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14 Enkele opmerkelijke vogelsoorten 
 
Deze lijst bevat ongeveer 290 soorten waarvan het voorkomen in ons land ons een boeiend verhaal 
leek. Voor elke soort zijn we vermeldingen gaan zoeken in oudere naslagwerken, waarbij onze 
aandacht in eerste instantie vooral uitging naar de periode tot 1928, het jaar waarin ridder Georges 
van Havre zijn naslagwerk Les oiseaux de la faune belge liet uitgeven. Dit was een belangrijk 
keerpunt in de geschiedenis van de Belgische ornithologie uit de 20ste eeuw. Aangezien de publicatie 
van G. van Havre voor jaren het referentiewerk bij uitstek was - "M. Havre's work will long stand as 
the authoritative book on the birds of Belgium" lezen we in een recensie verschenen in The Auk 
(1929 (1): 136) - werd het telkens als uitgangspunt genomen bij het schrijven van de monografieën. 
 
Uiteraard zou het geen zin hebben de studie van de evolutie van populatieaantallen hier te laten 
ophouden. Vandaar dat ook naslagwerken tot op vrij recente datum werden geraadpleegd. 
Sommige soorten zijn na 1928 verder achteruitgegaan, andere wisten zich te handhaven, namen 
toe of doken vrij recent op. Daar waar het ons interessant of nuttig leek, zijn we ook een blik gaan 
werpen in de buurlanden. Elke evolutie moet immers in een ruimere contexte gekaderd worden om 
ze beter te kunnen begrijpen. 
 
Eén van onze voornaamste tijdschriften Le Gerfaut of De Giervalk was van bij de start een tweetalige 
publicatie. Daarom wordt zonder onderscheid verwezen naar de Franstalige of de Nederlandstalige 
versie van het tjdschrift. Meestal hebben we Le Gerfaut vermeld voor artikels tot de jaren 1950 
omdat vóór deze datum de meeste auteurs hun oorspronkelijke tekst in het Frans aangeboden 
hebben. Wat publicaties van Karel Dupond betreft, geldt dezelfde opmerking. Deze ornitholoog was 
perfect tweetalig en hij publiceerde zijn boeken en artikels onder de voornamen Karel en Charles.  
 
In de literatuurlijst werden uitsluitend publicaties opgenomen die essentieel zijn bij de vlotte 
interpratatie van de soortenbeschrijvingen of voor wie een verdere uitdieping overweegt.  
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Knobbelzwaan, Cygnus olor 
In 1875 schrijft Félicien Fallon in zijn Monographie des oiseaux observés en Belgique: "On cite quelques rares 
apparitions de ce Cygne à l’état sauvage sur les côtes de France et de Belgique pendant l’hiver" (214-215) 
maar Alphonse Dubois had zijn twijfels over de wilde herkomst: "Il est fort difficile de dire si le Cygne 
tuberculé doit réellement être compris parmi les oiseaux observés en Belgique, car il vit chez nous, comme 
en France et en Angleterre et partout, dans une demi-domesticité sur la plupart des lacs et des étangs" (Faune 
des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, II: 418) en "Je l'ai vu tirer plusieurs fois sur l'Escaut, mais je présume 
que ce sont souvent des sujets apprivoisés. Il y a huit ans un couple des cygnes du Parc d'Anvers allaient 
régulièrement faire le matin une excursion sur l'Escaut." (Dubois A., 1888: 151). In twee andere publicaties 
had hij zich nochtans niet zo terughoudend getoond: "Très rare et de passage accidentel en hiver" (Dubois 
A., 1886a: 20) en "Sehr selten; bei der Wanderung im Winter ausnhmeweise erscheinend." (Dubois A., 1884: 
107) Dubois heeft het hier overduidelijk over in het wild voorkomende exemplaren en niet over vogels 
ontsnapt uit gevangenschap. Baron de Selys-Longchamps vermeldde reeds in 1842: "Ce bel oiseau est élevé 
fréquemment pour l’ornement des jardins." (De Selys-Longchamps E., 1842: 137) Quinet vermeldt de soort 
als zijnde diegene "qui a fourni la race de cygnes qui ornent nos pièces d’eau." (Quinet A., 1897: 437) Alfred 
Quinet onderlijnt bovendien het nut van deze soort in een periode waarin een polemische strijd gevoerd 
werd – hoofdzakelijk opgestart door entomologen omstreeks 18701 - in de ornithologische literatuur over 
het nut of de schadelijkheid van vogels. Quinet beschouwde de Knobbelzwaan als "oiseau très utile: purge 
les pièces d’eau" (Quinet A., 1898: 79). René Verheyen2 sloot niet uit dat wilde exemplaren in het najaar door 
ons land trokken. Hij stelde vast dat sommige jaren veel individuen overwinterden in de Dijlevallei, de 
kuststreek, de Beneden-Schelde, in de omgeving van Doornik en in de Kempen. Specifiek voor de Dijlevallei 
noteerde Florent Wortelaars tijdens de voorjaarstrek af en toe een geïsoleerd individu, soms een paar vogels 
of een kleine groep in de vlucht (1946: 189). In het Zwin was de soort een vrij regelmatige wintergast, vooral 
tijdens zeer koud weer. Van begin februari tot 15 maart 1940 verbleven er 20 exemplaren maar in 1921, 
1924, 1940, 1942, 1947, 1954, 1956 en 1963 was de soort er veel talrijker (tot 29 individuen op 6 januari 
1963). In 1989-1991 werd de Brusselse populatie op 37 individuen geschat: 8 broedparen en 21 niet-
broeders. Ongeveer de helft kwam voor op het Koninklijk Domein van Laken. In 1995 leverde een nieuwe 
telling al 34 exemplaren op naast de populatie van het Koninklijk Domein. In Nederland heeft een ‘wild’ 
koppel voor het eerst op het Zwartemeer, te Kampen in de provincie Overijssel gebroed in april 19483.  In 
Nederland werd de broedpopulatie in de periode 1973-1977 op 2500 paren geschat. In 1998-2000 bedroeg 
die reeds 6300 paren. Omdat mogelijk hier en daar niet-broedvogels zijn meegeteld, werd dit cijfer 
teruggebracht naar 5500-6500 paren. Voor een berekening van de totale populatie moeten we de 11000 
niet-broedvogels, die ’s zomers hun slagpennen ruien op open water, erbij tellen. Het eerste broedgeval in 
het Groothertogdom Luxemburg deed zich voor in 19804 op de vijvers van Wintrange-Remerschen, ontstaan 
door het delven van zand. In de tweede helft van de 19de eeuw beschouwde Félix Marcotte5 deze soort als 
de zeldzaamste van alle zwanensoorten die in Picardië voorkwamen. In Nordrijn-Westfalen was de soort, 
volgens Otto Le Roi (1906), aan het einde van de 19de eeuw totaal onbekend terwijl ze elders in Duitsland bij 
het begin van de 20ste als gedomesticeerde soort voorkwam. In 1975 waren er minstens 50 tot 65 broedparen 
en daar waren niet alle parkvogels bijgerekend.  
 

Kleine Zwaan, Cygnus bewickii 
Over deze soort schreef Edmond de Selys-Longchamps: "De passage accidentel sur la Manche et sur les côtes 
de la Flandre pendant les hivers rigoureux. Quelques individus ont été tués sur l’Escaut en 1829. Il est 
probable que cet oiseau arrive chez nous presqu’aussi souvent que le précédent [Wilde Zwaan] dont il diffère 
peu extérieurement, mais on n’a que peu de données sur son apparition parce qu’il a toujours été confondu 
avec lui." (Faune belge: 138) Alfred Quinet bevestigt het schaarse voorkomen in ons land maar voegt er aan 

 
1 De vraag werd in een ruimere context behandeld: zijn vogels afdoende insectenbestrijders en bijgevolg nuttig voor de landbouw of 
niet? Jacques d’Aguilar geeft een beknopt maar duidelijk overzicht in zijn Histoire de l’entomologie, Delachaux et Niestlé, Paris, 2006: 
182-183.  
2 Verheyen R., 1952. De eendvogels van België, Koninklijk Belgisch Instituur voor Natuurwetenschappen, Brussel: 43. 
3 Timmerman A., 1957. 'Wilde' Knobbelzwanen (Cygnus olor) op het Waterwildreservaat Het Zwarte Meer. Limosa, 30: 183-183. 
4 Melchior E., [Coord.], 1987. Atlas der Brutvögel Luxemburgs, Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga, Luxemburg: 56. 
5 Marcotte F., 1860. Les animaux vertébrés de l’arrondissement d’Abbeville, Mémoires de la Société Impériale d’Emulation 
d’Abbeville, P. Briez, Abbeville: 354. 
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toe "est au contraire plus commun, et se rassemble en plus grande troupe, aux Iles Brittanniques" (Les 
oiseaux du Bas-Escaut: 437). Deze soort was, omstreeks 1850, zo goed als onbekend voor Charles-Frédéric 
Dubois. Zo schreef hij: "So schrieb mir auch ein eifriger Liebhaber und zugleich tüchtiger Jäger, dass erauf der 
Schelde ein Paar Schwäne erlegt habe, welche ‘bedeutend kleinen seien als der gewöhnliche Sing-Schan!’ zu 
welcher Art dieselben nun gehören mogen, kann ich noch nicht mit Gewissheit angeben, da ich sie nch nicht 
gesehen habe." (Dubois Ch.-F., 1855: 270) De eindredacteur van het Journal für Ornithologie bracht in een 
voetnoot opheldering: "Wohl der, merkwürdiger Weise, im letzten Winter mehrfach und zwar in 
verschiedenen Gegenden vorgekommene C. melanorhinus s. Bewickii?". Net na het eerste kwart van de 20ste 
eeuw was de situatie volgens van Havre ongewijzigd: "Visiteur d’hiver, qui ne se montre sur nos côtes et les 
grands fleuves que par des froids très rigoureux." (Les oiseaux de la faune belge: 272) Alphonse Dubois 
vermeldt "on en a tué assez bien en Belgique pendant les hivers de 1831, 1838 et 1855; le musée de Bruxelles 
possède trois sujets pris dans le pays [in 1831 en 1855]; M. A. Croegaert mentionne un exemplaire tué en 
1880 dans le polder d’Austruweel." (Faune des Vertébrés de la Belgique, II: 416 en Dubois A., 1888: 151) In 
de winters van 1829-1830, 1837-1838, 1844-1845 werden verscheidene Kleine Zwanen aan de Schelde en 
aan de Maas gevangen, alsook tijdens de winter van 1854-1855. In het Zwin echter werd de soort tot 1960 
nooit waargenomen. Daar kwam echter verandering in na de aanleg van nieuwe vijvers. F. Visart de Bocarmé 
bezat een exemplaar dat op 24 december 1888 in Moustier-sur-Sambre was gevangen. Hetzelfde lot 
ondergingen verschillende indivividuen tijdens de barre winter van 1890-1891, toen verscheidene 
exemplaren werden waargenomen aan de kust, aan de Beneden-Schelde, op de Maas en de Samber (Chasse 
et Pêche, 4 februari 1891). In januari 1893 werd een Kleine Zwaan gedood aan de Beneden-Schelde, een 
ander exemplaar omstreeks 15 januari 1922 op een moeras bij Quaregnon in de provincie Henegouwen: 
"enfin un cygne de Bewick, une rareté en Belgique et qui n'y avait plus été signalé depuis 1893, fut abattu 
vers le 15 janvier 1922 sur le marais du Brale à Quaregnon." schreef Georges van Havre (Le Gerfaut, 1902: 
41) In het begin van de 21ste eeuw was de soort in éénvierde van de atlashokken aanwezig in Vlaanderen. De 
populatie steeg van 80-100 in de periode 1973-1977 naar 270-360 in de periode 2000-2002. In Wallonië is 
de soort eveneens over het ganse territorium verspreid en daar werd hun aantal in 2010 op 140 tot 180 
broedparen geschat. Al eeuwen lang werd er door halfverwilderde vogels gebroed maar echt wilde 
broedvogels is men pas na de jaren 1960 gaan waarnemen in het zuiden van het land. Nederland vormt een 
belangrijk overwintergebied voor deze soort. In 2001 werden in Nederland 13 000 tot 19000 Kleine Zwanen 
geteld Af en toe wordt er overzomerd. Vermoedelijk betreft het hier individuen waarvan de slechte conditie 
een terugkeer naar de broedgebieden niet toelaat. Deze aantallen blijven bijzonder laag. Een broedgeval in 
de toekomst wordt niet uitgesloten. 
 

