de strenge opeenvolgende winters  van de laatste jaren lijkt het aantal 
bezette territoria in de streek stabiel of zelfs licht toe te nemen.  

 
3.1.19. Cetti’s Zanger – Cettia cetti 

 Aantal getelde paren/territoria: 0 
 Trend: dalend 
 Telinspanning: 2-3 
 Bespreking: De Cetti’s Zanger werd in 2012 slechts tweemaal waargenomen in de regio, enkel tijdens de 

najaarstrek. Er zijn dus geen gegevens voorhanden uit het broedseizoen. Daarmee is 2012 het eerste 
jaar sinds 2005 zonder een territorium. Alhoewel in onze uitgestrekte regio, met z’n relatief weinig 
aantal tellers, zeker niet alle “hoekjes en kantjes” bezocht werden, bleef de soort opvallend afwezig in 
gebieden waar zij traditioneel wel tot broeden kwam. Door haar opvallende, explosieve zang lijkt het 
erg onwaarschijnlijk dat juist in deze kerngebieden, die trouwens vrij regelmatig tot zeer regelmatig 
bezocht worden, de soort over het hoofd zou zijn gezien. Mogelijks spelen de afgelopen strenge winters  
(met langere periodes van sneeuwbedekking) een belangrijke rol in de achteruitgang van deze soort in 
de regio. 
 

3.1.20. Orpheusspotvogel – Hippolais polyglotta 
 Aantal getelde paren/territoria: 1 
 Trend: sinds 2006 lijkt deze zuiderse soort de weg naar de Denderregio goed en wel gevonden te 

hebben, met vrijwel jaarlijkse waarnemingen, ook in 2012. 
 Telinspanning: / 
 Bespreking: Ook in 2012 was de Orpheusspotvogel weer op de afspraak in de Denderregio. Sinds 2006 

ontbrak de soort enkel in 2010 op het appel. Op 17/06 en op 10/07 zong een vogel nabij de rand van 
het Boelarebos, nabij de Rietbeemd in Overboelare. De ruime tijd tussen de beide data en het feit dat in 
dit gebied al sedert 2006 vrijwel jaarlijks territoriale Orpheusspotvogels zijn geobserveerd 
rechtvaardigt om hier te spreken van een waarschijnlijk territorium/broedgeval. Op 26/05 zong 
daarnaast een exemplaar in de Moenebroek. De vogel zong niet zo enthousiast, met lange tussenpozen 
en nooit echt lang. Hij liet ook even roep van Spotvogel horen. Mogelijk betrof het een exemplaar met 
enige genetische invloed van Spotvogel Hippolais icterina? In de grenszone tussen beide soorten, die 
tegenwoordig door de zuidelijke helft van België loopt, blijkt er sprake te zijn van enige genetische 
beïnvloeding tussen beide soorten, als gevolg van een zekere mate van hybridisatie (Leisler & Schulze-
Hagen 2011). In België zijn al gemengde broedparen (Spotvogel/Orpheusspotvogel) vastgesteld. Zowel 
in 2009 als in 2011 werden reeds Orpheusspotvogel gehoord in de Moenebroek; in 2011 werd zelfs 
voldaan aan de criteria voor een waarschijnlijk territorium. Het hoeft overigens weinig verwondering 
dat dit gebied Orpheusspotvogels aantrekt want de Moenebroek is een zeer belangrijk bastion voor 
Spotvogel in de streek. Op de datum dat de Orpheusspotvogel werd vastgesteld werden eveneens 17 
zangposten van Spotvogel genoteerd. In totaal werden in 2012 in de Moenebroek zo maar eventjes 19 
verschillende Spotvogelterritoria opgetekend! Deze aantallen zijn fenomenaal en eigenlijk van een 
vrijwel ongekend kaliber in het Vlaanderen van de 21ste eeuw! De Spotvogel is een soort waarvan 
gekend is dat ze in Vlaanderen sterk is achteruit gegaan, maar in de Moenebroek komt de soort nog 
steeds in zeer hoge dichtheden voor, en lijkt er zelfs nog sprake te zijn van een toename. Samen met de 
aantallen van de overige zangvogels van struwelen maakt dit dat alleen al om deze reden het belang van 
de Moenebroek als reservaat niet kan onderschat worden.  
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De kans bestaat dat Orpheusspotvogel hier en daar over het hoofd wordt gezien in de regio. De soort 
komt zonder twijfel in zeer lage aantallen voor en wellicht zijn niet alle waarnemers vertrouwd met de 
zang. 
In Vlaanderen kent de soort maar een marginaal voorkomen. Ten tijde van de Vlaamse broedvogelatlas 
(2000-2002) werden geen zekere broedgevallen vastgesteld, maar het aantal zangposten dat jaarlijks 
werd vastgesteld lag in de orde van 2-8 (Vermeersch et al. 2004). De meest recente populatie-
informatie dateert alweer uit de periode 2006-2007, toen jaarlijks 13-14 zangposten werden 
vastgesteld (Vermeersch et al. 2009). In Wallonië is de Orpheusspotvogel inmiddels zeer goed 
ingeburgerd. De soort is daar zelfs dubbel zo talrijk als de Spotvogel (die ook daar flink is afgenomen). 
De Waalse populatie, die pas sinds het einde van de jaren ’70 is ontstaan, wordt recent geschat op 2.100 
paren. De grote Franse populatie blijft verder toenemen (Jacob 2010a).  
 
 

3.1.21. Grauwe Gors – Emberiza calandra 
 Aantal getelde paren/territoria: 0 
 Trend: sinds een tiental jaar uitgestorven als broedvogel in de regio 
 Telinspanning: / 
 Bespreking: Sinds het verschijnen van de recente broedvogelrapporten is het de eerste maal dat 

Grauwe Gors wordt opgenomen in een dergelijk rapport. Hoewel er ook in 2012 geen territorium of 
broedgeval werd vastgesteld van deze soort, valt er niettemin wel interessant nieuws te melden. De 
akkervogelmaatregelen die sinds de winter 2009-2010 worden genomen in de omgeving van 
Galmaarden/Waarbeke, in het uiterste zuiden van de regio, schijnen immers ook enig effect te hebben 
op het voorkomen van Grauwe Gors in de regio. Hoewel deze maatregelen totnutoe vooral voor 
Geelgors schitterende resultaten opleverden (zie de bespreking van die soort verderop in dit rapport) 
sprong de maandenlange (januari – maart) overwintering van 1-4 Grauwe Gorzen op de 
akkervogelpercelen in de winter 2011-2012 flink in het oog. In de winter 2010-2011 was er al een 
eenmalige waarneming van een groepje van drie exemplaren, maar de volgende winter was het dus 
echt raak. Aangezien het hier over een broedvogelrapport gaat zou dergelijke informatie normaliter niet 
in dit rapport aan bod komen, ware het niet dat de overwintering op 11/03 culmineerde in een 
waarneming van twee tegelijk zingende Grauwe Gorzen, in het overwinterende groepje van vier vogels 
te Waarbeke! Grauwe Gorzen zijn in staat om snel te reageren op gunstige omstandigheden, dus de 
hoop rees snel dat de vogel broedplannen zouden kunnen hebben. Er werd contact opgenomen met de 
landbouwer van het akkervogelperceel waar de waarneming plaatsvond, met het oog op het eventueel 
kunnen voorzien van een geschikt broedterreintje, maar dat zat er helaas niet in. Sowieso leek de 
euforie over deze waarneming voorbarig, want nadien was er geen spoor van de gorzen. Het zullen dus 
vermoedelijk veeleer de lentehormonen zijn geweest die even opspeelden bij deze vogels. Naast de 
waarneming van Waarbeke was er ook nog een waarneming van twee vogels, waaronder een zingend 
exemplaar, op 30/04 op de Vlamovenkouter te Iddergem. De Vlamovernkouter was de laatste bezette 
broedplaats van Grauwe Gors in de Denderregio. Het is bijzonder dat dit gebied zelfs een tiental jaar na 
het laatste broedgeval nog steeds enige aantrekkingskracht lijkt te hebben.  
Hoewel de situatie van de Grauwe Gors in Noord-West-Europa desastreus is, geeft het voor de positivo’s 
onder ons misschien een sprankeltje hoop dat de soort blijkbaar wel kan worden aangetrokken door 
akkervogelmaatregelen. De meest nabije nog overgebleven broedplaatsen van Grauwe Gorzen liggen 
anno 2012 vele tientallen kilometer van onze regio verwijderd, maar blijkbaar kunnen ze nog tot hier 
geraken en hier minstens tijdelijk even naar hun zin hebben.  
De Grauwe Gors staat in België aan de rand van het uitsterven. Het voorkomen als broedvogel is al 
decennia lang een marginaal fenomeen, enkele beperkte stuiptrekkingen niet te na gesproken. Ten tijde 
van de Vlaamse broedvogelatlas (2000-2002) werd de Vlaamse populatie op 850-1.100 paren geschat 
(Vermeersch et al. 2004). Volgens latere informatie zou die schatting te hoog zijn geweest, en was 650-
750 paren meer realistisch geweest. De meest recente populatie-informatie dateert uit 2008: in dat jaar 
werden nog amper 275 paren vastgesteld, geconcentreerd in oostelijk Vlaams-Brabant en zuidelijk 
Limburg. (Vermeersch et al. 2009). In Wallonië is de situatie nauwelijks beter: volgens de Waalse 
broedvogelatlas bedroeg de populatie tot voor kort nog 1.400 broedparen (Jacob 2010b), maar volgens 
de meest recente geruchten is er sindsdien een sterke afname geweest.  
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3.2 Resultaten van de  uitheemse BBV-soorten 
 

3.2.1. Canadese gans – Branta canadensis 
 Aantal getelde paren/territoria: >49 
 Trend: vermoedelijk stabiel 
 Telinspanning: 2 
 Bespreking: Minstens negenenveertig broedparen werden er het afgelopen seizoen gedocumenteerd. 

Zoals reeds bekend vormen de Wellemeersen te Erembodegem het kerngebied voor deze soort in onze 
regio. Hier werden minstens 31 broedparen waargenomen. Er wordt evenwel geen gewag gemaakt over 
het aantal voortgebrachte jongen.  Andere zekere broedgevallen waren gelokaliseerd te Denderleeuw 
(Vlamovenkouter), te Geraardsbergen, te Meldert (Molenvijver), te Ninove (Pamelse Meersen), te 
Hekelgem en te Nederboelare.  Waarschijnlijke en mogelijke broedgevallen waren er te: Dendermonde 
(Sint-Onolfspolder),  Denderbelle (Beneden-Dender), Lebbeke, Teralfene (RWZI), Lede (Honegem), 
Denderleeuw (Dendermeersen), Liedekerke (Dommelingen), Okegem (Grote Meersen), Ninove 
(Walputbeek),  Burst, Boelaremeersen en Nederboelare.  
Deze aantallen liggen in de lijn van de vorige jaren. Doch vermoeden we dat dit een onderschatting is 
van het reële aantal, gezien waarnemingen van deze soort niet altijd even consequent ingevoerd 
worden in de databank. 

 Opmerking voor volgende inventarisaties: Meer aandacht en consequent invoeren van de 
broedverdachte waarnemingen in de databank. 
 