Wilde Zwaan, Cygnus cygnus 
In 1842 schreef Edmond de Selys-Longchamps: "De passage régulier sur les côtes maritimes, sur les grands 
étangs et sur les rivières pendant les hivers rigoureux. [...] Il est rare qu’il se passe trois hivers sans que l’on 
voie paraître des Cygnes sauvages sur la Meuse et dans les Ardennes."(Faune belge: 136) Overdreef de 
Belgische ornitholoog niet een beetje ? Specifiek in de winters van 1823 en 1829 waren er verscheidene 
inlandse waarnemingen. Michael Schäfler noteerde in 1844 : "Im J. 1823 sah man mehrere in der 
Moselgegend. Ist auch in der Eifel und Saargegend beobachtet worden." (Moselfauna : 238) Voor de Moezel 
en de Lorraine in Frankrijk schreef Jean-Joseph-Jacques Holandre : "Il est quelquefois de passage dans nos 
Contrées dans les hivers rigoureux" (1851: 121) Xavier Raspail, die toch bevoorrecht was doordat hij, als 
soldaat, gedurende 17 maanden, het ganse jaar aan de kust verbleef, vermeldt maar één waarneming: "Un 
individu se posa, dans la matinée du 5 mars, le long du brise-lame d’Heyst. Il y resta plusieurs heures et prit 
son vol lorsqu’il m’aperçut […]. "()6 Raspail had het ongeluk een zachte winter mee te maken aan onze kust 
en deze soort "n'apparaît que pendant les hivers rigoureux." (Dubois A., 1886a: 19) Léon Lippens7 stelde in 
de jaren 1970 toch de aanwezigheid vast van enkele vogels in het Zwin gedurende zachte winters. Charles-
Frédéric Dubois noteerde dat na een bijzonder strenge winter met veel sneeuwval "Von anfang Februar bis 
Mitte März wurden auch mehrere Singschwäne Cygnus musicus erlegt" (Dubois Ch.-F., 1855: 270) en Charles 

 
6 Raspail X., 1913. Observations ornithologiques faites sur le littoral belge en 1877-78. Mémoires de la Société Zoologique de France, 
26: 150. Dit artikel werd in 1911 aangekondigd onder de titel "Souvenirs ornithologiques et cynégétiques receuillis sur le littoral 
belge" en zou verschijnen in de Revue française d’Ornithologie. De auteur zond uiteindelijk zijn manuscript naar de Société Zoologique 
de France. 
7 Lippens L., 1980.  De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist, N.V. Compagnie Het Zoute: 54. 
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Van Kempen noteerde voor Noord-Frankrijk "de nombreux pasages de Cygnes sauvages (Cygnus ferus), qui 
eurent lieu pendant le mois de janvier [tijdens de bijzonder strenge winter van 1892-1893], aux alentours de 
Saint-Omer." ( Van Kempen Ch., 1893: 90)  Tijdens de winter van 1830 "on en vit des troupes immenses dans 
nos marais et nos prairies submergées"8 schreef Côme-Damien Degland voor de omgeving van Rijsel. Alfred 
Quinet was erg voorzichtig in zijn commentaar: "parfois sur les rives de l’Escaut et dans l’intérieur du 
pays."(Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 78) Alphonse Dubois trekt de woorden van Edmond 
de Selys-Longchamps niet in twijfel maar merkt, naar aanleiding van een waarneming uit 1888 in Carlsbourg 
(provincie Luxemburg) op dat "cette espèce n’avait jamais été signalée dans notre région. En décembre 1887 
j’ai vu quatre cygnes sauvages, deux vieux et deux jeunes, dans les prairies de Tamise." (Dubois A., 1890: 338) 
"Op de voorjaarstrek en dit soms heel vroeg, vanaf het smelten van het ijs, is de Hoelzwaan een vrij 
regelmatige bezoeker van de vijvers [in de Dijlevallei]; soms zijn ze in vluchten van meer dan 50 stuks, die er 
dan gewoonlijk enige dagen vertoeven. In 't ene jaar ontmoet men er meer dan in 't andere", schreef Florent 
Wortelaars (1946: 189). Tot 1975 was deze soort een wintergast die bij barre wintertoestanden in ons land 
werd waargenomen. In 1975 en de daaropvolgende jaren heeft een uit gevangschap ontsnapt exemplaar 
met wisselend succes geregeld gebroed in Oorderen, bij Antwerpen. Op dezelfde locatie werd reeds in 1973 
een mislukt broedsel vastgesteld en een jaar eerder kwam een onttsnapt paar tot broeden in Kalmthout. 
Sinds 1982 noteert men geregeld enkele broedparen op de Kalmthoutse heide. Uit de 19de eeuw onthouden 
we zeker één waarschijnlijk broedgeval, beschreven door Alphonse de la Fontaine, voor het Groothertogdom 
Luxemburg: "En 1862, un couple de cygnes séjourna du printemps à l’automne dans la vallée de l’Attert, près 
de Beckerich [...]. Ces oiseaux étaient si farouches et si circonspects [...] qu’ils ont déjoué toutes les 
manœuvres de leurs nombreux persécuteurs et traversé sans encombres les mille dangers dont ils n’ont 
cessé d’être entourés pendant toute la durée de leur séjour parmi nous. Ce couple ayant passé la saison des 
amours dans le même lieu, il est présumable qu’il y a niché, et la circonstance que, pendant un certain temps, 
on ne voyait qu’un seul individu, ne fait que confirmer cette supposition. " (Faune du pays du Luxembourg: 
271-272) De la Fontaine was van oordeel dat het niet om Knobbelzwanen ging "et sa sauvagerie naturelle et 
son excessive timidité démontrent clairement que ce ne pouvaient être des cygnes privés échappés à leur 
maître. A défaut de renseignements plus précis, je dois donc me borner à supposer que les oiseaux dont il 
s’agit étaient des cygnes de l’espèce sauvage". (De la Fontaine A., 1865: 272) In Nederland is deze soort een 
doortrekker en wintergast. In 1941 was er nog maar één zomerwaarneming vastgesteld9. België en Nederland 
bevinden zich aan de zuidwestelijke grens van het Europese winterareaal en dit verklaart ook de wisselende 
aantallen die sterk afhankelijk zijn van het winterweer. 
 

Sneeuwgans, Anser caerulescens 
Deze soort duikt pas in de jaren 1950 in de literatuur op en zelfs Lippens (1954²) rept er nog met geen woord 
over. Er werden nochtans vijf exemplaren gedood aan de Schelde op 23 december 1939, bij de Nederlandse 
grens, maar de vogels zijn niet bewaard gebleven. Het eerste door het BAHC aanvaarde geval dateert van 24 
januari 1968, toen een exemplaar in 2de kalenderjaar in Dudzele (gemeente Oostkerke) werd waargenomen. 
In Groot-Brittanië werd de soort reeds waargenomen in oktober 1917 te Barra10, op de Buiten-Hebriden. In 
Nederland zou de soort nog eerder waargenomen - maar niet geschoten of gevangen – geweest zijn: namelijk 
vier individuen van 17 november tot 20 december 1891 te Naarden (Noord-Holland); op 14 februari 1895 te 
Lisse (Zuid-Holland) en op 1 maart 1895 te Leeuwarden in Friesland11. In Frankrijk vond de allereerste 
waarneming van deze soort plaats in het uiterste zuiden van het land, in Arles, waar een exemplaar pleisterde 
van december 1829 tot maart 1890. Het was wachten tot 1965 vooraleer de soort ook in het noorden 
gesignaleerd werd. Op 22 november verbleven 5 individuen in Bazinghen12 (Pas-de-Calais). In Nordrijn-

 
8 Degland C.D., 1831. Tableau des oiseaux observés dans le Nord de la France. Mémoires de la Société des Sciences, de l’Agriculture 
et des Arts de Lille, 2: 267. Dit artikel werd tegelijkertijd door J. Danel in Rijsel in boekvorm uitgegeven en was de verloper van de 
Ornithologie européeenne van Degland en Gerbe. De schaarse verwijzingen naar andere Franse regio’s beperken zich tot de Provence. 
Dankzij zijn vriendschap met Zéphirin Gerbe was Degland in contact gekomen met de Ornithologie provençale van Polydore Roux. 
9 Bennekers F., 1926. Opsomming van enkele door de firma Willem Engels, Zwolle, ontvangen vogels. Ardea 15 (1-2): 87. 
10 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. The British List: A Checklist of Birds of Britain (8th edition), 
Ibis, 155: 640. 
11 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, determineerlijst, kenmerken, korte beschrijving en veldkenmerken, 
broedgegevens…, Wageningsche boek- en handelsdrukkerij, Wagenngen, deel 2: 556. 
12 Archives du Nouvel Inventaire des oiseaux de France (2008). 
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Westfalen groepeert de popuatie zich op een ca. 2,8 ha grote parkvijver temidden van andere ganzensoorten. 
In 2005 werden 53 exemplaren geteld maar in de winter van 2005-2006 vlogen de meeste Sneeuwganzen 
richting noordoost-Italië waar ze als attractie werden onthaald door de burgemeester van Palazzolo dello 
Stella in de provincie Udine. De pret duurde niet lang want al snel werd éénderde door jagers afgeschoten. 
In de daarop volgende jaren groeide de Duitse populatie terug aan tot 81 individuen in 2010.    
 

Grauwe Gans, Anser anser 
Deze soort overwinterde in de 19de eeuw, in de polders bij Antwerpen,  "Se rencontre assez fréquemment en 
hiver entre Zwijndrecht et la Tête-de-Flandre" noteert Alphonse Dubois (1888: 150) en Félicien Fallon stelt 
zich tevreden met het citeren van zijn illustere voorganger, Edmond de Selys-longchamps: "dans les marais 
de la Campine et dans les grandes plaines du Brabant" (Monographie des oiseaux de la Belgique: 209) alsook 
in grotere aantallen aan de kust: "le Dr. Alph. Dubois l’indique comme commune, lors des passages" schreef 
X. Raspail (1913: 150) Alfred Quinet licht de tijdsbesteding van de soort toe: "Passe la nuit aux champs, et la 
journée sur les côtes de la mer ou les bancs du Bas-Escaut." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 
75) Volgens de Selys-Longchamps was de soort zeer zeldzaam, "de passage accidentel en hiver. Observée 
dans les bruyères marécageuses de la Campine anversoise et en Brabant. Rare" (Faune belge: 137)  terwijl A. 
Dubois in 1894 schrijft  dat "les passages sont toujours très nombreux près de nos côtes maritimes" (Faune 
des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, vol. II: 394). Dit werd door X. Raspail bevestigd tijdens zijn verblijf van 
17 maanden aan onze kust. A. Quinet houdt enerzijds de spreekwoordelijke kerk in het midden en brengt 
anderzijds opheldering in de verspreiding van de soort in het tweede deel van de 19de eeuw: "[Grauwe 
Ganzen] sont non seulement de passage annuel chez nous, mais quelques bandes passent l’hiver aux 
environs de l’Escaut, au-delà d’Anvers, et surtout aux polders de la Hollande, sans doute quelques familles 
réunies ensemble."( Les oiseaux du Bas-Escaut: 389-390) Over Grauwe Gans rept Florent Wortelaars met 
geen woord. In de Dijlevallei werden ganzen omstreeks 1945 tijdens de voorjaars- en najaarstrek 
waargenomen (Wortelaars, 1946: 189). "Welke soorten op bezoek kwamen kon ik niet altijd goed 
onderscheiden" schrijft Wortelaars, "toch herkende ik de Kleine Rietgans (deze in soms grote vluchten) en 
de Kolgans waarvan er een wel een 14 dagen bleef pleiseteren samen met een grote vlucht allerhande Wilde 
Eenden (1946: 189). De soort werd in het Zwin succesvol ingevoerd als broedvogel13 maar vóór 1961 was er 
geen enkele melding van deze soort in het natuurreservaat. De 3 ingevoerde koppels werden versterkt met 
in Duitsland gekweekte vogels en ook met wilde Grauwe Ganzen. In Vlaanderen nemen de aantallen elk jaar 
nog toe. In de periode 2000-2002 werd de Vlaamse populatie op 1000 tot 1300 broedparen geschat waarvan 
de helft in de kustpolders en een groot deel in de Scheldepolders werd genoteerd, waar de soort één geheel 
vormt met de populatie uit Zuid-Nederland (Natuur.oriolus, 71 (bijlage): 104-110 en Natuur.oriolus, 71 
(bijlage): 131-134). In Nederland was de soort al in het begin van de 20ste eeuw zo goed als uitgeroeid door 
overbejaging en drooglegging van moerassen. In de loop van de eeuw werden op verschillende plaatsen 
uitzetpogingen gedaan om de Grauwe Gans als broedvogel terug te krijgen. Deze ganzensoort vormt een 
belangrijke schakel binnen de ecosystemen van de moerassen. Dit verliep erg moeizaam maar in de jaren 
1970 slaagde men er toch in om in Friesland en het Deltagebied weer broedpopulaties op te bouwen. 
Daarnaast vestigde de soort zich spontaan in Flevoland, gevolgd vanaf het einde van de jaren 1970 door 
vestigingen in het rivierengebied en ook elders. Tijdens de laatste atlasinventarisatie telde men bijna 8900 
paren. In 2006-2007 leek de soort in Vlaanderen, met iets minder dan 1000 broedparen, over haar 
hoogtepunt te zijn. De Belgische en Nederlandse populaties staan met elkaar in contact. In het oosten van 
Vlaanderen sluiten 180 tot 270 broedparen langsheen de Maas in Limburg aan bij de Nederlandse vogels. 
Het verhaal van de Grauwe Gans als broedvogel startte in ons land met de herintroductiepogingen van de 
soort in het Zwin. In Wallonië werd de soort ook geïntroduceerd. Men telde er omstreeks 2010 slechts 10 tot 
12 broedparen op enkele plaatsen in het noorden van de regio, grenzend aan Henegouwen en Brabant. Na 
een eerste broedgeval in 1987 komt de soort er jaarlijks broedend voor sinds 1995. Een verdere toename 
wordt afgeremd door een gebrek aan geschikte habitats. In Noord-Frankrijk was deze soort "de passage" 
maar "très-rare dans les environs de Lille" volgens C.-D. Degland (1843: 112). Nu broedden in Frankrijk iets 
meer dan een hondertal paren waarvan éénderde in Picardië. In Noordrijn-Westfalen was de soort in het 
begin van de 20ste eeuw onbekend (Le Roi O., 1906). In de jaren 1960-1970 werd de soort her en der uitgezet 

 
13 Lippens L., 1980. De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist, N.V. Compagnie Het Zoute, Knokke: 49 en de Schneidauer T.R., 1968. 
La population expérimentale d’oies cendrées dans la réserve du Zwin. Ardea, 56: 228-247. 
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voor de jacht. In 2005 werd de broedpopulatie op minstens 1200 tot 1500 paren geschat en dit aantal steeg 
tot 2900-4900 in 2009.   
 

Dwerggans, Anser erythropus 
Van deze zeldzame wintergast werd in november 1856 een gevangen exemplaar verhandeld op de markt van 
Brussel en een andere winterwaarneming dateert uit 1858 (Dubois A., 1897: 140). Uit de verzameling van 
graaf Joseph de Hemptinne uit Sint-Denijs-Westrem stamt een individu met vermelding “Bouchaute 
[Boekhoute], 1890”. De eerst volgende vangst geschiedde in Kieldrecht op 10 januari 1946, het betrof een 
juveniel ♂ (Le Gerfaut, 1946: 63). Alleen deze laatste waarneming, van de gevallen die we hier hebben 
opgesomd, werd gehomologeerd. Begrijpelijk want gezien de nabijheid van Nederland is de herkomst van 
het individu uit Boekhoute erg twijfelachtig. Maar ook in Nederland was deze soort "een vrij zeldzame gast"14 
ook later rekende Eduard Daniël Van Oort de soort "na de roodhalsgans tot onze zeldzaamste ganssoorten"15. 
De toename in Nederland was vooral te danken aan het Zweedse herintroductieplan waarvan de vogels de 
winter in Nederland doorbrachten. Zo werd de eerste aanvaarde waarneming op 4 januari 1976 in de 
Braakman te Terneuzen verricht. Gevallen van vóór 1976 werden niet beoordeeld. De soort werd reeds in de 
19de eeuw in Nederland gemeld: "Am 13. Januar 1865 wurde bei Giethoven (Provinz Overysel) ein altes 
Weibchen gefangen, im November 1873 daselbst ein Paar."16 Albarda voegt nog een vijftal waarnemingen 
en/of vangsten toe tot 1892. Het eerste aanvaarde geval voor Groot-Brittannië betreft een ♂ in eerste 
winterkleed dat te Fenham Flats17, in het graafschap Northumberland, geschoten werd in september 1886. 
In Frankrijk, meer bepaald in de omgeving van Douai18 (departement Nord), werd reeds in 1849 een 
immature vogel in eerste winterkleed op 15 januari 1849 geschoten. Men veronderstelt dat de Dwerggans in 
de 19de eeuw aan de kust van Noord-Frankrijk veel vaker kon worden waargenomen dan nu, alleen werden 
exemplaren tijdens de herfsttrek verward met juveniele Kolganzen. 
 

Canadese Gans, Branta canadensis 
Deze soort, die geen inheemse soort is voor Europa, komt verspreid voor over gans Vlaanderen. Tussen 2000 
en 2004 heeft de Canadese Gans in 17 Brusselse parken waarschijnlijk of met zekerheid gebroed. Niet zo 
verwonderlijk want reeds in de 19de eeuw was deze soort een populaire parkvogel: "On l’élève dans quelques 
parcs où elle vit en liberté sur les étangs à la manière des Cygnes sans rentrer dans les basses-cours. On a 
peine à la multiplier" schreef de Selys-Longchamps (Faune belge: 166). Sinds 1989 werden deze ganzen in 
kleine aantallen waargenomen zonder dat enig broedbewijs kon worden voorgelegd. De eerste 
broedgevallen in het Brusselse dateren van 2001 op 3 plaatsen en in 2005 werd er reeds op 12 plaatsen 
gebroed. De exponentiële aangroei kan op termijn een aangepast beheer vergen (Jacob J.-P, Loly P. & Kinet 
Th, 2005: 229-244). In Vlaanderen heeft de soort een explosieve groei gekend van 1 broedpaar in 1973 naar 
1400 tot 1800 in de periode 2000-2002. Omstreeks 1990 kwam de soort hoofdzakelijk voor aan de Schelde 
en in de vallei van de Leie maar nu is ze verspreid over gans Vlaanderen (Natuur.oriolus, 71 (bijlage): 90-102). 
In 2007 werden in totaal 8791 exemplaren waargenomen maar de ganse populatie werd op minstens 9000 
tot 10000 ndividuen geschat (Anselin A. & Cooleman S., 2007 en Coolemans, S., Lens, L.,Kuiken, E., & Anselin, 
A., 2007: 141-144). In de periode 2000-2002 waren er naar schatting 9200. Het is niet duidelijk of er werkelijk 
een daling is opgetreden. In Wallonië werd het eerste broedgeval genoteerd in 1986. De soort groeide nadien 
exponentieel aan en in 2010 werd de broedpopulatie tussen 670 en 1000 paren geschat. In Brussel heeft de 
Canadese Gans van 2000 tot 2004 in 17 verschillende parken gebroed. In de jaren 1960 hebben enkele 
uitgezette individuen in het Josaphatpark, in de gemeente Schaarbeek, gebroed maar tot het einde van de 
jaren 1980 bleven de Brusselse waarnemingen sporadisch. Vanaf 1989 werden exemplaren in kleine 
aantallen waargenomen maar zonder broedbewijs. In 2002 en 2003 werd er voor het eerst op verscheidene 
plaatsen gebroed en in 2004 en 2005 nam het aantal broedplaatsen alsmaar toe. Zowel in Vlaanderen, in de 

 
14 Snouckaert van Schauburg R.C.E.G.J., 1908. Avifauna neerlandica, Lijst der tot dusverre in Nederland in wilden staat waargenomen 
vogelsoorten, Mejer & Schaafsma, Leeuwarden: 121.  
15 Van Oort J. & G.A. Brouwer, 1922. Ornithologia neerlandica, De vogels van Nederland, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, deel 1: 135. 
16 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 425-426. 
17 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. The British List: A Checklist of Birds of Britain (8th edition), 
Ibis, 155: 640. 
18 18 Degland C.D. & Gerbe Z., 1867². Ornithologie européenne ou catalogue descriptif, analytique et raisonné des oiseaux observés en 
Europe, tome II: 487 en Archives du Nouvel Inventaire des oiseaux de France (2008). 
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hoofdstad als in Wallonië moet de Overheid ingrijpen om te voorkomen dat deze soort te talrijk wordt want 
ze richt veel schade aan in natuurreservaten, recreatieoorden en aan landbouwgewassen. Ooit was het in 
onze contreien anders. Zo schreef Albarda aan het einde van de 19de eeuw over de situatie in Nederland: 
"Wurde nach Professor Schlegel einmal in der Provinz Nordholland gefangen."19 Albarda verwijst hier 
duidelijk naar een vermelding van de Duitse ornitholoog20 en later directeur van het Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie te Leiden. In zijn latere werken over de Nederlandse avifauna somt Hermann Schlegel 
enkele gevallen op. In 1973-1977 werden alleen bij Delft en langs de Waal enkele broedgevallen vastgesteld. 
Door middel van afschot en verstoring werd een snelle expansie tegengehouden. Om een mogelijke 
concurrentie met inheemse soorten zoals de Grauwe Gans te voorkomen, werden ook exemplaren afkomstig 
uit België, in 1978 in het westen van Noord-Brabant geëlimineerd. Bij een nieuwe poging, vanaf 1983, bleef 
afschot achterwege, wat meteen het begin vormde van een succesvolle kolonisatie van het zuidwesten van 
Nederland. In 2000 waren er naar schatting 1000-1400 paren in Nederland. Aangezien er in 1977 vijf paren 
waren kan men stellen dat het landelijke aantal broedparen met gemiddeld 10% per jaar is toegenomen. 
Naarmate het aantal vestigingen aangroeide liep de toename op tot 17% per jaar. Voor Côme-Damien 
Degland (1840: 116-117) betrof elke waarnemig van deze soort een uit gevangenschap ontsnapt exemplaar: 
"On trouve aussi comme ayant été tués en Europe l’Anser canadensis […]. Ce sont sans doute des individus 
échappés des parcs ou des basses-cours où on les élève comme des Oies domestiques." Degland had de soort 
nooit waargenomen maar had een afbeelding ervan gezien in de Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle21. 
In de Duitse deelstaat Nordrijn-Westfalen werden in winter van 1959 en de daarop volgende koude winters, 
voor het eerste Canadese Ganzen waargenomen. De herkomst moet zonder enige twijfel gezocht worden bij 
parkvogels of exemplaren die uit gevangenschap werden vrijgelaten. 
 

Roodhalsgans, Branta ruficollis 
Edmond de Selys-Longchamps, die niet over eigen waarnemingen beschikte,  schrijft over deze soort: 
"s’égare très-accidentellement dans le centre de l’Europe. M. Temminck dit qu’un individu a été tué en 
Angleterre et un autre dans les Pays-Bas."(Faune belge: 139) Inderdaad, op 20 december 1877 werd een 
individu gevangen te Steenbergen (Noord-Brabant) en een tweede zou later, in maart 1906, volgen bij 
Tilburg. "Dès lors, son apparition de ce côté-ci de nos frontières devenait possible sinon même probable" 
schreef A. Paqué (Le Gerfaut, 1920: 6). Deze ganzensoort was in de periode die ons in het bijzonder 
aanbelangt een buitengewoon zeldzame wintergast waarvan slechts één geval bekend is: een juveniel ♂ dat 
uit een groep van een dertigtal individuen geschoten werd in Zandvliet op 3 december 1919. Deze 
waarneming werd gehomologeerd. A. Paqué (Art. cit.: 6) gaf in 1920 een vrij pittoreske beschrijving van het 
gebeuren: "Actuellement, le fait s'est produit, car, le 3 décembre 1919, le chasseur Vital Destricker, chassant 
en punt22 sur l'Escaut, signalait dans les schorres de Santvliet (Anvers) quelques oies des moissons et à front 
blanc avec deux bernaches cravant et une troisième à cou roux. Il parvint à approcher ces oiseaux d'assez 
près pour leur envoyer une décharge qui eut un plein succès; en effet, cinq d'entre elles, dont la Bernache à 
cou roux, restèrent sur le carreau.  […] J'eus la chance d'acquérir ce rare spécimen, que je viens d'offrir au 
Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. […] Il me reste à ajouter que le même chasseur Destricker pense 
ne pas se tromper en avançant qu à pareille époque il a observé au même endroit un volier de bernaches à 
cou roux comprenant une trentaine d'individus. Il ne les a plus revus par la suite et pense que ces oies ont 
descendu le cours de l'Escaut vers la mer. S'il n'a pas tiré dans le tas, c'est qu il a cru que cette espèce n'était 
pas comestible et a préféré tirer sur les grosses oies […]." (Paqué A., 1920. Art. cit.: 6) In 1928 onderstreepte 
Georges van Havre in zijn Les oiseaux de la faune belge de zeldzaamheid van deze waarneming: 
"Probablement visiteur exceptionnel d’hiver" (Van Havre G., 1928: 279). De status van deze soort was in 1952 
niet gewijzigd en het geval uit Zandvliet, dat trouwens gehomologeerd werd, bleef nog voor geruime tijd de 
enige aanvaarde waarneming voor ons land. Het werd wachten tot 27 december 1960 vooraleer een tweede 
aanvaarde waarneming kon worden genoteerd, dit keer in Damme. Van 27 december 1960 tot 11 februari 
1961 pleisterde een individu in Damme (De Wielewaal, 1961: 85 en 146). Ongeveer net geteld 1 jaar later 
was opnieuw een exemplaar (hetzelfde?) aanwezig in Damme van 24 december 1961 tot 17 februari 1962 

 
19 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 425. 
20 J.A. Herklots J.-A. [samst.] 1854-1858. Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland, I: 69. 
21 Chez Detterville, Paris, tome 23. 
22 Een typische jachttechniek die in estuaria, op zee of op brede rivieren werd toegepast om aanzienlijke concentraties van waterwild 
te benaderen. Het betrof lichte, open vaartuigen, met platte bodem, waarin een tweetal jagers konden plaatsnemen. 
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(Le Gerfaut, 1964: 425). René Verheyen had zo zijn bedenkingen bij de herkomst van het exemplaar uit 
Zandvliet omdat de Roodhalsgans in dierentuinen en parkvijvers zeer gegeerd was en de kans bestond dat 
het om een ontsnapte vogel zou gaan. De eerste waarneming van deze soort in Wallonië vond plaats op 25 
november 1994. Temidden van enkele Grauwe Ganzen zag de auteur van het artikel een Roodhalsgans 
overvliegen op de moerassen van Harchies, in de provincie Henegouwen (Dufourny H., 1996: 43-64). In 
Nederland was deze soort in de 19de eeuw en een groot deel van de 20ste vrij zeldzaam: "Dieser schöne Vogel 
besucht uns nur zeitweise."23 In 1840 schreef Coenraad Temminck in zijn Manuel d'Ornithologie: "un seul 
exemple est cité pour les Pays-Bas" maar Johan Herman Albarda vermeldde een tiental waarnemingen in zijn 
Aves neerlandicae voor de periode 1852-1891. Côme-Damien Degland24 en Anatole de Norguet25 reppen met 
geen woord over het voorkomen van deze soort in Noord-Frankrijk. In Groot-Brittannië telde men 14 gevallen 
vóór 1958. Phil Hollom (1980: 103) citeert er twee voor de 19de eeuw. Sinds 1979 overwinteren er jaarlijks 
meer en meer exemplaren in ons land. 
  

Witbuikrotgans, Branta hrota 
René Verheyen (De eendvogels van België: 62) vermoedde dat deze soort talrijker voorkwam in het 
kustgebied, meer bepaald in de omgeving van Knokke, dan de weinige bewijsstukken tot dan toe deden 
vermoeden. Toch dateert de eerste aanvaarde waarneming maar uit 1939 (Le Gerfaut, 1939: 170), toen 7 
"exemplaires bien caractérisés ont été abattus à Knocke-sur-mer, le 8 janvier […] et le 16 février […], sujets   
remis au Mus. Roy. D’Hist. Nat. de Belgique" (Dupond. C. & Maus J., 1950: 85). De waarneming gebeurde 
door Léon Lippens die in 1939 en 1940 een veertigtal exemplaren waarnam, waarvan "sept étaient 
indubitablement Br. b. hrota, quatre étant d’un type intermédiaire et les autres Br. b. bernicla."(Les oiseaux 
d’eau de Belgique: 67) In 1954 merkte Lippens op dat de soort de laatste tien jaren niet meer was 
waargenomen in ons land. De eerst volgende aanvaarde waarneming zou pas plaatsvinden in 1958 toen een 
individu in 2de kalenderjaar in Brugge werd genoteerd.  
 