3.2.2. Brandgans – Branta leucopsis 
 Aantal getelde paren/territoria: 2? 
 Trend: nieuwe broedvogelsoort 
 Telinspanning: 1-2 
 Bespreking: In totaal werden voor het afgelopen broedseizoen 73 waarnemingen ingegeven. Echter 

geen van deze waarnemingen werd gecatalogeerd als broedverdacht. De overgrote meerderheid van 
deze waarnemingen zijn afkomstig uit de Wellemeersen (n 32) en het RWZI (n24).  De constante 
aanwezigheid van de soort in deze gebieden doet een mogelijk broedgeval vermoeden. Voorts waren er 
nog acht waarnemingen uit de Grote Meersen te Okegem en enkele solitaire waarnemingen uit 
Dendermonde (St.-Onolfspolder), Viane, Dendermeersen te Denderleeuw en Ninove (Walputbeek). 

 Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Meer aandacht en consequent invoeren van de 
broedverdachte waarnemingen in de databank. 
 

 

3.2.3. Nijlgans – Alopochen aegyptiacus 
 Aantal getelde paren/territoria: 14 
 Trend: minstens tot voor kort sterke toename; mogelijk recent verzadiging van de populatie 
 Telinspanning: 1 
 Bespreking: In totaal konden uit de databank 14 territoria worden uitgefilterd. Het overgrote deel 

betrof waarnemingen van broedverdachte vogels of paren in geschikt biotoop (telkens een tenzij anders 
vermeld; indien er pulli werden vastgesteld wordt de letter ‘p’ toegevoegd): Sint-Onolfspolder te 
Dendermonde, Honegem Lede, Baardegem Kravaalkouters, Haaltert (p), Wellemeersen 
Denderleeuw/Erembodegem min. 2), RWZI Teralfene, Gerstjens Erembodegem (p), Dendermeersen 
Denderleeuw, Grote Meersen Okegem (p), Dendermeersen Ninove, Gemene Meers, Boelaremeersen 
Onkerzele en Markvallei Viane (p). Gelet op het feit dat inmiddels overal in de regio Nijlganzen tot 
broeden komen mag er worden van uit gegaan dat dit aantal geen realistisch beeld geeft van de 
populatie. In 2010 en 2011 werden respectievelijk 17 en 12 territoria genoteerd in de Denderregio 
(Faveyts & Bert 2011, Faveyts & Bert 2012). Het aantal in 2012 ligt in dezelfde grootteorde als de 
vorige jaren. De motivatie van waarnemers om te zoeken naar broedgevallen van deze exoot mag als 
laag worden beschouwd. Wellicht worden (broedverdachte) waarnemingen ook niet altijd consequent 
ingevoerd in de databank.  
 

 

3.2.4. Casarca – Tadorna ferruginea 
 Aantal getelde paren/territoria: 0 
 Trend: occasionele broedvogel 
 Telinspanning: 2 
 Bespreking: slechts vijf waarnemingen zijn voorhanden voor het afgelopen broedseizoen. Geen van deze 

waarnemingen is broedverdacht. Van 11/02 tot 15/02 pleisterden 3 exemplaren te Viane. Verder waren 
er nog twee solitaire waarnemingen. Op 15/03 3 overvliegende exemplaren aan de Gavers 
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(Geraardsbergen) en op 10/06 één exemplaar op het RWZI te Teralfene. Het is dus zeer 
onwaarschijnlijk dat de Casarca in 2012 gebroed heeft in de Denderregio, maar het blijft in de toekomst 
wel uitkijken. 
 

 

3.2.5. Mandarijneend – Aix galericulata 
 Aantal getelde paren/territoria: 1-2 
 Trend: niet bekend 
 Telinspanning: / 
 Bespreking: Er valt ook voor 2012 niet veel te vermelden over deze exoot. Het enige zekere 

territorium/broedgeval vond plaats in Liedekerke, waar op 2/05 een bezet nest werd gevonden. 
Daarnaast was er een waarneming van een paar in geschikt broedbiotoop op de Gavers te Onkerzele op 
18/03. Hoewel het slechts om één waarneming gaat in het laatste geval, wordt ze toch opgenomen 
omdat de soort in dit gebied in het verleden al broedverdacht is geweest. Hoewel mogelijk wel paren 
worden gemist zal de populatie van dit parmantige Oost-Aziatische eendje in de Denderregio wellicht 
niet meer dan enkele paren bedragen. De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit 
de periode 2000-2002: 80-95 broedparen (Vermeersch et al. 2004).  

 

3.2.6. Halsbandparkiet – Psitaculla krameri 
 Aantal getelde paren/territoria: 8  
 Trend: stabiel tot dalend 
 Telinspanning: 2 
 Bespreking:  Voor het broedseizoen 2012 beschikken we over 45 waarnemingen; echter geen van deze 

waarnemingen werd als broedverdacht ingevoerd. Afgaand op het aantal waarnemingen kunnen we 
toch van een territorium spreken in de Wellemeersen-Erembodegem (n=15), Dommelingen-Liedekerke 
(n=8).  Ook te Aalst en Meldert werden enkele waarnemingen (telkens 3) van deze soort gedaan. 
Solitaire waarnemingen waren afkomstig van Lebbeke, Denderleeuw, Roosdaal en de Everbeekse 
Bossen.  Gezien we grote vermoedens hebben dat bijlange niet alle waarnemingen worden geregistreerd 
en we dus te maken hebben met een flinke onderschatting van het aantal broedparen, hebben we ook 
deze solitaire waarnemingen laten meetellen in het aantal territoria voor de regio. 

 Opmerking voor volgende inventarisaties: Meer aandacht en consequent invoeren van de 
broedverdachte waarnemingen in de databank. 
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3.3 Resultaten van BBV-plus-soorten waaraan in 2012 een bijzondere aandacht werd 
besteed 

 

3.3.1. Houtsnip – Scolopax rusticola 
 Aantal getelde paren/territoria: 4  
 Trend: ongekend 
 Telinspanning: 1 
 Bespreking: Waarschijnlijke broedparen waren er in het Moerbekebos (2 paar) en in het Hayesbos. 

Verder waren er ook solitaire waarnemingen uit het Raspaillebos, Lede, Smetlede, en Aspelare. De 
Houtsnip is waarschijnlijk de moeilijkste te inventariseren soort. Het tellen van baltsende mannetjes is 
de enige mogelijke “tool”, maar die is ook verre van juist door het polygame gedrag. Het aantal 
mannetjes stemt dus niet overeen met het aantal broedende vrouwtjes. Bovendien baltsen niet alle 
mannetjes even veel en baltsen ze kriskras door elkaars territorium. De soort is maar goed te 
inventariseren als dit gebeurt in de avondschemering langs bosranden of open plekken in het bos. 
Daarbij moet de vliegrichting goed bepaald worden om dubbeltellingen te voorkomen. Idealiter voert 
men dergelijke inventarisaties met meerdere personen tegelijk en op verschillende punten uit. We 
mogen dus gerust aannemen dat de telinspanning voor deze soort een score 1 verdient.  De situatie in 
Vlaanderen is door dit gedrag ook niet zo heel goed gekend. De laatste populatieschatting (2000-2002) 
maakt gewag van 200-400 baltsende mannetjes (Vermeersch et al. 2004). Algemeen wordt aangenomen 
dat de populatie sinds de jaren ’70 is uitgebreid, maar de grootte hiervan is moeilijk in te schatten. 
Areaal uitbreiding vond vooral plaats in het bosrijke NO van Vlaanderen. 

 Opmerkingen voor volgende inventarisaties: Zoals hierboven reeds vermeld zijn gerichte 
inventarisaties in de avondschemer op geschikte plaatsen en, liefst met verschillende mensen, nodig om 
een nauwkeurigerbeeld te verkrijgen van de broedpopulatie. 

 

3.3.2. Zwarte Specht – Dryocopus martius 
 

 Aantal getelde paren/territoria: 3-4 
 Trend: waarschijnlijk stabiel 
 Telinspanning: 2 

 Bespreking: In de Wellemeersen te Erembodegem was er ook dit jaar een geslaagd broedgeval. Daarmee 
wordt dit gebied stilaan een klassieke broedplaats voor deze soort in de regio. Te Smetlede werden 
tijdens het broedseizoen verscheidene waarnemingen van Zwarte Specht gedaan. De waarnemer 
catalogeerd dit als een territorium, maar  of er ook daadwerkelijk een geslaagd broedgeval plaatsvond is 
niet gekend (pers. med. Xavier Coppens). Ook in Meldert, in de ruime omgeving van het Kravaalbos, 
werden in  de loop van het broedseizoen verschillende malen roepende vogels waargenomen. Ook daar 
kan men spreken van een territorium zonder te weten of er ook een broedgeval plaatsvond. Verder 
waren er nog waarnemingen uit het Arduinbos ten zuiden van Geraardsbergen. Men moet steeds de 
nodige voorzichtigheid aan de dag leggen voor het bepalen van een territorium daar niet broedende 
vogels een sterk zwervend bestaan leiden. De laatste populatieschatting voor Vlaanderen bedraagt 650 
– 1050 broedparen (Vermeersch et al. 2004). Het grootste deel van de populatie broedt in de Kempen. 
Door het broedsucces in de Kempen heeft er een gestage areaaluitbreiding plaatsgevonden in westelijke 
richting. Een verklaring voor het broedsucces in de Kempen is waarschijnljk te vinden in het veranderde 
bosbeheer waardoor men het naaldhout merkelijk ouder laat worden vooraleer het gekapt wordt. 
Nochtans broeden Zwarte Spechten niet uitsluitend in naaldhout. Belangrijk is de aanwezigheid van 
voldoende dikke (oude) bomen (liefst beuken). Foerageren doen ze voornamelijk op dood hout. Daarom 
is een voldoende oud en gevarieerd bos belangrijk. Dit hoeft niet noodzakelijk één aangesloten 
boscomplex te zijn, ook sterk versnipperde bosgebieden/-gebiedjes met geschikt bostype voldoen. 
 

3.3.3. Fluiter – Phylloscopus sibilatrix 
 Aantal getelde paren/territoria: 0 
 Trend: niet meer broedende in de regio 
 Telinspanning: 3 
 Bespreking: Er is slechts één waarneming voorhanden, namelijk op 01/05 werd een zingend exemplaar 

aangetroffen in Overboelare. Latere controles op dezelfde plaats leverden niets meer op. Hoogst 
waarschijnlijk betrof het een doortrekkend exemplaar. Anderzijds dient rekening gehouden te worden 
met het feit dat gepaarde mannetjes al na enkele dagen kunnen stoppen met zingen. Gezien de soort nog 
tot voor kort in de regio broedde, wordt ze nog in dit rapport opgenomen. Uiteraard was de soort het 
best vertegenwoordigd in het bosrijke zuiden van de regio, maar ook centraal, meer bepaald in het 
Kravaalbos, heeft de soort nog tot halverwege de jaren ‘90 gebroed (pers med D. Mertens). Vlaanderen 
vormt als het ware de grens van het continentale verspreidingsgebied van de Fluiter. De laatste 
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populatieschatting bedraagt zo’n 300-450 broedparen (Vermeersch et al. 2004). Blijkbaar zou tot 60% 
van de zingende mannetjes in Vlaanderen ongepaard blijven door een tekort aan vrouwelijke vogels. De 
aantallen schommelen sterk van jaar tot jaar. De soort, een grondbroeder, is heel onderhevig aan 
predatie. Volgens een recente studie zou het aantal broedparen in een geschikt gebied omgekeerd 
evenredig zijn met het voorkomen van de Bosmuis (Apodemus sylvaticus), een voorname predator, en de 
aantallen van deze laatste zouden dan weer afhangen van het aanbod aan beukennootjes. (Wesolowksi 
et al. 2009). Met andere woorden jaren met veel beukennootjes gaan gepaard met lage aantallen Fluiter-
paren. Uiteraard mogen we door dit verhaal niet vergeten dat teloorgang van geschikt biotoop en 
toegenomen recreatiedruk evenzeer meespelen in de achteruitgang van de Fluiter in de kerngebieden, 
niet alleen in Vlaanderen maar ook in Nederland. 