Nijlgans, Alopochen aegyptiaca 
Bij Edmond de Selys-Longchamps lezen we: "Trois individus de cette espèce méridionale ont été tués en 
décembre 1833 aux environs de Metz [in Rémilly] d’après M. Holandre, un autre sur la Meuse a été recueilli 
par M. le baron de Pitteurs de Budingen en mars 1835 aux environs de Namur; puis un dernier exemplaire 
aussi sur la Meuse, mais près de Liège en novembre 1837. Je ne sais si cette Oie est de passage accidentel ou 
si les exemplaires cités étaient des sujets échappés des ménageries ou des parcs où l’on élève facilement 
cette espèce. Cependant à en juger par la fraîcheur du plumage, je croirais assez qu’ils étaient à l’état 
sauvage." (Faune belge: 139) Het ligt voor de hand dat deze soort bijna onmogelijk op een natuurlijke wijze 
tot in onze contreien heeft weten door te stoten. Bovendien werd deze soort reeds in de 17de en 18de eeuw 
in Groot-Brittannië en Centraal-Europa gehouden. Schaars waren ze in elk geval want Julien Marc Deby heeft 
er zelfs één over het hoofd gezien: "Two specimens have been shot." (Deby M.J., 1845: 1258) Nijlganzen 
werden reeds in de 17de eeuw in Europa als siervogel gehouden. Alphonse Dubois (1912: 172) had, terecht, 
bedenkingen bij enkele vangsten die de Selys-Longchamps vermeldde. Van 4 gevallen vermoedt men dat de 
ganzen van wilde origine waren: 1 aan de Maas, bij Namen, in maart 183326; een ander geval, eveneens aan 
de Maas maar bij Luik in november 1837, werd beschreven door baron de Selys-Longchamps; een derde 
waarneming komt uit de omgeving van Aarlen in het voorjaar van 1846 (De la Fontaine A., 1897: 206) en een 
adult ♂ werd op 4 april 1870 in Wijnegem geschoten (Chasse et Pêche [Antwerpen], 1907: 46). In de 19de 
eeuw en het begin van de 20ste werd deze soort her en der gevangen, alsook in Noord-Frankrijk waar een 
exemplaar gedood werd op de moerassen van Saint-Omer27. In een artikel uit 1897 vergelijkt Alphonse 
Dubois (1897: 136-142) de Belgische avifauna met deze uit Normandië en de Franse Lorraine. Hij refereert 

 
23 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 425. 
24 Degland C.-D., 1831. Tableau des oiseaux observés dans le Nord de la France, Danel, Lille. 
25 Norguet A. de, 1866. Catalogue des oiseaux du Nord de la France. Mémoires de la société impériale des sciences, d’agriculture et 
des arts de Lille, 3: 89-169. 
26 In zijn Faune du pays du Luxembourg (1865) situeert Alphonse de la Fontaine deze waarneming verkeerdelijk in 1835. 
27 Van Kempen Ch., 1905, Intéressante capture ornithologique auprès de Saint-Omer. Bulletin de la Société Zoologique de France, 30: 
150. 



 9 

hierbij naar de publicaties van Henri Gadeau de Kerville28 en baron Louis d’Hamonville29 en oordeelt dat van 
de 302 soorten uit de Lorraine er twee moeten geschrapt worden, waaronder de Nijlgans. "Ce dernier a bien 
été pris en Belgique, mais comme il vit en domesticité dans tous les jardins zoologiques, et même sur les 
étangs de domaines privés, il est plus que probable que les sujets pris dans l'Europe centrale ne sont que des 
évadés, ce qui m'empêche d'admettre l'Oie d'Egypte dans notre faune." De laatste 30 jaren is de soort in 
Vlaanderen sterk toegenomen. Rob Lensink beschrijft hoe in de jaren 1990 Nederlandse vogels Duitsland 
koloniseerden en hoe, omstreeks 1975, enkele individuen uit de Koninklijke tuinen in Brussel ontsnapten en 
her en der in Vlaanderen en de Brusselse regio in het wild levende populaties opbouwden  met al snel 100 
tot 150 paren omstreeks 1994 (Bird Study, 46: 195-204). In de periode 2006-2007 werden respectievelijk 240 
en 269 broedparen geteld, wat waarschijnlijk een onderschatting is. De Brusselse populatie werd in 2003 op 
37 tot 41 koppels geschat en men vermoedt dat de soort weldra een verzadigingspunt zal bereiken. In 
Wallonië werd de populatie in 2010 op 330 à 590 koppels geschat, waarbij men eerder aan het laatste getal 
moet denken. Het oudste geval voor Nederland is een adult ♀ dat op 2 februari 1891 op Wieringen (Noord-
Holland) verzameld werd en het eerste broedgeval dateert uit 1967. Kort nadien steeg de populatie naar 7 
broedparen in 1972, 48 in 1977, 115 in 1983, 345 in 1989 1350 in 1994 en 4500-5000 in 1998-2000. Sindsdien 
is de Nederlandse broedpopulatie nog verdubbeld. In het westen van het land en het rivierengebied werd 
een jaarlijkse toename van 11% vastgesteld; in het noorden een toename van 16%. In sommige gebieden is 
de toename intussen gestopt waardoor schommelingen ontstaan waarbij strenge winters hun tol eisen. De 
toename van de dichtheid gaat tevens samen met een afnemend reproductiesucces30. C.-D. Degland (1843: 
116) had in het cabinet van Edmond de Selys-Longchamps het exemplaar gezien dat aan de Maas was 
geschoten in 1837. Verder wist hij elementaire zaken over deze soort maar van waarnemingen in eigen regio 
was nog geen sprake. In Noord-Frankrijk doken de eerste exemplaren pas in kleine aantallen aan het einde 
van de jaren 1980 op aan de Picardische kust. Deze vogels waren heel vermoedelijk afkomstig van de 
Belgische en Nederlandse populaties. In 1998 waren er in Noordrijn-Westfalen naar schatting 155 
broedparen en 200 een jaar later. Dit aantal evolueerde naar 2100-3300 broedparen in 2005-2009, wat 
ongeveer 43% van de volledige Duitse populatie vertegenwoordigt. 

 
Casarca, Tadorna ferruginea 
Vóór de publicatie van en zelfs in Les oiseaux de la faune belge (1928) is er van deze soort geen sprake voor 
ons land. De eerste gedocumenteerde vangst, maar wellicht zijn er nog andere voordien geweest waarvan 
geen sporen zijn nagebleven, dateert van februari 1938 in de omgeving van Temse aan de Schelde. Het ging 
om een prachtig ♂ dat geen tekenen van gevangenschap vertoonde. Dit laatste kan echter niet uitgesloten 
worden. De volgende gevallen dateren van 7 april 1955 in het West-Vlaamse Lichtervelde (Le Gerfaut, 1956: 
57); 2 individuen op 15 november 1962 in het Limburgse Hamont (Le Gerfaut, 1963: 520). Een individu 
verbleef van 30 oktober tot 26 december 1963 in het voormalige polderdorp Wilmarsdonk (De Wielewaal, 
31: 15 en 79) en 4 oktober 1966 te Kalmthout (Le Gerfaut, 1967: 230). Waarnemingen blijven moeilijk te 
beoordelen omdat het vaak over uit gevangschap ontsnapte of met opzet in het wild uitgezette vogels gaat. 
In Nederland werd op 6 oktober 1869 een adult mannetje dood aangetroffen te Neerijnen31, in de provincie 
Gelderland. Een tweede en derde geval betroffen eveneens een dood aangetroffen vogel, ditmaal in 
Serooskerke32, bij Westerschouwen in Zuid-Limburg op 5 december 1910 en een oud ♂ op 26 september 
1913 aan de Waal bij Gameren (Gelderland. Van oort & Brouwer (1922) sluiten niet uit dat het om ontsnapte 
exemplaren zou kunnen gaan. In de periode 1973-1977 waren er enkele gevallen bekend, waaronder één 
zeker broedgeval. In de jaren tachtig stegen de aantallen lichtjes, vooral in Laag-Nederland en het 
rivierengebied. Op dat vlak is er weinig veranderd. Dit betekent dat ontsnapte exemplaren op willekeurige 

 
28 Faune de la Normandie, Oiseaux, J.-B. Baillière, Paris, 1888-1897, volumes 2 & 3. 
29 Les oiseaux de la Lorraine (Meuse, Meurthe, Moselle et Vosges), Mémoires de la Société zoologique de France, t. VIII, 1895: 244-
344. 
30 Lensink R., 1996. Vreemde vogels in de Nederlandse avifauna: verlede, heden en wat voor een toekomst. Het Vogeljaar, 44: 145-
164; Lensink R., 1998. Temporal and spatial expansion of the Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus in The Netherlands. , 1967-1994. 
Journal of Biogeography, 25: 251-263 en Lensink R., 1999. Aspects of the biology of Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus colonizing 
The Netherlands. Bird Study, 46: 195-204.   
31 Van IJzendoorn E.J. & De Heer P.,  1985. Herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst. Limosa, 58: 65 - 72. 
32 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, determineerlijst, kenmerken, korte beschrijving en veldkenmerken, 
broedgegevens…, Wageningsche boek- en handelsdrukkerij, Wagenngen, deel 2: 574. 
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locaties broedpogingen doen, maar met weinig succes. Men schat dat er in de periode 1998-2000 jaarlijks 5 
tot 20 paren tot broeden overgingen. Tussen 1971 en 1994 werden vermoedelijke broedpogingen 
vastgesteld, waarvan een kwart met zekerheid kon worden vastgesteld. De soort heeft bijgevolg nog geen 
vaste voet gekregen in Nederland. Uit Groot-Brittannië dateert de eerste waarneming van juni 1892, toen 5 
individuen werden waargenomen in het Schotse Durness33. Het Britse homologatiecomité gaat er van uit dat 
de laatste gevallen van ‘wilde’ exemplaren uit 1946 stammen. Alle andere waarnemingen sindsdien betreffen 
duidelijk uit gevangenschap ontsnapte exemplaren. Hetzelfde geldt voor Noord-Frankrijk met uitzondering 
voor de exemplaren die tijdens de invasie van 1892 Europa overspoeld hebben. De eerste aanwijzing van een 
broedgeval voor de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen dateert van 1975. Inmiddels werd de populatie in 
de periode 2005-2009 op 100 tot 120 paren geschat wat ongeveer 60% van de gehele Duitse populatie 
vertegenwoordigt.  
 

Bergeend, Tadorna tadorna 
Edmond de Selys-Longchamps schrijft: "Commun sur les côtes maritimes et à l’embouchure de l’Escaut 
pendant les hivers rigoureux. Très accidentellement dans l’intérieur du pays." (Faune belge: 139) Ook 
Alphonse Dubois benadrukt het talrijke voorkomen aan de kust: "Le 4 janvier 1887 une centaine de ces 
canards nagaient dans la mer près du phare de Knocke; vu ensuite le 15 janvier et le 15 mai, puis les 5 et 27 
juillet, le 18 août et le 29 septembre, volant de l’Est à l’Ouest. En 1888 il a été vu du 12 novembre au 2 
décembre" (1890: 339) en "Le 20 octobre [1886], à 10 heures et demie du soir, un individu de cette espèce 
est venu se tuer contre le phare, par un grand brouillard et vent d'Est assez fort du 25 novembre au 27 
décembre plusieurs passages ont été observés se dirigeant de l'Ouest à l'Est." (Dubois A., 1888: 151)34 Van 
broeden was toen nog geen sprake ook niet aan het einde van de 19de eeuw: "Migrateur pour nous; se voit 
aux passages, sur le Bas-Escaut, en très petit nombre." (Quinet A., 1898: 63) De soort broedde al vroeg – rond 
1930 minder dan 10 koppels - in het Zwin en in in de duinen, alsook in de Nolse Duinen op de Kalmthoutse 
heide. De soort was al eerder in de Nolse Duinen opgemerkt maar Georges van Havre was niet echt overtuigd 
van de aanwezigheid van de soort als vaste broedvogel: "Au cours d'une excursion ornithologique faite en 
1920 aux marais du Noll et du Stapper, près Calmpthout (Anvers), j'ai pu observer à la date du 25 mai, deux 
magnifiques mâles de tadornes qui se tenaient au bord d'une petite flaque d'eau dans un bas-fond situé 
entre de hautes dunes de sable. Les femelles couvaient sans aucun doute aux alentours. L'espèce a niché 
dans ces régions antérieurement, mais je ne crois pas pouvoir affirmer qu'elle s'y reproduit, régulièrement. 
En tout cas, cet endroit et les dunes du littoral environnant "le Zwijn" me paraissent être les seuls points de 
notre territoire où l'espèce peut s'observer au moment de la pariade." (Van Havre G., 1921: 52) Nadien 
volgde er een forse stijging, tot een tachtigtal broedparen, in het Zwin. Naast de kust nam de soort ook in 
aantal toe aan de Beneden-Schelde. Vanaf 1950 werd het broeden van de Bergeend, langs de Schelde, op 
het grondgebied van de stad Antwerpen, geregeld vastgesteld. Waarnemingen van deze soort aan de Schelde 
vóór deze datum betroffen meestal winterwaarnemingen van individuen die, tengevolge van de jachtdruk, 
er nooit lang pleisterden. Grondopspuitingen, met het oog op de uitbreiding van de haveninstallaties en de 
verruiming van het stadcomplex, hadden de onmiddellijke omgeving van Antwerpen aantrekkelijk gemaakt 
voor de Bergeend." (Maebe J. & Van der Vloet H., 1558: 35-42) Het eerste paar vestigde zich op de slijkerige 
Scheldeoevers nabij Fort Filip en in 1957 waren er reeds 8 koppels aanwezig. Exemplaren die vóór 1930 elders 
geschoten of gevangen werden, waren afkomstig uit privéverzamelingen. Alfred Quinet schrijft in Les oiseaux 
du Bas-Escaut hoe op Schiermonnikoog en op Sylt, het grootste Noord-Friese Waddeneiland, vlabij de Deense 
grens, maar ook elders, bijvoorbeeld in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein kunstmatige holen gegraven 
werden in de duinen en besluit "En somme, sa conquête est donc faite par l’homme" (Op. cit.: 310). In 1973-
1977 werd de Vlaamse populatie op 200 tot 220 broedparen geschat. Sindsdien heeft men een landinwaartse 
uitbreiding vastgesteld en die zet zich nog steeds verder. In Wallonië, waar de soort voor het eerst in Harchies 
heeft gebroed in 1974, op zo’n 80 km van de Vlaamse broedplaatsen verwijderd, was de inlandse verspreiding 
ook merkbaar vanaf de jaren 1970. In 2010 heeft de soort zich, bij gebrek aan bruikbare habitats, 
gestabiliseerd rond 48 tot 57 broedparen. In Noordrijn-Westfalen was de soort in de 19de en de eerste helft 
van de 20ste eeuw een schaarse doortrekker en wintergast. Omstreeks 1950 werden regelmatig individuen 

 
33 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 640. 
34 Dubois A., 1888. Compte-rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant l’année 1886. Bulletin du musée royal 
d’histoire naturelle de Belgique, 5: 151.  
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van een aangroeiende Nederlandse populatie in de Duitse deelstaat opgemerkt en vanaf 1955 werden er de 
eerste broedgevallen vastgesteld. In datzelfde jaar werd ook voor het eerst in het grensoverschrijdende 
natuurgebied Gelderse Poort, aan de oevers van de Waal bij de stad Nijmegen  gebroed. In Nederland nam 
de populatie van 1990 tot 2010 met ongeveer 30% toe. In Noord-Frankrijk was deze soort in de 19de eeuw 
hoofdzakelijk aan de kust aanwezig: "De passage irrégulier dans le nord de la France. On l’y voit 
principalement dans les hivers rigoureux. Il préfère les bords de la mer; niche de temps en temps dans le 
Boulonnais […]." (Degland C.-D., 1843: 129) A. de Norguet (1866 : 147) voegde er de inlandse moerassen aan 
toe. De Bergeend was overduidelijk een kustbewoner. Voor de Moezelstreek schreven Michael Schäfer  en 
Jean-Joseph-Jacques Holandre respectievelijk: "[…] kommt zuweilen auch in die Moselgegend. Wurde einmal 
bei Wittlich [Rijnland-Palts] und einmal 3 Stunden oberhalb Trier […] erlegt." (Moselfauna: 248) en "J’en ai 
vu sur les marchés de Metz au mois de janvier en 1823 et 1829." (1851: 123) 
 

Krooneend, Netta rufina 
Van deze soort vermeldde Félicien Fallon dat "les apparitions dans nos parages sont rares et accidentelles" 
(Monographie des oiseaux de la Belgique: 223). Bij Alfred Quinet lezen we nagenoeg hetzelfde: "un oiseau 
très rare sur notre territoire de chasse. Il est probable qu’il ne passe jamais sur les côtes de l’Océan." (Les 
oiseaux du Bas-Escaut: 348.) "Très rare sur nos côtes et sur l’Escaut" noteerde Alfred Quinet (Vade-mecum 
des oiseaux observés en Belgique: 68). Baron Edmond de Selys-Longchamps verschafte iets meer details: 
"Observé très-rarement dans les marais de la Flandre par M. de Meezemaker [...]. Bij A. de Norguet (1866: 
148) vinden we bevestiging van deze uitspraak: "il a été pris à l’embouchure de la Somme dans l’hiver de 
1835. Un jeune et une femelle ont été capturés dans les environs de Lille et d’autres à Bergues." Ook Côme-
Damien Degland onderstreepte in 1843 het zeldzame voorkomen in Noord-Frankrijk. [C’]est un oiseau du 
centre et de l’orient de l’Europe qui ne paraît qu’accidentellement chez nous pendant les hivers rigoureux." 
(Faune belge: 144) lezen we bij E. de Selys-Longchamps. In de Franse Lorraine en Moezelstreek was het niet 
anders: "Un seul individu pris dans nos contrées il y a plus de 30 ans" volgens Jean-Joseph-Jacques Holandre 
(1851: 123) Een individu (Dubois A., 1912b: 171) werd in 1901 op de vijvers van Virelles gedood maar iets 
eerder vermeldde Alphonse Dubois dat "M. O. de Dobbelaer m’a écrit avoir tiré, dans ces dernières années 
sur l’étang de Virelles: […] une femelle du Morillon à huppe rousse". (Dubois A., 1897-1898: 131) Het eerste 
broedgeval dateert uit juli 190335, te Fosses, bij Namen. Een ouderpaar met vier jongen werd toen 
afgeschoten: "M. le chevalier G. van Havre m'informe que six Morillons à huppe rousse (Netta rufina Pall.) 
ont été tués sur l'étang de Fosses (Namur) en août 1902", schreef Alphonse Dubois (1913a: 190). In 1934 
heeft de soort getracht zich er te vestigen. G.A. Pyman schreef over de status van de soort in ons land: "In 
Belgium, the Red-crested Pochard is still regarded only as a scarce visitor, although a pair bred there in 1905 
[te Fosses-la-Ville, in de provincie Namen] and another attempted to do so in 1934."36 Een broedgeval in 
West-Vlaanderen, in 1941 (De Wielewaal, 1947: 55) wordt door Léon Lippens in twijfel getrokken. Nochtans 
werden in juni 1942 in Zeeland, meer bepaald in Hulst en Oostburg, verscheidene volwassen mannetjes 
genoteerd. In dat jaar heeft de Krooneend ook voor het eerst met zekerheid in Nederland gebroed37. Hoewel 
door sommige aan de wilde herkomst werd getwijfeld38. Vermoedens waren er al eerder: "het broeden van 
deze soort in ons land is als zeker te beschouwen hoewel overtuigende bewijsstukken in den vorm van eieren 
of donsjongen nog ontbreken"39 schreven van Oort & Brouwer reeds in 1922. De Krooneend is in Nederland 
altijd een schaarse en weinig verspreide soort geweest. In de periode 1973-1977 waren er naar schatting 40-
60 paren. Kort nadien daalden de aantallen om aan het einde van de jaren 1980 een dieptepunt te bereiken 
met slechts 6-15 paren. In de jaren 1990 stegen de aantallen opnieuw. De sterke aantalschommelingen 
houden verband met veranderingen in het aanbod van waterplanten en dan vooral kranswieren. In de jaren 
zeventig en tachtig was het Nederlandse oppervlaktewater sterk geëutrofieerd en uit vele plassen 

 
35 Verheyen schrijft 1905 maar Lippens (Les oiseaux d’eau de Belgique: 96) houdt het ook bij 1903.  
36 Pyman G.A., 1959. The status of the Red-crested ochard in the British Isles. British Birds, 52: 46. 
37 Sluiters J.E., 1942. Het broeden van de Krooneend, Netta rufina (Pall.), in Nederland in 1942. Ardea, 31: 281-284 en Voous K.H., 
1943. De Krooneend, Aythya rufina (Pallas), broedvogel  in Nederland. Ardea, 32: 1-10. 
38 Lensink R., 1996. Vreemde vogels in de Nederlandse avifauna: verlede, heden en wat voor een toekomst. Het Vogeljaar, 44: 145-
164. 
39 Van Oort E. D. & G.A. Brouwer, 1922 Ornithologia neerlandica, De vogels van Nederland, M. Nijhoff,  ’s-Gravenhage, deel 1: 189. 
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verdwenen kranswieren en, bij gevolg, ook de Krooneenden40. De verbetering van de waterkwaliteit in 
verschillende gebieden leidde tot de terugkeer of zelfs de uitbreiding van kranswiervegetaties. De 
Krooneenden keerden terug en de broedresultaten stegen. Naar schatting waren er tijdens de laatste 
atlasperiode 120-170 paren in Nederland. Een verdere toename lijkt vanzelfsprekend te zijn. In 2002 werd 
een gemengd broedpaar Wilde Eend x Krooneend Anas platyrhynchos x Netta rufina vastgesteld in het Oost-
Vlaamse Eine, een deelgemeente van Oudenaarde, en een jaar later broedde op dezelfde plaats een zuiver 
koppel. Mogelijk zijn de vogels afkomstig uit gevangschap maar een wilde herkomst wordt niet uitgesloten, 
gezien de nabijheid van de Nederlandse broedpopulatie. In 2006-2007 was er van een toename van zuivere 
broedparen nog geen sprake. In Wallonië werd voor het eerst in 1999 gebroed in de moerassen van Hensies, 
in de provincie Henegouwen. Tot op heden is dit de enige broedplaats in het zuiden van het land met 
maximaal 0 tot 3 boedparen. Het eerste broedgeval in Vlaanderen werd vaastgesteld op 23 juni 2002 op een 
visvijver in het Oost-Vlaamse Eine (Natuur.oriolus, 70: 159-161). Tot in de jaren 1950 was deze soort een zeer 
zeldzame doortrekker in Noordrijn-Westfalen. Vanaf de jaren 1960 werden de waarnemingen talrijker en in 
1974 werd een eerste broedgeval opgetekend. Men vermoedde dat het om een paar ging dat in de omgeving 
van Keulen uit gevangenschap ontsnapt was. Tot het einde van de jaren 1990 waren er geen nieuwe 
broedgevallen bekend. Het werd wachten tot 2007 vooraleer de eerste zekere broedgevallen voor deze 
deelstaat konden worden vastgesteld. In Nederland was de populatie, na de eerste waarneming in 1942, 
uitgegroeid tot 360-420 broedparen in 200941. 
  

Tafeleend, Aythya ferina 
E. de Selys-Longchamps schrijft dat de soort wordt waargenomen "de passage sur les côtes maritimes et dans 
les marais au nord de la Campine au commencement et à la fin de l’hiver. Très-rare sur les rivières du centre 
de la Belgique. On en prend une quantité prodigieuse dans les canardières [eendekooien]42 de Bois-le-Duc." 
(Faune belge: 144-145) A. Quinet situeert de soort vooral in het binnenland: "Très rare sur nos côtes et sur 
l’Escaut." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 66) Voor de Duitse Moezelstreek vermeldt Schäfer 
her regelmatige voorkomen "im Winter" (Moselfauna: 247) terwijl Holandre (1851: 123) er de lente bijneemt: 
"Il n’est pas rare dans nos environs à son passage d’hiver et de printemps." Xavier Raspail (1913: 151) had 
maar één keer de kans gekregen deze soort te schieten aan de kust. Félicien Fallon (1875: 224) vermeldt 
eveneens het voorkomen aan de kust, in de Kempen en soms ook op de Maas maar vermeldt de soort nog 
niet als broedvogel. Alfred Quinet evenmin, hij heeft het over "un court séjour sur les eaux salées du Bas-
Escaut aux moments des migrations. Il s’y arrête cependant davantage en mars et avril, et ne paraît pas alors 
pressé de regagner le nord." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 333) De Tafeleend was ten tijde van Georges van 
Havre een onregelmatige broedvogel. Het eerste broedsel (6 eieren) werd aangetroffen te Beerst, in de 
overstroomde IJzervlakte op 14 mei 1919, het tweede broedgeval dateert uit 1923 in Weelde in de 
Antwerpse Kempen. Tussen 1928 en 1952 werden geen nieuwe broedgevallen ontdekt, dit terwijl de soort 
in het Nederlands-Belgische grensgebied wel broedde 43. In de helft van de jaren 1970 werd het aantal 
broedparen in Vlaanderen op 150-180 geschat en omstreeks 1980 was dit reeds opgelopen tot ruim 350 en 
zelfs 400 broedparen. In het begin van de 21ste eeuw werd de Vlaamse populatie op 600 tot 800 broedparen 
geschat. In Wallonië heeft de soort voor het eerst in 1958, in Harchies (Nef L., 1959: 335-348), gebroed. Sinds 
de jaren 1970 zijn de aantallen er gaan oplopen en in 2010 waren er naar schatting 130 tot 210 broedkoppels, 
uitsluitend ten westen van de Maas. Tijdens het Brusselse atlasproject (2007) waren er slechts 1 tot 2 
broedparen jaarlijks aanwezig op het domein van Hertoginnendal, verder nog 1 in een park van Woluwe in 
mei 2001, 1 in het Vuurstenendomein, in Watermaal-Bosvoorde, tussen het Zoniënwoud en het Tournay-
Solvay park, in 2003 en nog 2 geïsoleerde maar gekantonneerde mannetjes in de Brusselse Regio. Voor het 