 

3.3.4. Vuurgoudhaan – Regulus ignicapilis 
 Aantal getelde paren/territoria: 5  
 Trend: onbekend 
 Telinspanning: 1  
 Bespreking: Er werden vijf territoria van Vuurgoudhaan vastgesteld: drie in het Kravaalbos en twee in 

het Raspailleboscomplex (telkens één in het Kluysbos en het Karkoolbos). Het ging telkens om 
eenmalige zangposten, dus er kan maximaal een kwalificatie als mogelijk territorium op elk van de vijf 
worden geplakt. Niettemin ging het telkens om zangposten in geschikt biotoop, minstens ten dele in 
gebieden waar de soort uit het verleden reeds gekend is als broedvogel (Raspailleboscomplex), dus een 
opname in dit rapport is gerechtvaardigd. Hoewel vijf een duidelijk hoger aantal is dan het aantal 
territoria dat werd gemeld in 2010 (2) en 2011 (1) blijft het toch een erg laag cijfer. De Vuurgoudhaan 
is weliswaar geen algemene soort, maar er mag worden verwacht dat de reële populatie toch merkelijk 
hoger ligt dan dit aantal. Het is een moeilijke soort om te inventariseren: slechts weinig waarnemers 
hebben de onopvallende zang goed onder de knie, komt voor in lage dichtheden (relatief weinig zang 
dus), een kleine vogeltje om terug te vinden in bosgebied en in het algemeen te weinig aandacht van 
vogelkijkers voor bosgebieden. Zelfs in een jaar waarin bijzondere aandacht aan bosvogels werd 
besteed kan daar blijkbaar weinig verandering worden in gebracht. Zeker in het zuiden van de regio 
moet de soort in de meeste bosgebieden voorkomen. De populatie mag daar onder voorbehoud geschat 
worden op enkele veelvouden van de paar territoria die er werden gevonden. Ook in het centrum van 
de regio (bosgebieden rond Aalst) komt de soort vermoedelijk meer voor dan gedacht. Ook grote tuinen 
en parken met oude bomen komen trouwens in aanmerking als broedgebied, zeker als er naaldbomen 
voorkomen tussen loofhout.  
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit de atlasperiode 2000-2002: 800-1.100 
broedparen. Het overgrote deel daarvan zat in de oostelijke helft van het gewest. In het westen van 
Vlaanderen is de Vuurgoudhaan zeldzaam als broedvogel, met een fragmentarische verspreiding en 
zeer kleine aantallen. (Vermeersch et al. 2004).  

 

3.3.5. Kuifmees – Lophophanes cristatus 
 Aantal getelde paren/territoria: 1  
 Trend: zeer zeldzame broedvogel, geen trend 
 Telinspanning: 1 
 Bespreking: De Kuifmees is bij gebrek aan geschikt habitat een extreem zeldzame broedvogel in de 

Denderstreek. In 2012 was dat uiteraard niet anders. Er werd geregeld een vogel waargenomen aan de 
rand van het Arduinbos te Overboelare. Een klein bestand van grove den in dit bos is de enige gekende, 
min of meer vast bezette broedplaats van de soort in de regio. De waarnemingen rechtvaardigen het om 
voor dit jaar te spreken van een waarschijnlijk territorium. Daarnaast was er een waarneming op 6/05 
te net buiten de stadsrand van Ninove, in een tuin. Er lijkt geen enkel geschikt broedgebied aanwezig te 
zijn in de buurt van deze waarnemingsplaats, dus hier kan wellicht geen territoriumwaarde worden aan 
gekoppeld. Of zou een klein sparrenbosje iets meer naar het noorden langs de N45 misschien toch een 
verrassing kunnen herbergen? Wellicht ging het om een zwervend exemplaar, maar misschien moet een 
Ninoofse vogelkijker hier in de toekomst toch eens op onderzoek uitgaan. Kuifmezen duiken na het 
broedseizoen wel vaker eens op in locaties waar ze niet broeden, maar meestal is dat wel later op het 
seizoen, vanaf juni, wanneer er sprake is van dispersie van uitgevlogen jonge exemplaren.  

 

3.3.6. Glanskop – Parus palustris 
 Aantal getelde paren/territoria: 25-26 
 Trend: onbekend, maar vermoedelijk tot recent vrij stabiel, maar recent enige indruk van een afname 
 Telinspanning: 2 
 Bespreking: Van de 25-26 vastgestelde territoria van Glanskop bevonden er zich slechts drie niet in het 

uiterste zuiden van de regio. De loofbossen in het zuiden vormen traditioneel het zwaartepunt van het 
voorkomen van deze mezensoort in de Denderstreek. Het Raspailleboscomplex in het grensgebied 
Geraardsbergen/Galmaarden, waar een doorgedreven en gebiedsdekkende telling werd uitgevoerd, 
neemt het leeuwendeel voor zijn rekening, met in totaal 17 territoria (verdeling over de verschillende 
onderdelen van het complex: Raspaillebos 6 territoria, Moerbekebos 3 territoria, Karkoolbos 5 



 21 

territoria, Kluysbos 3 territoria). Hoewel de telling in dit gebied allicht vrij volledig is gebeurd, bestaat 
de kans dat er wel nog enkele territoria zijn gemist, zodat een schatting voor het Raspailleboscomplex 
van 17-20 territoria gerechtvaardigd is. De andere territoria in het zuiden van de regio kwamen in de 
volgende gebieden voor: Geraardsbergen-Oudenberg (1), bossen van Overboelare (2-3 territoria, alle in 
het Boelarebos; de soort komt zeker ook voor in andere bossen en bosjes in deze omgeving, zoals het 
Arduinbos, dus het reële aantal territoria ligt hier zeker hoger), Geitenbos (1; niet voldoende 
onderzocht en wellicht ondertelling; in 2010 werden hier nog 4 territoria gevonden), Everbeekse 
Bossen (1 in het Levierenbos; er werd niet gericht naar de soort gezocht in Everbeek, maar de soort 
komt vrijwel zeker ook in andere bossen van de Everbeekse Bossen voor).  
Naast de territoria in het zuiden van de regio waren er nog territoria in Meldert (1 in het Kravaalbos en 
1 in een bosje nabij het centrum) en in de Vlassenbroekse Polder (1). Eenmalige waarnemingen te 
Ninove-Linkeroever op 17/03, in de Rietbeemd te Overboelare/Deux-Acren op 17/06 en in de 
Wellemeersen op 22/07 werden niet als broedverdacht beschouwd omdat ze plaatsvonden net voor of 
net na het broedseizoen, omdat er geen sprake was van broedverdacht gedrag en omdat ze 
plaatsvonden in gebieden die niet gekend staan als broedplaats voor de soort. Het valt weliswaar niet 
uit te sluiten dat Glanskop in sommige van deze gebieden toch voorkomt als broedvogel.  
Met 25-26 territoria scoort 2012 merkelijk beter dan 2010 (17 territoria) en 2011 (11 territoria). Dit 
steunt vrijwel uitsluitend op de gerichte zoektocht naar de soort in het Raspailleboscomplex. 
Glanskoppen komen vrijwel zeker in grotere aantallen voor in enkele bossen waar ze in 2012 gemeld 
werden (bossen van Overboelare, Geitenbos) en ze komen waarschijnlijk ook nog voor in diverse 
bossen waar ze in 2012 niet gemeld werden. De totale streekpopulatie bedraagt wellicht meerdere 
tientallen territoria, en zou wel tussen de 40 en de 50 territoria kunnen liggen, zeker in goede jaren. 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) alleen al 28 territoria geteld; de totale populatie werd 
toen op 30-40 territoria geschat (Faveyts & Favijts 2003).  
Met name het Raspailleboscomplex is een belangrijk bastion voor deze soort in Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Ten tijde van de Vlaamse broedvogelatlas (periode 2000-2002) werd de populatie voor de hele Vlaamse 
Ardennen op 180 territoria geschat. Als die schatting anno 2012 nog steeds zou worden aangehouden, 
betekent dit dat ruim 10% van de populatie in de Vlaamse Ardennen in het Raspailleboscomplex 
voorkomt. Met 17 territoria komen we voor dit gebied uit op dichtheid van 9,6 territoria/100 ha. De 
laatste jaren worden her en der afnemende aantallen gemeld (zo schijnt Glanskop verdwenen te zijn uit 
de omgeving van Gent), maar de populatie in het Raspaillebos lijkt vrij goed stand te houden. 
In recente jaren lijkt er bij Glanskop een neiging te zijn om, net als Boomklever, de traditionele grotere, 
‘echte’ loofbossen te verlaten en zich ook in op het eerste zicht niet erg geschikte biotopen te vestigen. 
Ouder wordende populierenbossen lijken daarbij enige voorkeur weg te dragen. Zo was er in 2009 een 
vast territorium (zingend mannetje en vergezellend tweede exemplaar) in de populierenbossen in de 
Meirbroek-Markvallei te Galmaarden en werd de soort al vastgesteld in bijvoorbeeld Kortelake en de 
Wellemeersen (Overboelare). Dit fenomeen gebeurt wel (nog) niet op dezelfde schaal als bij de 
Boomklever het geval is. Mogelijk iets om in de toekomst naar uit te kijken.  
De totale populatieschatting voor Vlaanderen voor de atlasperiode 2000-2002 bedroeg 1.100-1.500 
broedparen (Vermeersch et al. 2004). 
 