 
40 Ruyters P.S., et al., 1994. Kranswieren verklaren aantalfluctuaties van Krooneenden Netta rufina in Nederland. Limosa, 67: 147-
158 en Van der Winden J. et al., 1994. Hoe vergaat het de Krooneend Netta rufina in Nederland? Limosa, 67: 137-145.  
41 Boele A., et. al., 2011. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009. Limosa, 83: 61-81.  
42 Ondanks de massale aanwezigheid van eendenkooien in Nederland - na 1800 nam het aantal kooien snel af. In 1813 bestonden er 
in Nederland nog 264 eendenkooien, in 1849 nog 252, in 1880 170 en in 1931 nog maar 145 – zou de oudste eendenkooi wel eens 
uit Vlaanderen kunnen afkomstig zijn (cfr. Verstraeten A., et. al., 2011. Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere 
Europese landen, Durme vzw & Eendenkooistichting, Lokeren/IJsselstein en Verstraeten A., 2010. Eendenkooien: verborgen en bijna 
vergeten historische landschapselementen. Land in zicht, 80 (2): 5-13. 
43 Albarda (Aves neerlandicæ, (1897) vermeldt deze soort als doortrekker en wintergast en uitzonderlijk als broedvogel in Noord-
Brabant. Snouckaert van Schauburg (Avifauna neerlandica, 1908) voegde hier o.a. Noord-Holland en Friesland aan toe. Eigenaardig 
genoeg schreef Brit William Chapman Hewitson reeds in 1835 in zijn British Oology: "Breeds numerous in many parts of Holland".   
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Zoniënwoud schrijft Roger Aerts, namens de Natuurgidsen: "Minder talrijk dan vorige soort [Kuifeend] doch 
af en toe te zien."44 In het verleden werden enkele broedgevallen vastgesteld maar de soort bevindt zich in 
Brussel aan de rand van haar verspreidingsgebied en is in het Brusselse nooit talrijk geweest. De tafeleend 
kwam in Nederland als broedvogel aanvankelijk alleen voor in  Friesland en Noord-Brabant. Nadien heeft zich 
een noemenswaardige verruiming van de verspreiding voorgedaan vanaf de jaren 1940. In de periode 1973-
1977 broedde de soort verspreid over het hele land met als kerngebieden Friesland, Noordwest-Overijssel, 
het Noord-Hollandse veenweidegebied, het rivierengebied en de Peel maar van een omvangrijke verdere 
uitbreiding is er sindsdien geen sprake. Tot ongeveer 1980 noteerde men een stijging maar deze werd al snel 
gevolgd door een afname, misschien te verklaren door het minder uitbaggeren van sloten waardoor 
onvoldoende voedsel voor Tafeleenden te vinden was. Voor de periode 1998-2000 werd de populatie op 
ruim 1900 broedparen geschat. Dit is een toename tegenover de periode 1973-1977 waar er sprake was van 
1000-1300 paren maar een stagnatie ten opzichte van begin jaren 1980 toen 1600-2300 paren geteld werden 
in 1979-1985. 

 
Ringsnaveleend, Aythya collaris 
Van 25 november tot 24 december 1960 pleisterde een individu (Huyskens G. & Voet H., 1962: 54-58) van 
deze soort aan de Ekerse Put, een waterplas tussen Ekeren en Wilmarsdonk, in de onmiddellijke omgeving 
van de Antwerpse haven. De put die in 1928 gegraven werd, deels voor het aanleggen van een viaduct over 
de spoorlijnen, deels als waterdepot voor de treinen in het vormingsstation van Antwerpen-Noord, was door 
zijn beschutte ligging en de talrijke aanwezigheid van dierlijk en plantaardig voedsel, erg aantrekkelijk voor 
verscheidene watervogelsoorten. Deze Amerikaanse eendensoort was ook van 4 tot 18 februari 1962 in 
Wilsmardonk aanwezig maar dit geval werd niet gehomologeerd. Net als een waarneming van een individu 
dat van 17 november tot 26 december 1961 op Wilmarsdonk pleisterde (Le Gerfaut, 1962: 54). Het geval uit 
1960 was het vijfde voor Europa en het tweede voor het continent. In Wallonië werd deze soort voor het 
eerst op 23 mei 1996 opgemerkt in Latour, bij Virton. Het betrof een mannetje in bruidskleed te midden van 
enkele Wilde Eenden en Futen (Ameels M. & Dujardin R., 1997: 126-128). De Ekerse waarneming volgde kort 
na een melding van deze soort in Nederland. In Wassenaar45 (Zuid-Holland) verbleef een mannetje van 15 
tot en met 23 maart 1959. In Groot-Brittannië werd de soort voor het eerst van 12 tot en met 14 maart 1955 
waargenomen, een mannetje werd opgemerkt te Slimbridge46, in het graafschap Gloucestershire. Een 
mannelijk individu dat in januari 1801 te koop werd aangeboden op de Londense Leadenhall Market47 en dat 
voordien zou zijn geschoten in de moerassen van Lincolhshire, werd niet aanvaard. In Frankrijk zijn er 143 
gevallen voor de periode 1966-2005 maar geen ‘oudere’ gegevens. In Nederland zijn er slechts 17 voor de 
periode 1800-1997.  
 

Witoogeend, Aythya nyroca 
"De passage irrégulier en Belgique au printemps. J’en ai vu plusieurs individus les uns pris dans les canardières 
des environs de Bois-le-Duc, les autres tués près de Liège en avril. Il a niché une fois aux environs de 
Dunkerque d’après M. de Meezemaker" schrijft Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 144). In Noord-
Frankrijk werd de soort tijdens de voorjaars- en najaarstrek waargenomen, maar ook als broedvogel: "De 
passage régulier au printemps et en automne. Quelques-uns nichent dans nos grands marais." (Degland C.D., 
1831: 269) Alfred Quinet beklemtoont het zeldzame voorkomen in ons land: "Migrateur accidentel pour nous 
[…] Très rare sur nos côtes et le Bas-Escaut." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 68) Alphonse 
Dubois was zeer schaars in zijn bewoordingen: "Très rare", zonder meer. (Dubois A., 1912b: 171) In de 
Moezelstreek werd deze eendensoort slechts zeer zelden waargenomen. Michael Schäfer (1844: 248) en 
Jean-Joseph-Jacques Holandre (1851: 123) vermelden het afschot van een individu in 1833. Volgens Georges 

 
44 Aerts R., s.d., De vogels van het Zoniënwoud, in Centrum F. Collin [samensteller], Het Zoniënbos meer dan alleen maar bomen, s.l.: 
58.  
45 Bezemer K.W.L. & RAMPEN J., 1960. Aythya collaris (Donovan) de Amerikaanse Kuifeend, een nieuwe Nederlandse vogel. Limosa, 
33: 1-6. 
46 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. The British List: A Checklist of Birds of Britain (8th edition), 
Ibis, 155: 641. 
47 Eén van de belangrijkste markten voor poeliers (cfr. Gladston H., 1943. Comparative Prices of Game and Wildfowl in 1512, 1757, 
1807, 1922, 1941 and 1942. British Birds, 36: 122 – 131 en Collinson J. M., 2012. Short paper: Leadenhall Market as a historical source 
of rare bird specimens. Brit. Birds, 105: 325-331. 
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van Havre was deze soort vroeger een toevallige broedvogel in België. De Witoogeend heeft waarschijnlijk 
voor het eerst gebroed te Dilsen-Stokkem (provincie Limburg) in 1879 (Dubois A., 1912b: 171) en 
vermoedelijk ook later te Moerbeke-Waas in 1909. De soort werd hier gezien op 6 april en later op 15 en 28 
augustus van dat jaar en tevens op 30 januari 1913 en er werden 4 slecht vliegende jongen waargenomen. 
Alfred Quinet had blijkbaar geen weet van deze broedgevallen, "un original et joli canard que les chasseurs 
du Bas-Escaut n’ont guère la chance de rencontrer." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 349). In de eerste helft van 
de 20ste eeuw was deze soort een vrij zeldzame bezoeker van de binnenwateren, vaak in de winter met 
dikwijls telkens maar 1 individu wat wijst op de solitaire levenswijze van deze eendensoort in deze periode 
van het jaar. Zo noteerde Karel Dupond deze soort in de Brusselse haven, in 1920: "Le 16 décembre 1920, un 
peu après 11 heures du matin, un individu, femelle, je pense, est apparu sur le grand bassin du port de 
Bruxelles. Il a plongé quelques fois, s'est lavé et est parti un peu après midi. Depuis trois à quatre jours, le 
froid était très vif et les petites eaux étaient gelées. C'est la deuxième fois, la première datant des grands 
froids du commencement de 1917, que je constate la visite de cet oiseau au port de Bruxelles. C'est la seule 
espèce de canards sauvages que j'aie eu l'occasion d'observer ainsi en pleine agglomération." (Van Havre G., 
1921: 52) Wellicht zaten de barre weersomstandigheden hier voor iets tussen. "Cette espèce, qui avait été 
abondante en hiver dans la région de l'Yser, l’a quittée au printemps sauf trois couples, qui sont restés 
jusqu'en juin. Un nid avec six œufs a été trouvé, le 14 mai, près de Dixmude. A ma connaissance, c'est la 
première observation touchant la nidification de cette espèce en Belgique" schreef Georges van Havre (1920: 
40). Ofschoon deze soort in niet onbelangrijke aantallen overwinterde in ons land, werden maar zelden 
balgen aangetroffen bij taxidermisten. Pas in 1976 werd te Geel (Selys-Longchamps E., 1842: 144) het eerste 
zekere broedgeval vastgesteld. In Wallonië heeft deze soort voor het eerst in 2006 in het Henegouwse 
Ploegsteert gebroed. In 2007 heeft een hybride vrouwtje gebroed in Frasnes-lez-Buissenal, eveneens in de 
provincie Henegouwen. In Nederland was deze soort in Nederland een zeldzame broedvogel in de 19de en de 
20ste eeuw. In de privécollectie van de Britse naturalist John Wolley, bevonden zich eieren die op 30 mei 1856, 
vermoedelijk in Ouderkerk aan den IJssel (Zuid-Holland), werden aangetroffen en die door Alfred Newton 
voor eieren van de Witoogeend werden aanzien Naarmate de eeuw vorderde werden er alsmaar meer 
solitaire vogels opgemerkt. Tijdens de atlasperiode 1973-1977 werden In Nederland bijna jaarlijks 
broedgevallen vastgesteld in het Naardermeer en de Botshol en werden ook incidentele broedgevallen 
gemeld uit Midden-Friesland en de Groote Peel. De soort heeft inmiddels al deze gebieden verlaten en is 
bijgevolg nog zeldzamer geworden dan ze al was. Deze achteruitgang kadert in de tendens die elders in 
Europa wordt vastgesteld. In Nederland werden in de periode 1998-2000 nauwelijks 0-3 (gemengde) paren 
per jaar gemeld.  
 

Kuifeend, Aythya fuligula 
Volgens de Selys-Longchamps was deze soort "Très-commun dans les grands marais de la Campine et des 
polders à la fin de l’automne et au commencement du printemps. Souvent en hiver sur les rivières qui ne 
gèlent pas." (Faune belge: 144) C.-D. Degland48 schreef nagenoeg hetzelfde voor Noord-Frankrijk: "Commune 
en automne, au printemps et même pendant l’hiver, sur les eaux vives qui ne se congèlent pas." Wat Jean-
Joseph-Jacques Holandre schreef is enigszins verbazend: "assez rare ici à son passage en France vers le mois 
de mars." (1851: 123) Volgens Alphonse Dubois was deze eendensoort "Très abondant au passage en mars, 
surtout en amont d'Anvers entre Burght et Tamise [Temse]." (Dubois A., 1888: 152) In 1897 schreef Quinet: 
"Ni très commun, ni farouche sur le Bas-Escaut. Il n’y fait que passer en automne, nous ne l’avons guère 
rencontré en plein hiver et nous l’avons parfois observé au printemps en amont d’Anvers, vers l’embouchure 
du Ruppel. D’où nous concluons qu’il fréquente surtout les eaux intérieures en automne et les côtes 
maritimes, les fleuves au passage du printemps." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 331)49 Deze soort heeft met 
zekerheid - voor het eerst? - gebroed in 1952 op de Antwerpse Linkeroever. Het is echter niet uitgesloten dat 
er reeds een eerder broedgeval was op de Rechteroever in 1947 (De Wielewaal, 1951: 28) of nog eerder, in 
1942, want toen werd een paartje opgemerkt in Koningshooikt op 4 mei; een koppel te Zolder op 4 juni en 
twee mannetjes en een ♀ te Hofstade op 28 juni. Een jaar eerder, in 1941 was een paartje gedurende acht 
dagen aanwezig te Anzegem rond 15 juli. De Kuifeend was vanaf 1965 een algemene broedvogel in ons land, 

 
48 Degland C.D., 1831. Tableau des oiseaux observés dans le Nord de la France. Mémoires de la Société des Sciences, de l’Agriculture 
et des Arts de Lille, 2: 61. 
49 Quinet A., 1897. Les oiseaux du Bas-Escaut: 331. 
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eerst in de provincies Antwerpen en Limburg en in gans Vlaanderen vanaf 1967. In de periode 2000-2002 
kwam de soort, in Vlaanderen, in 44% van de atlashokken voor en is er de meest verspreide duikeend. In de 
Vlaamse broedvogelatlas (2004) werden hun aantallen op 1900 tot 2400 broedparen geschat. De soort komt 
voor in alle waterrijke gebieden. In Wallonië blijft de soort met 200 tot 260 broedparen schaars. In 1972 werd 
voor het eerst in het zuiden van het land gebroed, in Harchies waar reeds in 1971 een broedgeval vermoed 
werd. In het Groothertogdom Luxemburg dook deze soort pas in het begin van de jaren 1990 als broedvogel 
op50. Het meerendeel (90%) van de Kuifeenden komt voor ten westen van de Maas. De Kuifeend heeft zich 
in de Brusselse Regio beter aangepast dan de Tafeleend. In 2003 en 2004 werden twaalf broedkoppels met 
jongen aangetroffen, vijf meer dan in 1989-1991. In Nederland werd het eerste broedgeval in 1904 
vastgesteld bij Vlijmen in Noord-Brabant. Ook in 1905, 1906, 1907 en 1909 werd er gebroed bij onze 
Noorderburen. Tot 1940 bleef het een onregelmatige, zeldzame broedvogel maar werd daarna talrijker. In 
Nederland nam de populatie van 1990 tot 2010 met ongeveer 50% toe. Na een explosieve groei in de jaren 
1950 is de Nederlandse broedpopulatie nadien langzamer toegenomen maar heeft ze zich wel over vrijwel 
het ganse land verspreid. Terwijl in de jaren 1970 nog sprake was van minstens 6000 paren is de 
broedpopulatie inmiddels uitgegroeid tot ongeveer 14000-18000 paren. Voor Noord-Frankrijk bestaat er 
geen zekerheid over broedgevallen in de eerste helft van de 20ste eeuw en Mayaud (1936) beschouwde 
Picardië als de enige mogelijke plaats op het Franse continent waar ze soort zich zou kunnen vestigen. Lokale 
ornithologen vermeldden de soort dan ook als regelmatig op inlandse waterplassen in het voorjaar en het 
najaar en talrijker aan de kust tijdens de wintermaanden. Het eerste broedbewijs voor Noordrijn-Westfalen 
dateert van 195251 maar er werd pas vanaf 1965 regelmatig gebroed52. 
  