 

3.3.7. Boomklever – Sitta europaea 
 Aantal getelde paren/territoria: 88  
 Trend: onbekend, waarschijnlijk stabiel tot licht toenemend 
 Telinspanning: 2 
 Bespreking: De extra aandacht die de bossoorten het afgelopen seizoen kregen heeft voor de 

Boomklever wellicht het grootste effect gehad. Het feit dat de Boomklever een vrij makkelijk te 
inventariseren soort is heeft hier zeker toe bijgedragen. De soort heeft een stabiel en sterk afgebakend 
territorium en gedurende de nestbouwperiode (eerste helft van April en exclusief  de taak van het 
wijfje) zingen de mannetjes meestal op enkele meters van de nestplaats waardoor territoria relatief 
makkelijk te onderscheiden zijn (Matthysen 1998). Niet minder dan 88 territoria werden in kaart 
gebracht. Dat is heel wat meer dan de 28 territoria van vorig seizoen. De extra aandacht die aan deze 
soort besteed werd mag ook blijken uit het aantal waarnemingen binnen de datumgrenzen: 121 voor 
2012 tegenover 48 in 2011. Tweeëntachtig procent (73 territoria) van de broedparen zijn te vinden in 
de grotere boscomplexen van de regio. Deze grotere bossen zijn de oorspronkelijke broedgebieden van 
deze soort. Recent is de Boomklever zich ook meer en meer gaan vestigen in kleine bosgebiedjes. 
Daarbij kan een oppervlakte van circa 1ha al volstaan voor een broedpaar (Matthysen 1998). Ook al wat 
oudere populierenaanplantingen worden sinds kort door Boomklevers gekoloniseerd (oa Vlassenbroek, 
Dendermonde). Een gebiedsdekkende inventarisatie is bijgevolg haast onmogelijk voor deze soort. Op 
basis van de telresultaten voor 2012 zijn deze ”satelliet-lokaties” in onze regio goed voor 18% van de 
broedparen (15 territoria).  
Wat de grotere boscomplexen betreft volgt hier de verdeling: 34 paren in het volledige 
Raspailleboscomplex (Raspaillebos 13 paren, Karkoolbos 10 paren, Kluysbos 4 paren, Moerbekebos 7 
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paren), Everbeekse bossen 1 paar (grote ondertelling), Neigembos 14 paren, Berchembos 1 paar, 
Liedekerkebos 2 paren, Bossen van Smetlede 4 paren, Osbroek 2 paren, Kravaalbos 15 paren. Voor de 
drie grotere bossen waarvan de tellingen als vrij volledig worden beschouwd, het Raspailleboscomplex,  
het Neigembos en het Kravaalbos, komt dat neer op dichtheden van respectievelijk 18,7 territoria/100 
ha, 13,7 territoria/100 ha en 15 territoria/100ha. Volgens Matthysen komt de soort nergens in hoge 
dichtheden voor, typisch 0,1 tot maximaal 0,5 paren per ha (Matthysen 1998). De hoogste dichtheden 
(>3 broedparen per 10ha) bereiken Boomklevers in loofbossen van minimum 100 jaar oud (Matthysen 
1998).  
De meer verspreide broedgevallen deden zich voor te Geraardsbergen (min. 1 op Oudenberg), 
Bienesbos (1 paar), Nuchten-Idegem (1 paar), Kortelake (2 paar), Overboelare-Boelarebos, Onkerzele-
de Gavers (2 paar), Boelaremeersen-Schendelbeke (1 paar), Sint-Lievens-Houtem, Vollezele-Congoberg 
(1 paar), Meirbroek Moerbeke (1 paar), Meldert (2 paar; De Faluintjes 1paar en 1 paar in een klein bosje 
op de grens met Baardegem alwaar vijf pulli geringd werden) en Dendermonde-Vlassenbroek. Het mag 
misschien verbazen dat voor een soort waaraan extra aandacht geschonken werd toch nog een 
telinspanning van slechts twee wordt gegeven.  We denken dat dit te verantwoorden is omdat heel wat 
(vooral kleinere) geschikte gebieden niet geteld werden. Een blik op de kaart leert dat er in de regio nog 
heel wat kleinere geschikte bosgebieden voorhanden zijn. Bovendien zijn niet alle bezochte gebieden 
volledig geteld geweest. Zo werd een klein deel van Kravaalbos niet geteld (dit deel werd niet mee 
opgenomen in de berekening van de dichtheden), werden amper gegevens ontvangen uit de bossen van 
Overboelare en werden o.a. het Heerenbos (te Baardegem), het Kluisbos en de Gerstjens (beide te 
Erembodegem) en de Everbeekse Bossen helemaal niet geteld.  Ook de lage aantallen in o.a. 
Liedekerkebos en Osbroek doen vermoeden dat het om een onvolledige telling gaat.  

 

3.3.8. Appelvink – Coccothraustes coccothraustes 
 Aantal getelde paren/territoria: 1 
 Trend: Onbekend, mogelijk licht toenemend 
 Telinspanning: 1 
 Bespreking: Het aantal waarnemingen van Appelvink tijdens het broedseizoen was ook dit jaar 

gemakkelijk op één hand te tellen. Dat hoeft niet te verbazen: het is geen opvallende soort en 
waarnemingen zijn vooral weggelegd voor waarnemers die vertrouwd zijn met de subtiele en weinig 
opvallende roep. Het geluid van Appelvink gaat gemakkelijk verloren in de kakofonie van geluiden in 
het voorjaar. Appelvinken komen tijdens het broedseizoen ook hoofdzakelijk voor in bosgebieden, niet 
het favoriete biotoop van de meeste vogelkijkers. Bovendien liggen de meest geschikte gebieden voor 
de soort in het uiterste zuiden van de streek, waar de waarnemersdichtheid erg laag is. Uit april – mei 
2012 is slechts één waarneming bekend, weliswaar uit een potentieel broedgebied. Daarom komt de 
waarneming in aanmerking als potentieel territorium. Daarnaast waren er nog enkele waarnemingen 
uit potentiële broedgebieden in de maanden februari – maart en de maanden juli – augustus. Hoewel 
deze waarnemingen van voor en na het broedseizoen niet als territoria kunnen worden beschouwd zijn 
ze wel interessant. Twee waarnemingen uit juli en augustus hadden betrekking op groepjes van drie en 
vier exemplaren, die mogelijk betrekking hadden op rondzwervende familiegroepjes. Al bij al valt er net 
als vorig jaar weinig meer te zeggen dan dat kan worden aangenomen dat de Appelvink anno 2012 nog 
steeds een regelmatige, maar zeldzame broedvogel is. Dat geldt zeker voor het zuiden van de 
Denderregio. Het is onbekend of de soort ook verder noordelijk in de streek voorkomt als broedvogel. 
Ten tijde van de Vlaamse broedvogelatlas (2000-2002) werd de Vlaamse populatie op (amper) 500-550 
paren geschat (Vermeersch et al. 2004). Het merendeel daarvan zit in het oosten van Vlaanderen. In het 
westen komt de soort gefragmenteerd voor, en de zuidelijke heuvels waartoe ook het zuiden van de 
Denderregio behoort lijken daar het belangrijkste gebied te zijn.  

 

3.3.9. Goudvink – Pyrrhula pyrrhula 
 Aantal getelde paren/territoria: 0-1 
 Trend: onbekend, zeer zeldzame broedvogel 
 Telinspanning: 1 
 Bespreking: Helaas lijkt de bespreking van deze soort voor 2012 zeer goed op de bespreking voor 2011! 

2012 leverde opnieuw slechts één waarneming op die mogelijk op een potentieel territorium zou 
kunnen wijzen. Het ging wederom om een maartwaarneming, dus de kans dat het een doortrekker 
betrof is reëel. Niettemin gebeurde de waarneming in potentieel erg geschikt broedbiotoop, en in een 
gebied dat bekend staat voor de soort. Goudvinken zijn geliefd bij vogelvangers, dus de exacte plek 
wordt niet vrijgegeven. Het blijft daarmee erg onduidelijk wat de tegenwoordige status is van Goudvink 
als broedvogel in de Denderstreek. Veel meer dan een zeer zeldzame broedvogel kan het niet zijn. 
De meest recente populatieschatting voor Vlaanderen dateert uit de atlasperiode 2000-2002: (amper) 
150-280 broedparen (Vermeersch et al. 2004).  
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3.4  Resultaten van BBV-plus soorten waaraan in 2012 geen specifieke aandacht werd 
geschonken. 

 
Zoals reeds gesteld onder titel 1.3 vormen de zogenaamde BBV-plus-soorten slechts om de vier jaar het 
voorwerp van een gerichte inventarisatie. In 2012 ging het om de soorten van de groep BBV-plus-bos; de 
resultaten werden hierboven besproken onder titel 3.3. Uiteraard werden in de databank ook de nodige 
broedgegevens ingevoerd van de soorten van de andere twee BBV-plus-groepen. De resultaten van deze 
soorten worden hierna kort besproken.  
 

3.4.1. Dodaars – Tachybaptus ruficollis 
Tweeënveertig waarnemingen werden tijdens het broedseizoen ingegeven die in aanmerking 
kwamen voor analyse.  Zekere broedgevallen waren er in de Wellemeersen (mogelijks 2 paar in het 
gedeelte op grondgebied Erembodegem) en in De Gerstjens te Erembodegem (2 paar). 
Waarschijnlijke broedgevallen deden zich voor in Dendermonde (Oud Klooster), Denderbelle 
(Beneden-Dender), Erpe-Mere (Honegem) en Denderleeuw (Vlamovenkouter). Mogelijke 
broedparen werden opgetekend te Dendermonde (St.-Onolfspolder), Lebbeke (Wachtbekken) en 
Idegem (Nuchten). In totaal gaat het dus om 10-12 territoria. Dat is aanzienlijk hoger dan vorig jaar 
(5-7) toen er nochtans extra aandacht was voor de aan water gebonden soorten.  In 2010 werden 
10 territoria gerapporteerd.  

 

3.4.2. Fuut – Podiceps cristatus 
Niet minder dan 196 waarnemingen binnen de datumgrenzen waren ter beschikking voor analyse. 
Hieruit was het mogelijk om  24 territoria te distilleren. Dit aantal is vrij goed vergelijkbaar met de 
vorige jaren (telkens 20 broedparen).  De grootste concentratie broedparen vinden we in de Gavers 
in het zuiden van de regio: maar liefst 7 broedparen werden daar genoteerd. Andere zekere 
broedgevallen waren voornamelijk op de  Dender gesitueerd te Dendermonde, Mespelare, Aalst, 
Denderleeuw, Liedekerke, Roosdaal, Pollare en Iddergem. Verder waren er nog broedparen op 
waterplassen te Dendermonde (St.-Onolfspolder), Sint-Gillis-Dendermonde (2 paar), Erembodegem 
(Wellemeersen, 2 paar), Teralfene (RWZI, 2 paar) en Denderhoutem (Vlamovenkouter, 2 paar).  
Daarmee is meteen duidelijk dat de Fuut gebonden is aan relatief grote oppervlakten water. De 
deining veroorzaakt door het bootverkeer op de Dender schijnt deze soort daarbij niet te deren.  

 

3.4.3. Krakeend – Anas strepera 
   

Het was een hele klus om uit de bijna 180 waarnemingen uit de periode april – juli alle 
broedverdachte waarnemingen te filteren… In vijf gebieden werd met zekerheid gebroed: de Sint-
Onolfspolder te Dendermonde (vrouwtje met pulli op 22/07), de Hogedonk te Herdersem 
(vrouwtje met pulli op 19/05), in den Dotter in Haaltert (vrouwtje met pulli), de Wellemeersen 
(juveniel op 14/07) en het RWZI te Teralfene (nestvondst). Maar buiten deze zekere broedgevallen 
is het wat lastiger om te interpreteren. Het is niet gemakkelijk om bij eendensoorten vast te stellen 
hoeveel paren precies in een gebied aanwezig zijn: broedgevallen zijn vaak zeer onopvallend en 
kunnen gemakkelijk worden gemist; het aantal mannetjes dat in een bepaald gebied aanwezig is in 
het broedseizoen kan een aanwijzing zijn dat er broedende vrouwtjes ter plekke zijn (‘wakende’ 
mannetjes), maar tegelijkertijd is er het gegeven dat het aandeel mannetjes bij eendensoorten in de 
regel aanzienlijk hoger ligt dan het aandeel vrouwtjes. In enkele gebieden was de soort in het 
broedseizoen opvallend aanwezig. Daarbij is vooral gelet op het voorkomen in mei en juni, wanneer 
de voorjaarstrek mag worden verondersteld voorbij te zijn. In de Sint-Onolfspolder waren op 
20/05 in totaal negen mannetjes en vier vrouwtjes aanwezig, waaronder enkele baltsende groepjes 
(meerdere mannetjes die in de vlucht langdurig een vrouwtje achtervolgen. Op basis van deze 
waarneming en het toepassen van de broedzekerheidscriteria kan het aantal paren in de Sint-
Onolfspolder op minstens vier worden bepaald. Een ander belangrijk gebied zijn de Wellemeersen, 
waar in juni minstens zeven verschillende mannetjes en minstens een vrouwtje werden 
vastgesteld. Daaruit volgt dat de populatie in dit gebied op minstens één territorium kan worden 
begroot. Daarnaast liggen nog waarnemingen voor uit de volgende potentiële broedgebieden, die 
ook in 2011 als potentieel broedgebied uit de bus kwamen: de Vlassenbroekse Polder (maximaal 
twee mannetjes en een vrouwtje begin mei) en de Dendermeersen/Walputbeek te Ninove (een 
mannetjes begin juni). Samengevat geeft dit vijf zekere broedgevallen, drie waarschijnlijke en twee 
mogelijke; in totaal tien broedgevallen/territoria dus. Dat ligt mooi in de lijn met de resultaten uit 
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2010 en 2011, toen respectievelijk negen en twaalf paren werden vastgesteld (Faveyts & Bert 2011, 
Faveyts & Bert 2012). De reële populatie mag wellicht iets hoger worden ingeschat, pakweg 15-20  
paren. Het broedvoorkomen van de Krakeend is nog steeds een zaak voor het noordelijke deel van 
de Dendervallei. De meeste paren zitten tussen Dendermonde en Denderleeuw. Het broedgeval in 
den Dotter in Haaltert betekent de inname van een nieuw broedgebied. Interessant aan dit geval is 
dat het plaatsvond in een beekvallei, op enige afstand van de Dender. Vrijwel alle andere paren in 
de regio bevinden zich op (zeer) korte afstand van de Dender.  

 

 3.4.4. Wintertaling – Anas crecca 
Dat de Wintertaling een zeldzame broedvogel is in de Denderregio was al bekend uit de voorgaande 
BBV-inventarisaties. Voor 2012 werden er 75 waarnemingen binnen de datumgrenzen ingevoerd. 
Hieruit werden minstens twee territoria weerhouden; minstens één waarschijnlijk in 
Erembodegem (Wellemeersen, n=41) en één mogelijk in Teralfene (RWZI, n=11). Voorts waren er 
nog min of meer solitaire waarnemingen uit Dendermonde (Vlassenbroek, n=3), Sint-Gillis-
Dendermonde (Wachtbekken 6, n=1), Erpe-Mere (Honegem, n=2) en Iddergem (Nuchten, n=2).  In 
vergelijking met de voorgaande jaren is dit één territorium winst. 

 
 3.4.5. Slobeend – Anas clypeata 

Van de Slobeend werden binnen de datumgrenzen 51 waarnemingen ingevoerd (44 in 2011). 
Negenentwintig en zestien waarnemingen waren respectievelijk afkomstig uit Erembodegem 
(Wellemeersen) en Dendermonde (St.-Onolfspolder). We spreken hier dan ook over waarschijnlijke 
broedgevallen. Sporadische waarnemingen werden gedaan te Appels (n=1), Teralfene (RWZI, n=2), 
Erpe-Mere (Honegem, n=2) en De Gavers te Geraardsbergen (n=1).  Ten opzichte van de vorige 
jaren stellen we een forse daling vast van het aantal broedparen. In 2010 en 2011 bedroeg het 
aantal paren nog respectievelijk 4-6 en 5-7. 

 
 3.4.6. Kuifeend – Ayhtya fuligula  

Acht territoria werden voor de Kuifeend vastgesteld.  Eén zeker broedgeval had plaats in het 
Denderbellebroek (Denderbelle), alwaar 7 pulli werden waargenomen.  Waarschijnlijke 
broedgevallen waren er te Dendermonde (St.-Onolfspolder),  Teralfene (RWZI), Erembodegem 
(Wellemeersen), Lebbeke/Aalst (Dender t.h.v. Hogedonk), Overboelare (Dender), 
Onkerzele/Schendelbeke (Dender t.h.v. Boelaremeersen) en Galmaarden (Marke t.h.v. Meirbroek). 
Gedurende de laatste drie jaar stellen we een gestage daling vast van het aantal broedparen. In 
2010 waren er nog 14 broedparen, in 2011 waren dat er nog 8-11 en anno 2012 nog slechts 8 paar. 
Het hoogtepunt voor de Kuifeend als broedvogel in de streek situeerde zich rond de tweede helft 
van de jaren ’90.  

 

3.4.7. Boomvalk – Falco subbuteo 
Boomvalken worden regelmatig waargenomen in de hele regio. In totaal ging het in 2012 tijdens de 
broedperiode om ruim 100 waarnemingen. Het is vrijwel onmogelijk om op basis van de vele 
waarnemingen iets te zeggen over eventuele territoria: Boomvalken jagen tot op vele kilometers 
van de nestplaats en er vliegen wel wat niet-broedende, onvolwassen vogels rond. Veiligheidshalve 
is het daarom beter om enkel af te gaan op broed- of territoriumverdachte waarnemingen om 
territoria te identificeren. In totaal konden op die manier negen zekere of waarschijnlijke 
territoria/broedgevallen worden weerhouden: Sint-Onolfspolder (bedelende jongen), Lebbeke, de 
Honegem te Erpe-Mere, Moorsel/Meldert (bedelende jongen), de Kapellemeersen te Liedekerke, de 
Moenebroek te Schendelbeke (bedelende jongen), de zuidelijke helft van het Raspailleboscomplex, 
de omgeving van Kortelake te Overboelare en de Markvallei te Overboelare (nestvondst). Er wordt 
amper gericht gezocht naar broedgevallen of territoria; een min of meer toevallig gevonden totaal 
van negen territoria doet vermoeden dat de reële populatie merkelijk hoger moet liggen.  
 

3.4.8. Waterral – Rallus aquaticus 
Na het rampzalige (droge) broedseizoen 2011, met amper één territorium (Faveyts & Bert 2012) 
zorgde het natte voorjaar van 2012 weer voor een opsteker voor de Waterral. Uit vijf geschikte 
gebieden kwamen broedverdachte waarnemingen binnen, die betrekking hadden op zes mogelijke 
of waarschijnlijke territoria: Wachtbekken Zes te St.-Gillis-Dendermonde (twee roepende 
exemplaren begin april; kan op doortrek betrekking hebben, maar tegelijk kan dit ook als een 
geschikt gebied gelden voor deze soort), de Wellemeersen te Denderleeuw (13 waarnemingen in 
het broedseizoen, minstens twee territoria, een waarschijnlijk en een mogelijk), het RWZI te 
Teralfene (waarschijnlijk territorium), de Nuchten te Idegem (mogelijk territorium) en de 
Markvallei te Viane/Moerbeke (mogelijk territorium).  
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Het vaststellen van territoria van een verborgen levende soort als de Waterral is geen sinecure, 
zeker in een streek met zeer lage dichtheden zoals de Denderregio. Het zoeken naar Waterrallen 
moet gericht gebeuren, met name door ook ’s nachts op pad te gaan of door (verstandig) gebruik te 
maken van het afspelen van geluid.  

 

3.4.9. Scholekster – Haematopus ostralegus 
De Scholekster is een opvallende soort waarvan mag worden verondersteld dat de meeste 
waarnemingen in de databank terecht komen: hoewel geen zeldzaamheid is de soort in de 
Denderstreek immers nog altijd schaars, en de meeste waarnemers voeren  wellicht elke 
waarneming in. Het is echter niet evident om uit de tientallen waarnemingen territoria te 
distilleren. In 2012 werd geen enkel zeker broedgeval vastgesteld; nergens werd een hard 
broedbewijs verzameld, zoals een broedende vogel of juveniele exemplaren. Vele waarnemingen 
hadden betrekking op overvliegende vogels. Scholeksters vliegen vaak luid roepend rond over 
aanzienlijke afstand, en daarbij vallen ze goed op. Jammer genoeg zeggen zo’n waarneming niet zo 
veel over een eventueel territorium in een bepaald gebied. Er rest ons dan ook niets anders dan de 
op basis van de ingevoerde waarnemingen ogenschijnlijk territoriale paren op te sommen. Dat 
waren er minstens drie: in de Sint-Onolfspolder te Dendermonde (het hele voorjaar minstens een 
paar aanwezig), te Denderbelle (het hele voorjaar een paar aanwezig) en in de Grote Meersen te 
Okegem (anderhalve maand een paar aanwezig). Daarnaast waren er nog op diverse andere 
plaatsen waarnemingen, die echter te schaars of te onduidelijk waren om eventueel als een 
territorium te kunnen worden beschouwd. Een opsomming van de meest in het oog springende 
gevallen: eind april meerdere waarnemingen van één tot drie exemplaren te Oudegem, begin april 
een paar op de Hogedonk te Gijzegem/Mespelare, van mei tot juni enkele waarnemingen van 1-2 
exemplaren te Baardegem/Moorsel, van april tot juni geregeld een exemplaar in de omgeving van 
de Dendermeersen te Denderleeuw/RWZI Teralfene, op 21/06 een zeer luidruchtig paar nabij de 
Moenebroek (dat herhaaldelijk richting industrieterrein van Schendelbeke verdween – een 
weliswaar eenmalige waarneming, die echter wel broedverdacht overkomt). Drie territoria mag als 
een minimum beschouwd worden; de werkelijke populatie ligt wellicht >5 territoria.  

 

 3.4.10. Grutto – Limosa limosa  
Net zoals vorig jaar was er ook dit jaar in de St.-Onolfspolder te Dendermonde één territorium 
Grutto. Voor het hele jaar 2012 zijn 34 Grutto-waarnemingen beschikbaar. Zeventien hiervan 
hebben betrekking op bovenvermeld territorium. Ook dit jaar werd enkel territoriaal gedrag 
vastgesteld zonder evidentie voor een geslaagd broedsel. Jammer genoeg een verschijnsel dat meer 
en meer wordt vastgesteld: Grutto’s die territoria innemen en verdedigen maar die geen jongen 
voortbrengen. Op Europese schaal is de Grutto een soort die sterk achteruit gaat. Het blijft 
uiteraard uitkijken in de nabije toekomst naar een geslaagd broedgeval. 