Harlekijneend, Histrionicus histrionicus 
Voor België had de Selys-Longchamps geen gegevens. Hij citeert wel een geval net over de grens in 
Grevelingen, in Frans-Vlaanderen: "M. de Meezmaker m’indique un exemple de l’apparition accidentelle de 
cette espèce arctique sur la côte de Gravelines." (Faune belge: 147) Ch. Van Kempen vermeldt een vangst bij 
Dunkerque (Bulletin de la Société Zoologique de France, 27: 90-91) en in zijn Contribution à l’étude des oiseaux 
du Nord de la France (1912) staan 2 vangsten (telkens een volwassen mannetje) opgesomd, telkens bij de 
stad Dunkerque in 1880 en 1881. Aphonse Dubois vermelt wel het voorkomen aan onze kust: "Erscheint von 
Zeit zu Zeit an unserer Seeküste in strengen Wintern." (Dubois A., 1884: 107) In 1897 schreef Alfred Quinet 
over deze soort: "Autre espèce de l’extrême nord qu’on rencontre à l’île de Terre-Neuve et qu’aucun mortel 
n’a eu la chance d’occir en Belgique jusqu’aujourd’hui. Mais le cas peut se présenter tôt ou tard. [...] Le 
pavillon des Eaux et Forêts à l’exposition de Tervueren53 (1897) avait deux canards Arlequin, l’un venant de 
la collection [van R. Warocqué] du château de Mariemont, l’autre de la collection de M. Paul Lunden 
d’Anvers, qui nous a écrit que cet oiseau n’avait pas été tué sur le Bas-Escaut. Cette espèce n’a donc pas 
encore été capturée chez nous jusqu’ici." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 327-328) Kunnen we afleiden, uit wat 
Quinet drie jaren later schrijft, dat de soort zou zijn waargenomen in ons land "Niche au Groënland, au 
Labrador et même en Irlande. Très accidentel en Angleterre et en France. Plus rare encore en Belgique."? 
(Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 61) In 1875 schreef Félicien Fallon dat deze soort "paraît de 
temps en temps accidentellement sur nos côtes." (Monographie des oiseaux de la Belgique : 225) Helaas 
geeft de auteur geen verdere details. Ook Alphonse Dubois, die zijn informatie uit tweede bron haalt, schrijft 
dat de soort heel zelden en in bijzonder koude winters waar te nemen viel bij ons: "Se montre, dit on, sur nos 
côtes très accidentellement et de loin en loin pendant les hivers très rigoureux."( Dubois A., 1886a: 20) We 
vonden maar één, dubieus geval van deze soort dat noch door van Havre, noch door de 
homologatiecommisie aanvaard werd als behorend tot de Belgische avifauna: het gaat om een adult ♀ dat 

 
50 Gloden, R. & Diederich J., 1992. Die Reiherente (Aythya fuligula), eine neue Brutvogelart für Luxemburg. Regulus Wissenschaftliche  
Berichte, 10: 18-19. 
51 Mildenberger H., 1952. Zunahme und Ausbretung einiger Vögel am Niederrhein. Bonner zoologische Beiträge, 3: 40. 
52 Hubatsch H., 1968. Die Ansiedlung von Tafel- und Reiherente (Aythya ferina und Aythya fuligula) an den Netteseen. Charadrius, 4: 
29-31. 
53 Het huidige Koninklijk Museum voor Midden-Afrika dankt zijn ontstaan aan een tijdelijke tentoonstelling die in 1897 haar deuren 
opende als koloniaal luik van de Wereldtentoonstelling in Brussel. De drijvende kracht achter dit initiatief was koning Leopold II. Voor 
deze tentoonstelling werd het Paleis der Koloniën gebouwd. Een jaar na de tentoonstelling kreeg dit tijdelijke evenement een 
permanent karakter en ontstond het 'Musée du Congo', dat naast een museale ook een wetenschappelijke opdracht vervulde. De 
collecties groeiden zo snel aan dat Leopold II reeds in 1902 besliste om een groter museum te laten bouwen. 
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op de Brusselse markt gevonden werd en dat nabij de Belgisch-Nederlandse grens zou zijn geschoten rond 
1907. Gezien de aard van de soort en het ontbreken van concrete informatie over vindplaats en datum 
moeten we ons hier grondige vragen bij stellen. Bovendien werd er in de periode 1800-1997 slechts één geval 
in Nederland opgetekend, een ♀ verbleef van 28 december 1982 tot 28 maart 1983 te IJmuiden (Dutch 
Birding, 4 (4) 1982: 143 en Dutch Birding, 6 (2) 1984: 37-40). In Frankrijk werd de eerste betrouwbare 
waarneming pas op 24 december 1992 gedaan te Téteghem of Tetegem, in de Franse Westhoek, waar 2 
mannetjes verbleven terwijl in Groot-Brittannië reeds in de herfst van 1862 een dood aangetroffen mannetje 
werd gesignaleerd in Filey, North Yorkshire. In het departement Pas-de-Calais werden reeds in 1825 een ♀ 
en in 1847 een ♂ waargenomen54 maar hierover had N. Mayaud zijn bedenkingen: "Bien que des captures 
de cette espèce soient possibles, Elles ne peuvent être qu’extrêmement rares, et aucune n’est connue dont 
l’authenticité ne laisse à désirer."55 Bij Anatole de Norguet lezen we: "Une seule capture a été faite sur la côte 
de Gravelines d’après M. de Méezemaeker."56 Jammer dat noch het Franse Homologatiecomité, noch de 
Norguet meer informatie kunnen verschaffen want Grevelingen ligt in de Franse Westhoek, op een 
boogscheut van ons land. Tot 2013 telde Picardië slechts twee waarnemingen: één op 4 december 1993 en 
een ♀ te Morcourt op 4 december 1926 (departement Somme). Elders in Noord-Frankrijk werden 2 ♂ 
waargenomen te Téthegem (dep. Nord) op 24 december 1992. Er zijn ook nog twee gevallen bekend van 
waarnemingen aan de kust van het departement Pas-de-Calais uit 1825 en 1847. Zijn deze authentiek? Eén 
ding staat vast: in de eerste helft van de 19de eeuw werd deze soort zelden of nooit als siervogel gehouden.  
 

Brilzee-eend, Melanitta perspicillata 
Deze soort was in de 19de eeuw ook al bekend als doortrekker en wintergast, hoofdzakelijk vóór de kust. Bij 
uitzonderlijk slecht weer werd doorgestoten naar de Beneden-Schelde en zelfs tot in het binnenland. 
Alphonse Dubois had gehoord van een vangst maar kan geen details verschaffen: "Paraît avoir été prise sur 
nos côtes" (Dubois A., 1886a: 20) en "M. O. de Dobbelaer m’a écrit avoir tiré, dans ces dernières années sur 
l’étang de Virelles: […] une Macreuse à lunettes […] ; je regrette de ne pas avoir de détails sur cette dernière 
capture, car c’est la seconde fois seulement que cette Macreuse a été signalée en Belgique."(Dubois A., 1897-
1898: 131) Van Havre signaleert twee vangsten: een ♀ dat in de winter van 1845 op de Brusselse markt werd 
verkocht en een tweede exemplaar zou volgens A. Dubois57 in 1895 op de vijver van Virelles gevangen zijn 
geweest. Alfred Quinet vermeldt  deze soort als "accidentel en Europe, aux Iles Brittanniques, en France et 
en Belgique. Un sujet fut tué sur nos côtes en 1845. (Dubois)"(Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 
71)58 De eerste gehomologeerde waarneming van deze soort dateert uit 2000. "Alhoewel niet aanvaard, 
lijken ons deze 2 meldingen toch erg waarschijnlijk, gezien de waarnemingen elders in Europa in die tijd" 
schreven Lippens en Wille (Uitzonderlijke vogels in België en West-Europa: 129).  Mayaud schreef in 1936: 
"accidentelle en hiver le des côtes de la Manche […]."59 Volgens Anatole de Norguet (1866: 150) "Un jeune 
sujet a été tué à Calais dans l’hiver de 1855; on cite une autre capture à Boulogne et une autre encore dans 
la baie de la Somme." Geen enkel van deze gevallen werd aanvaard. Voor de eerste gehomologeerde 
waarneming in Frankrijk werd het wachten tot 20 november 1869 toen een adult ♂ aanwezig was te Crotoy, 
niet toevallig in de monding van de Somme60.  Van 1869 tot 1888 werden in totaal 11 vogels in Le Crotoy 
geschoten om de collectie Marmottan van het Muséum d’Histoire naturelle te Parijs aan te vullen. Dit 
gebeurde telkens tijdens de wintermaanden januari, februari, november en december. De baai van de 
Somme en de kust van het departement Calvados waren de weinige plaatsen in Frankrijk waar op deze soort 
gejaagd werd. In Nederland betrof het eerste geval een oud ♂ dat op 8 november 1914 in Wijk aan Zee 

 
54 Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France: 507. 
55 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France, Société d’Etudes Ornithologiques, Paris : 174-175. 
56 Norguet de A., 1866. Catalogue des Oiseaux du Nord de la France. Mémoires de la  Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts 
de Lille, 3: 149. 
57 Dubois A., 1897-1898. Nouvelles observations sur la Faune ornithologique de la Belgique. Ornis, 9: 131. In zijn artikel "Nouvelle 
revue des oiseaux observés en Belgique", verschenen in Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 162-209, situeert Dubois 
deze waarneming in 1899, wat volslagen onmogelijk is vermits hij dit geval reeds in een nummer van Ornis besprak dat vóór deze 
datum werd uitgegeven. 
58 A. Dubois schrijft inderdaad: "Feu mon père a annoncé qu’une femelle de Macreuse à lunettes avait été tuée sur la côte belge en 
1845." (Faune des vertébrés de la Belgique, II: 508).  Dit exemplaar belandde op de Brusselse markt.  
59 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 25. 
60 Marmottan et Vian J., 1879. Liste des oiseaux capturés en France, mais rares dans ce pays. Bulletin de la Société Zoologique de 
France. 4: 245-250. 



 17 

(Noord-Holland) dood werd aangetroffen. Vermoedelijk werd het individu op zee geschoten en spoeldde het 
nadien aan op het strand61. Het exemplaar werd door de vinder afgestaan aan het Rijksmuseum van Leiden. 
Van 1800 tot en met 1997 werden in Nederland slechts 7 gevallen opgetekend. 
 

Smient, Anas penelope 
In 1875 schreef Fallon reeds dat de Smient af en toe broedend werd aangetroffen in het Noord-Franse 
Picardië en in Nederland. In 1844 vermeldde Michael Schäfer het voorkomen als trekvogel "Auf der Mosel 
und Saar; auch auf der Maas" (Moselfauna: 244). Jean-Joseph-Jacques Holandre (1851: 122) gaf de soort in 
de Franse Moezelstreek aan als "commun […] à son passage pendant le mois de mars." De uitspraak van 
Falon moeten we bijgevolg met de nodige voorzichtigheid aanvaarden want Eykman et al schreven in 1941: 
"De smient is in Nederland een buitengewoon zeldzame broedvogel, waarvan tot dusver slechts éénmaal, 
[…] op 22 Mei 1919, in Friesland […] een nest is gevonden."62 Degland vermeldde in 1831 louter en alleen het 
talrijke voorkomen tijdens voorjaars- en najaarstrek: "Très-commun au printemps et en automne." (Degland 
C.D., 1831: 270) Eerder dan Fallon schreef de Selys-Longchamps: "De passage au commencement du 
printemps et en automne. Très commun dans les marais du Brabant septentrional et dans les polders; moins 
souvent sur la Meuse et dans l’intérieur." (Faune belge: 142) Alfred Quinet vermeldt ook het voorkomen op 
de Beneden-Schelde tijdens de wintermaanden: "Très commun […] sur le Bas-Escaut, l’hiver" (Vade-mecum 
des oiseaux observés en Belgique: 61) en A. Dubois benadrukte het voorkomen in de polders: "De passage en 
mars et en automne; assez commun en hiver dans les Polders." (Dubois A., 1886a: 20) In België heeft de soort 
voor het eerst gebroed in Turnhout in 1978 en 1979 (De Bont W., Mostmans J. & Meeus H., 1980: 248-250). 
Dit ondanks de vermelding door Alphonse Dubois van een broedggeval in het Rode Klooster te Audergem 
(Dubois A., 1886b: 208). In 1952 had de soort, net over de grens, in Zeeland reeds gebroed. De herkomst van 
de Turnhoutse vogels maar ook van deze die nu in ons land broeden blijft onzeker omdat het vaak om 
ontsnapte exemplaren kan gaan. In Vlaanderen blijft de Smient met 0 tot 4 broedparen per jaar een schaarse 
verschijning. Waarschijnlijk gaat het om gewonde of uit gevangenschap ontsnapte exemplaren. In Wallonië 
noteerde men het eerste broedgeval op de moerassen van Harchies in 2003 (Verroken, D., 2002: 206-208)63. 
Hier ging het heel vermoedelijk om wilde vogels. Een eerste broedgeval voor Nederland werd vastgesteld 
door een nestvondst (8 eieren) op 22 mei 1919 tussen Eernewoude en Wartena, in Friesland64. Hoewel het 
aantal overwinterende Smienten in Nederland tot het einde van de 20ste eeuw is blijven toenemen, is er van 
een sterke aangroei van de Europese broedpopulatie geen sprake. Een schatting van het aantal broedparen 
in Nederland is daarom ook bijzonder lastig. In de periode 1998-2000 waren er minstens 20 tot 30 
broedverdachte paren in 1998-2000 naast enkele tientallen overzomerende paren. Het aantal zekere 
broedgevallen is echter laag en zal zelden de tien overschrijden65.  
  