 
3.4.11. Zomertortel – Streptopelia turtur 

We hadden het nauwelijks anders verwacht, gezien de catastrofale vaststellingen van de voorbije 
jaren: de Zomertortel blijft het afschuwelijk slecht doen in de Denderregio, en in uitbreiding in heel 
Vlaanderen. De resultaten voor 2010 (Faveyts & Bert 2010) en 2011 (Faveyts & Bert 2012) waren 
als desastreus (respectievelijk 6 en 3-4 territoria); 2012 is nog erger! Er werden amper twee (2!) 
territoria vastgesteld, en dat zijn dan nog maar mogelijke territoria, want telkens gebaseerd op 
slechts één waarneming van een baltsende vogel binnen de datumgrenzen… Als we kijken naar het 
aantal waarnemingen binnen de datumgrenzen wordt de malaise nog bevestigd: van 18 
waarnemingen (2010), over 14 waarnemingen (2011) naar drie waarnemingen in 2012. Een 
waarneming op 7/05 bij het Berchembos viel buiten de datumgrenzen, en kan op die datum nog op 
een doortrekker betrekking hebben, zeker gezien er geen sprake was van broedverdacht gedrag.  
Als deze evolutie zich doorzet, en er is weinig reden om aan te nemen waarom dat niet het geval 
zou zijn, dan moeten we u één dezer jaren de verdwijning aankondigen van de Zomertortel als 
jaarlijkse voorkomende soort. Daarmee zou de soort dan aansluiting vinden bij soorten als Grauwe 
Gors, soorten die onder druk van een geweldige intensivering van het landgebruik de duimen 
hebben moeten leggen.  
De indruk bestaat dat de crash van Zomertortel grotendeels onder de radar blijft, ook binnen de 
natuurbehoudssector. Heel wat soorten die er niet goed voor staan hebben de voorbije decennia en 
jaren op enige aandacht mogen rekenen omwille van hun penibele situatie in België, maar aan 
Zomertortel werd amper aandacht besteed. Het is toch enigszins opmerkelijk en ook wel 
frustrerend om te merken dat er voor bepaalde soorten die er tegenwoordig vrij goed voorstaan 
(zoals Kerkuil of Slechtvalk) veel moeite wordt gedaan om maatregelen te blijven nemen, terwijl 
sommige echte zorgenkinderen, zoals de Zomertortel, in de kou schijnen te blijven staan. Hopelijk 
moet men zich binnen een aantal jaren niet afvragen of er toch niet meer had kunnen worden 
gedaan om het verdwijnen van Zomertortel in Vlaanderen tegen te gaan…  
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3.4.12. Veldleeuwerik – Alauda arvensis 
Binnen de datumgrenzen waren 58 waarnemingen voorhanden tegenover 78 waarnemingen in 
2011. Hieruit konden 31 tot 44 zangposten worden afgeleid.  Het grootste aantal zangposten werd 
opgetekend centraal in de regio in de Vlamovenkouter te Denderhoutem (minimum 4, mogelijks 
zelfs 8 territoria) en te Heldergem (2 tot 8 zangposten). Verder waren de territoria gesitueerd in 
Galmaarden (Damstraatvelden: 1-2), Moerbeke (kouter voetbalveld: 3), Bever (5), Deftinge, 
Schendelbeke (kouters ten zuiden van Moenebroek: 2), Zandbergen (akkers ten W van Geitenbos), 
Waarbeke (Waarbekevelden: 2), Parike, Nederhasselt, Aaigem, Sint-Lievens-Houtem, Outer, 
Iddergem, Roosdaal, Baardegem en Lebbeke . Dit aantal is vergelijkbaar met dat van de vorige jaren 
en is mogelijks nog onderschat omdat niet alle potentieel geschikt gebied werd bezocht. 
 

3.4.13. Graspieper – Anthus pratensis  
Wat we uit voorgaande jaren reeds wisten, wordt in 2011 alleen maar bevestigd: de soort is 
nagenoeg verdwenen uit de streek. Slechts 5 (!) waarnemingen binnen de datumgrenzen werden 
het afgelopen broedseizoen ingevoerd in de databank. Hiervan heeft slechts één waarneming 
betrekking op een zingende vogel (11/05 te Heldergem)! Verder werd de soort nog twee maal 
gezien te Denderhoutem (Vlamovenkouter), en éénmaal te Lede en Deftinge. Kortom: een 
dramatische situatie! 
 

3.4.14. Nachtegaal – Luscinia megharhynchos 
Voor de Nachtegaal was 2012 een goed jaar. Elf waarschijnlijke tot zekere territoria en 5 mogelijk 
territoria, samen goed voor 16 territoria, werden vastgesteld.  De waarschijnlijke en zekere 
territoria waren gesitueerd te Geraardsbergen (Rietbeemd 3, Raspailleboscomplex minimum 4), 
Wieze/Gijzegem (Beneden-Dender/Hogedonk: 3) en Dendermonde (Sint-Onolfspolder). Er waren 
ook nog éénmalige waarnemingen uit Meldert (zingend exemplaar op 8/05), Liedekerke (28/04x), 
Welle (29/04) en Smetlede (30/04) maar deze kunnen nog betrekking hebben gehad op 
doortrekkers. Er was ook één late waarneming in de Vlassenbroekse Polder op 9/07 (interessante 
periode en potentieel broedgebied), maar de soort werd er nadien niet meer waargenomen. 2010 
en 2011 werden al bestempeld als goede jaren, met respectievelijk 8 en 7 territoria, maar in 2012 
doet de soort het nog een heel stuk beter.. Echter het is niet uitgesloten dat de soort nog voorkomt 
in niet bezochte gebiedjes. 
 
 

3.4.15. Roodborsttapuit – Saxicola torquata 
De roodborsttapuit lijkt zich op hetzelfde niveau te handhaven als de jaren voorheen. Acht 
territoria werden er in 2012 vastgesteld (72 waarnemingen binnen de datumgrenzen). Er waren 
twee territoria in Mespelare/Wieze (Beneden-Dender/Hogedonk), en vier territoria in Denderbelle 
(Denderbellebroek). Verder telkens één paar te Liedekerke (Dommelingen) en te Overboelare 
(Kortelake). Er werd, integenstelling tot vorig jaar, geen gewag gemaakt van territoria langs de 
Schelde te Appels. Het is ook niet zeker of het gebied in kwestie bezocht werd. 
 

3.4.16. Blauwborst – Luscinia svecica 
Ook voor de Blauwborst was 2011 een goed broedseizoen. Niet minder dan 22 zangposten werden 
gesignaleerd (90 waarnemingen binnen de datumgrenzen). Een opmerkelijke stijging ten opzichte 
van de voorgaande jaren (8 en 13-15 territoria voor respectievelijk 2010 en 2011). Op 3 territoria 
na zijn ze allen in het noordelijke deel van de regio gelokaliseerd.  Zeven territoria in de St.-
Onolfspolder te Dendermonde, 3 tot 4 paar in Mespelare/Wieze (Beneden-Dender/Hogedonk), 1 
paar te St.-Gillis-Dendermonde (Wachtbekken zes), 1 paar te Vlassenbroek (Dendermonde), 1 paar 
te Appels, minimaal 2 paar in Denderbelle (Denderbellebroek), 1 paar in Lebbeke en 3 paar te 
Teralfene (RWZI). De territoria in het zuiden van de streek waren gelegen te Moerbeke 
(Rietbeemd) en te Schendelbeke (Boelaremeersen). Het is opmerkelijk dat op het grondgebied van 
Dendermonde zowat 50% van onze lokale populatie broedt.  
 

 

 3.4.17. Sprinkhaanzanger – Locustella naevia 
In totaal werden 19 territoria genoteerd in de regio (13 waarschijnlijke, 6 mogelijke). De 
waarschijnlijke territoria waren de volgende: de Vlassenbroekse Polder (2), Baardegem (kleine 
kaalkap op de grens met Meldert), het RWZI te Teralfene, de Dommelingen te Liedekerke (2), de 
Moenebroek te Schendelbeke, de Gemene Meers te Grimminge, Raspaillebos/Moerbekebos (2 – de 
vegetatiesuccessie in de geschikte delen van het bos zorgt voor een logische afname t.o.v.de vorige 
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jaren) en de Rietbeemd te Overboelare/Deux-Acren (3). De mogelijke territoria waren: 
Denderhoutem, Haaltert, de Dendermeersen te Denderleeuw, Okegem en de Nuchten te Idegem (2).  
Het vastgestelde aantal territoria in 2012 was iets lager dan in 2011 (22 territoria). In 2010 werden 
er 13 paren geteld. 

 
3.4.18. Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus 

Na het succesjaar 2011 (5 territoria) kende de Rietzanger opnieuw een minder jaar in 2012. Slechts 
6 waarnemingen binnen de datumgrenzen waren voorhanden. Er kunnen 3 territoria worden 
weerhouden; een waarschijnlijk te Dendermonde (St.-Onolfspolder), een waarscijnlijk te Teralfene 
(RWZI) en een mogelijk te Lebbeke (Beneden-Dender/Hogedonk). In 2010 werd slechts één 
territorium geteld. Reden genoeg dus om de soort nauwkeurig op te volgen in onze regio.  Deze 
soort kan sterk wisselende aantallen vertonen van jaar tot jaar (Vermeersch et al. 2004). Dat uit 
zich met name in regio’s met minder geschikt broedbiotoop, zoals de Denderregio. De Rietzanger 
kende in de jaren ‘70 een sterke terugval. Nadien trad een herstel op, maar dat herstel heeft zich tot 
op heden niet in dezelfde mate doorgezet in heel Vlaanderen. Momenteel handhaaft de Rietzanger 
zich voornamelijk in de rietkragen van de polderregio’s (Vermeersch et al. 2004). We mogen 
aannemen dat het in Dendervallei in 2012 om een reëel daling in aantal gaat, gezien waarnemingen 
van deze nog steeds vrij zeldzame soort wellicht door iedereen in de databank worden ingegeven. 
Bovendien werden de gebieden waar de soort in het recente verleden als broedvogel werd 
waargenomen allen verschillende malen bezocht tijdens het afgelopen seizoen.  

 

3.4.19. Matkop – Parus montanus 
In totaal werden 45 territoria vastgesteld. Dat is duidelijk meer dan in de vorige twee jaren (resp. 
28 en minstens 34 gemelde territoria in 2010 en 2011). Dit hogere aantal wordt verondersteld niet 
direct het gevolg te zijn van meer gericht zoeken, en wellicht is het enigszins toevallig. Het hoge 
cijfer kan wel gelden als een aanleiding om te vermoeden dat de Matkop, een soort die in 
Vlaanderen en andere delen van Noord-West-Europa een sterke achteruitgang heeft gekend, in de 
Dendervallei nog een omvangrijke en relatief gezonde populatie heeft. Er mag worden van uit 
gegaan dat het werkelijke aantal territoria van de soort heel wat hoger ligt. Er is een groot aantal 
gebieden met geschikt biotoop in de Dendervallei is, veel van deze gebieden werden niet of 
onvoldoende onderzocht, de vastgestelde territoria kennen een ruime verspreiding in de regio en 
het vrij hoge aantal territoria in sommige van deze gebieden ondersteunen deze veronderstelling. 
Meer specifiek werden territoria vastgesteld in de volgende gebieden: Grembergen, Appels, Sint-
Gillis-Dendermonde, de Sint-Onolfspolder (2), de Vlassenbroekse Polder (5), de Wildebeekvallei te 
Denderhoutem, de Keelman te Haaltert (2), de Wellemeersen (4), de Molenbeekmeersen te 
Liedekerke (2), Ninove-Linkeroever/Venebroeken (2), Denderwindeke-Vreckom, Denderwindeke 
(gebied tussen Denderwindeke en Nieuwenhove), de Moenebroek te Schendelbeke (3), de Nuchten 
te Idegem, de Boelaremeersen te Schendelbeke, de Gavers te Onkerzele (3), de Helix te Grimminge, 
het Raspaillebos (2), het Bienesbos-gebied te Waarbeke, Kortelake te Overboelare (4), de 
Markvallei te Tollembeek, de Meirbroek te Galmaarden en de Rietbeemd (min. 4).  

 

3.4.20. Wielewaal – Oriolus oriolus 
In totaal werden 34 territoria vastgesteld. Dat is meer dan in de vorige twee jaren. Dit hogere 
aantal is niet direct het gevolg van meer gericht zoeken, en wellicht is het enigszins toevallig. Er 
mag worden vermoed dat de populatie in de Dendervallei nog vrij gezond is. Dat is operkelijk, want 
de Wielewaal doet het al een hele tijd slecht in Vlaanderen. De Dendervallei is wellicht één van de 
betere streken voor de soort. Meer specifiek werden territoria vastgesteld in de volgende gebieden: 
de Vlassenbroekse Polder (3), de Sint-Onolfspolder (2), Gijzegem, het Kluysbos te Erembodegem, 
de Walputbeek te Meerbeke, Ninove-Linkeroever/Venebroeken (2), de Moenebroek te 
Schendelbeke, de Nuchten te Idegem (3), Schendelbeke (populierenbos tegen dorp aan, ander 
territorium dan de 2 van de Gavers), de Gavers te Onkerzele (2), de Boelaremeersen te 
Schendelbeke, de Molenbeekvallei te Zarlardinge (3), het Kluysbos te Galmaarden, Beverbeekvallei 
Galmaarden, het Hof ten Berg te Nieuwenhove, Bienesbos te Waarbeke, het Meirbroek te 
Galmaarden/Moerbeke (2), de oostflank van de Buizemont te Overboelare, Kortelake te 
Overboelare (2) en de Rietbeemd (4).  
 

3.4.21. Geelgors – Emberiza citrinella 
In het licht van de akkervogelmaatregelen die sinds enkele jaren genomen worden in de omgeving 
van Waarbeke/Galmaarden werd in 2012 bijzondere aandacht besteed aan de populatie 
Geelgorzen in het zuidelijke deel van de regio. Daarbij werden in totaal 53 territoria vastgesteld. 46 
daarvan lagen in wat beschouwd wordt als het kerngebied van de soort, dat zich grofweg situeert in 
het gebied van Bosberg en Congoberg. In Bever bevindt zich ook nog een belangrijke populatie, met 
zeven vastgestelde territoria. Het is verheugend dat in het kerngebied kon worden vastgesteld dat 
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een aantal historische broedplaatsen waar de Geelgors recent als broedvogel was verdwenen, terug 
bezet zijn. Het kerngebied van Geelgors in de regio bedraagt zo’n 25 km². De gemiddelde dichtheid 
in 2012 bedroeg 1,8 territoria/100 ha voor het hele gebied, maar binnen het gebied zijn er wel 
verschillen. Het beste kilometerhok telt 10 territoria, wat zicht vertaalt in een dichtheid van 10 
territoria/100ha. 
In 2011 werd niet zo veel aandacht besteed aan de soort en werden slechts 30 territoria gevonden. 
In 2010 had ook al eens een grondige telling plaatsgevonden: die leverde toen in totaal 46 territoria 
op, waarvan 35 in het kerngebied. Dit betekent dat er tussen 2010 en 2012 een reële stijging van 
het aantal paren heeft plaatsgevonden, en dat na jaren van afname!  
Een woordje uitleg over de akkervogelmaatregelen is wel op zijn plaats. Akkervogelmaatregelen en 
de grote aantallen gorzen die daar op afkomen worden in Vlaanderen meestal geassocieerd met 
oostelijk Vlaams-Brabant en zuidelijk Limburg. Ook bij ons worden recent echter opvallende en 
gunstige resultaten geboekt. Sinds de winter 2009-2010 worden in in Waarbeke/Galmaarden, 
gericht maatregelen genomen om de winterse voedselvoorziening voor akkervogels te verbeteren. 
Elke winter worden meerdere graanakkers ter beschikking gesteld. Dit gebeurt onder impuls van 
het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei en vogelwerkgroep Cinerea. Lokale 
natuurbeschermers, boeren en jagers werken eveneens mee. Het resultaat op de winterse 
populaties van Geelgorzen in deze streek heeft niet lang op zich laten wachten. In de eerste winter 
werden maximaal 144 gorzen geteld en in de winter 2010-2011 liep dit maximum op tot 169 
exemplaren. In de winter 2011-2012 ging het helemaal crescendo, met een maximum van maar 
liefst 335 getelde Geelgorzen! De positieve evolutie van het aantal broedvogels mag met 
aanzienlijke zekerheid als een gevolg worden beschouwd van deze wintermaatregelen.  

 

 3.4.22. Rietgors – Emberiza schoeniclus 
 

In totaal werden minimaal 30 territoria (zekere, waarschijnlijke en mogelijke) van Rietgors 
vastgesteld in 2012 (indien geen aantal tussen haakjes ging het om één territorium): Denderbelle-
broek (min. 1), de Hogedonk (2), langs de D’Heerselweg te Lede, de Honegem/Sint-Appolonia, de 
Wellemeersen (min. 5), het RWZI te Teralfene (2), de Vlamovenkouter, de Dendermeersen te 
Denderleeuw, de Dommelingen te Liedekerke, de Gemene Meers te Grimminge, de Nuchten te 
Idegem, Gavers te Onkerzele, de Boelaremeersen te Schendelbeke (min. 4), het vliegveld van 
Overboelare en de Markvallei Viane-Moerbeke/Rietbeemd (min. 4). Daarmee wordt het aantal 
territoria dat werd gemeld in 2011 (min. 29)overtroffen,toen nochtans een aandachtsjaar voor 
deze soort. Het werkelijke aantal ligt ongetwijfeld hoger. In enkele geschikte gebieden werd niet of 
onvoldoende geteld, en door de hoge waterstanden waren de condities wellicht niet slecht voor 
deze soort. Een voorbeeld van een onvoldoende geteld gebied zijn de Boelaremeersen te 
Schendelbeke: vorig jaar werden bij een nauwkeurige telling 10 territoria gevonden, dit jaar 4, 
hoewel de soort niet de indruk gaf te zijn afgenomen in het gebied.  
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4. Dankwoord 
 
Dit rapport kon enkel tot stand komen door het onbaatzuchtige telwerk van heel wat vogelkijkers die al hun 
waarnemingen in de databank hebben ingevoerd. Een oprecht woord van dank aan al die tellers is hier op zijn plaats. 
Bedankt!   
Volgende personen worden bedankt voor het leveren van constructieve commentaar, bijkomende (veelal mondelinge) 
informatie over (mogelijke) broedgevallen, enz.: Joost Meulemans, Joost Mertens, Dries Mertens, Xavier Coppens.  
Met dit rapport is een eerste cyclus van het BBV-project in onze Denderregio afgewerkt. We zijn terecht fier op het 
behaalde resultaat. Heel wat vermoedens en veronderstellingen werden omgezet in meer concrete cijfers. We hoeven 
niet langer te praten termen als “ik denk dat het er niet zoveel meer zijn” of “zeldzaam” of… we hebben nu cijfers 
voorhanden! Maar het wordt in de toekomst nog interessanter, want als we dit project voortzetten aan het huidige 
elan, kunnen we in de toekomst exact beschrijven hoe onze regionale bijzondere broedvogelpopulatie evolueert! En 
dat willen we toch allemaal weten.  
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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 deegemeenten: Dendermonde, Lebbeke, Aalst, Erpe-Mere, 
Denderleeuw, Liedekerke, Teralfene (Affligem), Sint-Lievens-Houtem, Haaltert, Ninove, Roosdaal, Geraardsbergen, 
Deftinge (Lierde), Everbeek (Brakel), Galmaarden en Bever. Samen goed voor ca. 550 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. In 2012 waren de BBV-plus-bos soorten aan de beurt.  
De waarnemingen werden verzameld via de regionale waarnemingenpagina  van waarnemingen.be 
(www.waarnemingen.be: http://denderstreek.waarnemingen.be/index.php).  
 
De winter van 2011-2012 was de derde opéénvolgende strenge winter. Alhoewel er minder sneeuw was dan vorig 
jaar werd de winter toch als streng bestempeld door een aantal strenge vorstperiodes. Niet in het minst was er nog 
een late en lange winterprik in februari. Een fenomeen dat klassiek beducht is voor de invloed op de broedpopulatie 
van een aantal soorten. Nog een ander opmerkelijk weergegeven was het naar verhouding natte voorjaar, met hogere 
waterstanden dan we de voorbije jaren gewoon waren. Dat heeft een positief effect gehad op soorten zoals 
Zomertaling en Waterral, en mogelijk ook Porseleinhoen.  
 
De Blauwe Reiger  heeft met 161 broedparen het slechtste seizoen achter de rug sinds 2008. De grootste kolonie blijft 
nog steeds deze in De Gavers. Ten opzichte van het piekjaar 2008 (217 bezette nesten) is de broedpopulatie met 26% 
gedaald. De Grote Gele Kwikstaart wist zich ondanks de strenge winters goed te handhaven. Er werden 34-35 
territoria gemeld tegenover 28 in 2010 en 2011. Veel minder goed verging het de IJsvogel en de Cetti’s Zanger. Van 
deze laatste werd geen territorium meer vastgesteld in 2012. Daarmee is deze soort voor het eerst uit de regio 
verdwenen sinds haar wederoptreden in 2005. In 2008 werd het hoogste aantal territoria geteld (5) voor de regio, en 
sindsdien heeft er een gestage afname plaatsgevonden. De Ijsvogelpopulatie werd nog op slechts 4 tot 5 territoria 
geschat. In 2011 waren dat er nog 16-17. Ook al is de kans reëel dat dit een onderschatting is (IJsvogels leven vrij 
verscholen en een gebiedsdekkende telling werd niet uitgevoerd), dan nog wijzen deze cijfers op een sterke terugval. 
Vermoedelijk zit de late winterprik hier voor iets tussen. 
 
Wat de roofvogels betreft kunnen we stellen dat zij het momenteel vrij goed doen in de regio. De Wespendief blijft vrij 
stabiel met negen paren. Het zuidelijke deel van de regio werd niet zo intensief geïnventariseerd op deze soort als de 
voorgaande jaren en daardoor werden vrijwel zeker enkele territoria gemist. Er werden wel nieuwe territoria 
gedocumenteerd in het centrale deel van de regio (omgeving Kravaalbos en Liedekerke). Hun aanwezigheid werd de 
vorige jaren reeds vermoed. Van de Slechtvalk waren er niet minder dan 3 broedparen; twee te Aalst (Syral en St.-
Jozefskerk) en één te Ninove (Abdijkerk). Daarmee blijft het aantal broedparen in stijgende lijn gaan sinds het 
verschijnen van deze soort als broedvogel in de regio in 2009.  Het aantal Havikparen in de regio is al sinds enkele 
jaren stabiel. Ook in 2012 waren er drie territoria allen in het zuiden van de regio gesitueerd. Daarnaast waren er nog 
enkele fragmentarische waarnemingen uit het centrale deel van de regio die mogelijks kunnen wijzen op een 
onontdekt territorium.  
 
Het hoogtepunt het afgelopen broedseizoen was ongetwijfeld de langdurige aanwezigheid van een roepende 
Kwartelkoning in Liedekerke. Hoewel zeker van een territorium kan gesproken worden, blijft het zeer de vraag of de 
soort ook daadwerkelijk gebroed heeft. In de Wellemeersen was er een mogelijk territorium van Porseleinhoen. Van 
de Grauwe Gans werden er twee broedparen geregistreerd. Ook de Zomertaling kwam het afgelopen seizoen tot 
broeden in de regio. Drie broedparen mooi verspreid over het zuidelijke, het centrale en het noordelijke deel van de 
regio. De Kleine Plevier heeft met slechts 3 territoria zijn minst goede seizoen achter de rug sinds het verschijnen van 
deze jaarlijkse verslagen. De reeds enige jaren aangekondigde Middelste Bonte Specht kon het afgelopen seizoen voor 
het eerst tot onze zekere regionale broedvogels gerekend worden. Er was één territorium in het Raspailleboscomplex. 
Er werden waarnemingen doorgegeven van territoriale Visdieven zonder dat er enige aanwijzing was voor een 
broedgeval. Er kon wederom een territorium van Engelse Gele Kwikstaart worden genoteerd aan de rand van de 
regio. De Orpheusspotvogel was vertegenwoordigd met één territorium in de zuiden van de regio. Van volgende 
soorten werden geen territoria waargenomen:  Ooievaar, Knobbelzwaan, Woudaap, Porseleinhoen, Rouwkwikstaart, 
Cetti’s Zanger en Grauwe Gors. 
 
Onder de exoten is de Canadese Gans zoals gewoonlijk, de meest algemene broedvogel in de streek. Minimaal 49 
broedparen zijn bekend voor het afgelopen broedseizoen. De Nijlgans was met 14 broedparen de tweede meest 
talrijk voorkomende exoot. Van de Brandgans werden twee mogelijke territoria gerapporteerd en de Mandarijneend 
was vertegenwoordigd met minstens één zeker broedpaar te Liedekerke. Een tweede mogelijk broedgeval vond plaats 

http://www.waarnemingen.be/
http://denderstreek.waarnemingen.be/index.php
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in De Gavers (Geraardsbergen). De Halsbandparkiet had 8 territoria  voornamelijk in het centrale deel van de regio 
gesitueerd. Van de Casarca werden geen territoria waargenomen. 
 
In 2012 werd er specifieke aandacht geschonken aan de bossoorten. Van de Houtsnip werden er 4 baltsende 
mannetjes waargenomen. Gezien dit een zeer moeilijk te inventariseren soort is gaan we er van uit dat dit een 
onderschatting is van het werkelijk aantal. De Zwarte Specht had met 3-4 territoria een goed jaar. Ondertussen 
blijken de Wellemeersen te Erembodegem stilaan een klassieke broedplaats voor deze soort te worden. Het 
Vuurgoudhaantje werd op vijf verschillende lokaties zingend aangetroffen. Dat is duidelijk meer dan de voorgaande 
jaren en waarschijnlijk te wijten aan de verhoogde aandacht die er het afgelopen seizoen aan geschonken werd. De 
Kuifmees is een extreem zeldzame broedvogel in de streek. Er werd één territorium vastgesteld in een klein 
naaldbomenbestand in het Arduinbos te Overboelare.  De Glanskop is heel wat algemener en zo’n 25-26 territoria 
werden geteld. De overgrote meerderheid van de paren waren in het bosrijke zuiden van de regio te vinden. De extra 
aandacht voor de bossoorten had het grootste effect voor de Boomklever. Niet minder dan 88 territoria werden 
geregistreerd; 82% hiervan waren te vinden in de grotere boscomplexen van de regio en 18% in kleinere 
bosgebiedjes van maximum enkele hectaren groot. Ondanks deze aantallen mogen we toch aannemen dat het om een 
onderschatting gaat, gezien niet alle boscomplexen volledig geteld werden en gezien niet alle kleine bosgebiedjes 
bezocht werden. Van de weinig opvallende Appelvink was slechts één territorium bekend en voor de Goudvink geldt 
hetzelfde. Beide zijn prachtige vogels maar met een zeer verscholen levenswijze. Ook dit jaar was de Fluiter als 
broedvogel afwezig in de regio. 
 
De Dodaars was vertegenwoordigd met 10-12 broedparen en was enkel aanwezig in het centrale en noordelijke deel 
van regio. Dit aantal is vergelijkbaar met het aantal in 2010, toen werden er 10 broedparen vastgesteld. Vorig jaar 
(2011) werden slechts 5-7 territoria geteld. De Fuut weet zich goed te handhaven in de regio. Er waren het afgelopen 
seizoen 24 territoria tegenover telkens 20 paar in 2010 en 2011. De soort komt mooi verspreid over de hele regio 
voor. Voor de Krakeend waren heel wat waarnemingen voorhanden en hieruit konden 10 broedgevallen bepaald 
worden, allen in het centrale en noordelijke deel van de Dendervallei. Dit aantal is vergelijkbaar met de aantallen uit 
de twee voorgaande jaren. De Wintertaling blijft een zeldzame broedvogel in de regio; er werden slechts twee 
territoria vastgesteld. Van de Slobeend werden slechts twee territoria vastgesteld, dat is een forse daling ten opzichte 
van de voorgaande jaren. In 2010 waren er 4-6 koppels en in 2011 waren dat er 5-7. De Kuifeend is de enige 
eendensoort die ook in het zuiden van de regio tot broeden komt. Ook voor deze soort stellen we een gestage daling 
van het aantal broedparen vast; 14 paren in 2010, 8-11 paren in 2011 en slechts 8 paren voor 2012.  
 De Boomvalk is een moeilijk te inventariseren soort en er wordt bovendien nauwelijks gericht naar gezocht. Voor 
2012 werden 9  broedgevallen gesignaleerd. De Waterral was het afgelopen seizoen beter vertegenwoordigd dan de 
jaren voordien. Er werden broedverdachte waarnemingen gedaan in vijf verschillende gebieden (6 territoria). Het 
aantal broedparen van de Scholekster werd in 2012 op drie bepaald. Van de Grutto werd ook dit jaar één territorium 
vastgesteld in de St.-Onolfspolder, maar hoogst waarschijnlijk was er geen succesvol broedgeval. Het droeve verhaal 
van de Zomertortel zet zich verder in 2012, er werden slechts 2 territoria gevonden tegenover 6 in 2010 en 3-4 in 
2011.  De Veldleeuwerik is een zeldzame broedvogel geworden, maar de populatie lijkt op korte termijn wel vrij 
stabiel. Zo’n 31-44 zangposten werden vastgesteld. Dit aantal is vergelijkbaar met dit van de vorige jaren. De 
Graspieper lijkt vrijwel verdwenen te zijn uit de regio. Slechts één baltsende vogel werd het afgelopen seizoen 
gesignaleerd. Van de Nachtegaal werden 16 territoria doorgegeven. Dat is een zeer mooi aantal voor de streek anno 
2012. De Roodborsttapuit was met acht territoria vertegenwoordigd. Dit aantal ligt helemaal in de lijn met dat van de 
voorgaande jaren. Net als de Nachtegaal, kende ook de Blauwborst een goed broedseizoen met niet minder dan 22 
territoria.  Het aantal Sprinkhaanzanger-territoria lag op 19 en dat is een lichte daling in vergelijking met de 
voorgaande jaren. Van de Rietzanger werden er slechts 3 territoria vastgesteld. Heel wat minder dus dan de  vijf van 
vorig jaar. De Matkop is vooral verspreid in het bosrijke zuiden van de regio. In totaal ging het om 45 territoria, lang 
niet slecht voor een soort die het overigens niet zo goed doet. Ook de Wielewaal-populatie in de Denderregio is 
opmerkelijk, want elders in Vlaanderen vergaat het deze soort niet zo goed. Vierendertig territoria werden er geteld. 
Ook de Geelgors is een soort die bijna uitsluitend in het zuiden van de regio voorkomt. 2012 was een schitterend jaar 
voor deze soort, niet minder 54 territoria werden waargenomen. De aanleg van graanakkers voor gorzen in deze 
streek is hier wellicht niet vreemd aan. De Rietgors komt meer verspreid voor over de regio en in totaal werden 30 
territoria doorgegeven.  
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7. Bijlagen 
 

7.1.  Overzicht van de BBV-soorten en BBV-plus-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 
Knobbelzwaan Boomvalk Dodaars Houtsnip 
Grauwe Gans 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 Scholekster Appelvink 
Mandarijneend Geelgors Grutto Goudvink 
Carolina Eend  Sprinkhaanzanger  
Ooievaar  Rietzanger  
Blauwe Reiger  Blauwborst  
Woudaapje  Rietgors  
Wespendief    
Rode Wouw    
Havik    
Slechtvalk    
Kwartelkoning    
Porseleinhoen    
Kleine Plevier    
Visdief    
Halsbandparkiet    
Middelste Bonte Specht    
Ijsvogel    
Engelse Gele Kwikstaart    
Grote Gele Kwikstaart    
Rouwkwikstaart    
Cetti’s Zanger    
Orpheusspotvogel    
Europese Kanarie    
Grauwe Gors    

 

Tabel 4. Overzicht van BBV-soorten en de BBV-plus-soorten uit de Denderregio 
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7.2.  Overzicht van de aantallen van BBVsoorten- en BBV-plus-soorten voor de 

periode 2010 - 2012 in de Denderstreek 
 

7.2.1 BBV-soorten – inheems  
 

Soort Aantal territoria 2010 Aantal territoria 2011 Aantal territoria 2012 
Woudaap 0 0 0 
Blauwe Reiger 202 187 161 
Ooievaar 0 0 0 
Knobbelzwaan 0 0 0 
Grauwe Gans 2 1 2 

Zomertaling 0 0 3 
Wespendief 13 10-11 9 
Havik 3 2 3 
Slechtvalk 1 2 3 
Porseleinhoen 0 0 1 
Kwartelkoning 0 0 1 
Kleine Plevier 4 5-7 2 
Visdief 1? 1 1 
Ijsvogel 14 16-17 4-5 
Middelste Bonte Specht 0 0 1 
Engelse Gele Kwikstaart 1 1 1 
Grote Gele Kwikstaart 28 28 34-36 
Rouwkwikstaart 0 1 0 
Cetti’s Zanger 2 1 0 
Orpheusspotvogel 0 2 1 
Grauwe Gors 0 0 0 

 
 

7.2.2 BBV-soorten – uitheems 
 

Soort Aantal territoria 2010 Aantal territoria 2011 Aantal territoria 2012 
Canadese Gans 53 43-67 Min. 49 
Brandgans 3 0 2? 
Nijlgans 17 12 14 
Casarca 2 0 0 
Mandarijneend 0 0 1-2 
Halsbandparkiet 15 3 8 

 
Tabel 5: aantal broedparen/territoria van de besproken regionale BBV-soorten voor de periode 
2010-2012. Zie tekst voor uitleg. 
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7.2.3. BBV-plus-soorten 
 

 Aantal territoria 2010 Aantal territoria 2011 Aantal territoria 2012 
Boomvalk 20 ? 9 
Zomertortel 6 3-4 2 
Veldleeuwerik 26 24-29 31-44 
Graspieper 7 3 1 
Nachtegaal 8 7 16 
Roodborsttapuit 8 10-16 8 
Matkop 28 34 45 
Wielewaal 28 21 34 
Geelgors 46 30 53 
    
Dodaars 10 5-7 10-12 
Fuut 20 19-21 24 
Krakeend 9 12 10 
Wintertaling 1 1 2 
Slobeend 4-6 5-7 2 
Kuifeend 14 8-11 8 
Waterral 1 0-1 6 
Scholekster ? 4-5 3 
Grutto 2? 1 1 
Blauwborst 10 13-15 22 
Sprinkhaanzanger 13 22 19 
Rietzanger 1 5 3 
Rietgors 25 29 30 
    
Houtsnip 3 2 7 
Zwarte Specht 1 2 3-4 
Fluiter 0 0 0 
Vuurgoudhaan 2 1 5 
Glanskop 17 11 25-26 
Kuifmees 2 0 1 
Boomklever ? 28 88 
Goudvink ? 1? 1? 
Appelvink 0 3? 1 
 

Tabel 6. De aantallen paren/territoria van de BBV-plus soorten voor de periode 2010-2012. De 
soorten in cursief weergegeven kregen bijzondere aandacht in 2012. 
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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. 

 
15 Nest met eieren. 

 
16 Nest met jongen. 
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