Blauwvleugeltaling, Anas discors 
De wilde herkomst van deze Noord-Amerikaanse soort is moeilijk te garanderen, vermits deze eend als 
siervogel gehouden wordt. De eerste aanvaarde waarneming van deze soort in ons land dateert van 22 mei 
1966. Toen werd een ♂ in 2de kalenderjaar in Kalmthout (Voet H., 1967, Le Gerfaut, 1967: 159) geobserveerd. 
Het aantal gevallen in "schijnbaar wilde staat sinds 1950" is inmiddels opgelopen tot 17. De tweede 
waarneming, die door het BAHC in categorie A geklasseerd werd, gebeurde op 6 april 1986 aan de Etang du 
Grand Vivier te Gozée, in de provincie Henegouwen. In dat jaar verbleef ook een individu (2kj.) op de 
Blokkersdijk van 26 juni tot 24 juli (Oriolus, 53: 94, Mergus, 1: 65 en Linkeroever, 8: 27 en 31-32) en werd een 
exemplaar in het West-Vlaamse Harelbeke waargenomen op 30 september. De waarnemingen in in België 
kaderen in een ruimer geheel, de soort werd in 1986 ook elders in Europa gemeld.66  Het eerste geval voor 
Groot-Brittannië betreft een ♀ dat geschoten werd te Upper Nithsdale, Dumfries and Galloway, in 1858. De 

 
61 van Oort E.D., 1914. Een nieuwe eendsoort voor de Nederlandsche fauna, Oidemia perspicillata (L.). Ardea 3: 131-132. 
62 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, determineerlijst, kenmerken, korte beschrijving en veldkenmerken, 
broedgegevens…, Wageningsche boek- en handelsdrukkerij, Wagenngen, deel 2: 598. 
63 Dit nummer van de jaargang 2002 verscheen in 2003, vandaar de ogenschijnlijke vergissing in datering. 
64 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 2: 598. 
65 Van Dijk A.J., Van Weide M., Van der Kleefstra R., Zoetebier D. & Plate C., 2002. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 
Nederland in 1999. Limosa 75:: 103 - 122. 
66 Dennis J.V., 1986. European encounters of birds ringed in North America. Dutch Birding, 8: 41- 44 en Dejonghe J .F., 1981.  Analyse 
des observations d'Anas discors, Anas rubripes et Calidris minutilla dans l'ancien monde. Alauda, 49: 250-266. 
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precieze datum waarop dit laatste is geschied staat er niet bij vermeld (Dennis J.V., 1986, Ibidem). In 
Nederland werd een eerste exemplaar, een vrouwtje, op 24 oktober 1899 dood aangetroffen in een 
eendekooi te Dokkum (Friesland)67 Baron Snouckaert van Schauburg schreef hieromtrent: "De Heer J. van 
der Werff te Leeuwarden vond bij een poelier aldaar een mannelijk exemplaar dezer soort dat den 24ste 
October in een eendenkooi bij Dokkum (Fr.) is gevangen. Deze taling is nieuw voor Nederland en in de 
literatuur zijn slechts zeer enkele gevallen van haar voorkomen in Europa geboekstaafd. Voor zoover ik heb 
kunnen nagaan bepalen zich deze gevallen tot drie. Vooreerst werd ongeveer in het midden van deze eeuw 
een exemplaar bemachtigd bij Carentan, departement der Manche (Frankrijk), verder een oud ♂ half april 
nabij Säby in Jutland, en eindelijk nog een ♂ geschoten bij Dumfries (Schotland). De datum waarop dit laatste 
is geschied wordt er niet bij opgegeven."68 De baron nam dit exemplaar, het vierde voor Europa op dat 
moment toe, in zijn privécollectie op. De Blauvleugeltaling uit Carentan werd ook op de lokale markt 
verhandeld69. De oudste waarneming voor Frankrijk dateert van 3 december 1962 en werd verricht te Saint-
Valery-sur-Somme70 waar 1 ♀ verbleef. De eerste waarneming in het noorden, grenzend aan België, 
geschiedde op 17 januari 1986 in Boiry-Sainte-Rictrude71 (Pas-de-Calais). Van 1962 tot en met 2005 werd de 
soort 55 maal waargenomen in Frankrijk en het verspreide voorkomen pleit voor een wilde herkomst. 

 
Pijlstaart, Anas acuta 
Omstreeks 1928, maar ook voordien, was de Pijlstaart een doortrekker die aan de Schelde, aan de kust en in 
de polders werd waargenomen. Hoewel zeldzaam in het binnenland, was het niet ongebruikelijk dat 
exemplaren aan moerassen in de omgeving van Doornik, in de Limburgse Kempen, maar ook aan de Maas 
werden waargenomen. In Nederland broedde de soort reeds aan de Peel. In Duitsland werd de soort enkele 
malen in de buurt van Trier geschoten (Moselfauna: 243) en J.-J. Holandre (1851: 122) schrijft dat exemplaren 
regelmatig, bij het begin van de lente op de markt van Metz te koop werden aangeboden. Het eerste 
broedgeval van deze soort in ons land werd door Léon Lippens vastgesteld op 22 juni 1944 tussen Knokke en 
Westkapelle. In dezelfde periode zou een ander paar in Jabbeke gebroed hebben maar dit werd nooit met 
zekerheid bevestigd (Lippens, Le Gerfaut, 1944: 16). De uitspraak van René Verheyen, ook al is ze 
waarschijnlijk gebaseerd op eigenhandig gedane waarnemingen: "Het is niet onmogelijk dat tijdens een zeer 
vochtige zomer de Pijlstaart een toevallige broedvogel was in het noordelijk deel van de Kempen. ’t Gebeurt 
dat de soort ’s zomers waargenomen wordt in de Limburgse Kempen (moerassen om Genk)." (Verheyen R., 
1952: 93) Is nooit met bewijsmateriaal gestaafd geworden. Het eerste broedgeval van ‘wilde’ exemplaren 
zou plaatsgevonden hebben in het Limburgse Venray in 192372. In de periode 1998-2000 werd de 
Nederlandse broedpopulatie op maximaal 20-30 paren geschat terwijl deze tijdens de vorige atlasperiode in 
1973-1977 nog  45-75 paren bedroeg. 
 

Wintertaling, Anas crecca 
In de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw was deze soort een vrije algemene verschijning  in ons 
land. Aan de moerassen van de Kempen, in de IJzermonding en in de Blankaart werd op grote schaal gebroed. 
Aan het einde van de jaren 1980 was de verspreiding van de Wintertaling in Vlaanderen erg ongelijk. Op 
sommige plaatsen was hij (zeer) schaars, elders was hij een vrij talrijke broedvogel, vooral in de Kempen en 
in de provincie Limburg, waar de soort op elke waterplas broedde. Tijdens de atlasperiode 1973-1977 werd 
de Vlaamse populatie nog op 350 tot 450 broedparen geschat. Maar dit was waarschijnlijk een 
onderschatting want men neemt aan dat alleen al de populatie van de Kempen 280 tot 300 paren telde, 
waarvan 120 tot 170 in Limburg. In het begin van de jaren 1980 steeg de Limburgse populatie tot 300 paren, 
wat een verdubbeling betekent tegenover 1973-1977. De Broedvogelatlas van Limburg (1994: 64-65) maakt 
nog maar van 200 tot 250 paren gewag. De toename in de Maasvallei en de zandleemstreek kon de terugval 

 
67 Snouckaert van Schauburg, Ornithologie van Nederland, waarnemingen van 1 mei 1899 tot en met 30 april 1900 gedaan. Tijdschrift 
der Nederlandse Dierkundige Vereeniging, 2, 1900: 280-281. 
68 Snouckaert van Schauburg, Art. Cit.: 280-281. 
69 Degland C.D. & Gerbe Z., 1867². Op. Cit., tome II: 520. 
70 Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France: 47-48 en Ropars A., 1963. 
Capture de Sarcelle Soucrourou en baie de Somme. L’Oiseau et la Revue Française d’Ornithologie, 33: 77-78. 
71 Alauda, 56, 1988: 297.   
72 Teixera R.M. (Coord.), 1979. Atla van de Nederlandse broedvogels,  Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten/SOVON, ’s-
Graveland: 69. 
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niet compenseren. In de Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002 is er opnieuw sprake van een lichte 
toename. De aantallen van begin de jaren 1980 zijn nog lang niet bereikt. In Wallonië is de Wintertaling een 
schaarse broedvogel, zelfs met uitsterven bedreigd.  In de literatuur van de 19de eeuw wordt de soort ook 
niet expliciet als broedvogelsoort voor het zuiden van het land beschreven. Van 2001 tot 2007 werd 
uitsluitend op kunstnesten gebroed.  Voor Noord-Frankrijk kwam deze soort in de 19de eeuw talrijker voor 
dan Zomertaling (Degland C.-D., 1843: 134) en volgens Alphonse de Norguet (1866: 148) broedde ze in  het 
departement Somme. Voor Jean-Jaques Holandre lag de verspreiding anders in de Franse Lorraine en 
Moezelstreek waar nochtans geen gebrek is en was aan waterpartijen: "Paraît en automne et au mois de 
février; mais elle est assez rare." (1851: 123) In Noordrijn-Westfalen was deze soort bij het begin van de 20ste 
eeuw een zeldzame broedvogel. In het midden van de jaren 1960 werd de Westfaalse populatie nog op 114 
tot 127 broedparen geschat maar door het droogleggen van moerassen daalde dit aantal tot ongeveer 50 
broedparen in de jaren 1970. Op dat moment waren er in Noordrijn minder dan 100 broedparen. In de jaren 
1980 stelde men, net als in ons land, opnieuw een aangroei vast. De populatie van Noordrijn-Westfalen is 
met 120 tot 180 broedparen sinds de jaren 1990 ongeveer stabiel. Terwijl de ganse Duitse populatie dezelfde 
trend vertoont als deze van Noordrijn-Westfalen, stelt men vast dat de Nederlandse van 1990 tot 2010 met 
ongeveer 40% is gedaald. De Wintertaling is in gans Nederland inderdaad sterk achteruitgegaan en werd 
tijdens de laatste atlasinventarisatie in bijna 460, van de in 1973-1977 nog bezette atlasblokken niet meer 
vastgesteld als zekere of waarschijnlijke broedvogel. Rekening houdend met enkele schaarse goede jaren en 
daardoor mogelijke overschattingen, werd de landelijke populatie in 1998-2000 op 2000-2500 paren gesteld. 
Dat stemt overeen met de ondergrens van de schattingen uit de jaren 1973-1977 en het begin van de jaren 
1980 toen de populatie op 2300 tot 5000 paren geraamd werd. 
 

Zomertaling, Anas querquedula 
"De passage en automne et au commencement du printemps. Commun dans les grands marais du Brabant 
septentrional et des polders; rare dans l’intérieur du pays" schrijft E. de Selys-Longchamps (Faune belge: 
142). Volgens Alphonse Dubois was deze soort niet erg verspreid en werd ze meestal in maart waargenomen 
op binnenwateren maar werd ze wel geregeld op doortrek waargenomen. In 1845 schreef Julien Marc Deby: 
"It is seldom seen in the Brussels, but is very common in the Antwerp market."(Zoologist, 4: 1254) Ook in 
Limburg werd deze soort regelmatig verhandeld: "Différents chasseurs de nos environs nous ont adressé des 
sarcelles d’été tirés ce jour” schreef dokter Constant Bamps uit Hasselt (Bulletin de la section scientifique et 
littéraire de la Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, 19: 108). "Alfred Quinet beschrijft de 
soort als broedvogel: "Habitat: Europe et Asie centrales: y niche, ainsi qu’en Belgique." (Vade-mecum des 
oiseaux observés en Belgique: 64) Laurent Coopman signaleert dat deze soort in 1928 nog gebroed heeft in 
de Hoge Venen. Georges van Havre bevestigt maar nadien is er nooit meer een broedgeval vastgesteld. 
Omstreeks 1875 waren er ook enkele broedparen aanwezig op de vijvers van de abdij van Orval in het 
Groothertogdom Luxemburg. In Wallonië heeft de soort in kleine aantallen gebroed in de tweede helft van 
de 19de eeuw. In het begin van de 20ste eeuw was de soort in maart-april een vrij algemeen verspreide soort 
aan de kust en de Beneden-Schelde, maar ook op binnenwateren hier en daar in Laag-België. Voor het 
voorkomen aan de kust had Karel Dupond een heel plausible verklaring: "Les champs et les prairies 
également ont changé d'aspect. Avant la guerre, cette région était renommée pour ses prairies immenses 
qui longeaient l'Yser vers le sud et où se récoltait le foin nécessaire aux fermes des environs. Au nord et à 
l'ouest de la ville [Diksmuide] s'étendaient les pâturages les plus gras qu'on puisse trouver et qui fournissaient 
cet excellent beurre de Dixmude, jouissant, à juste titre, d'une renommée universelle. A présent, sur une 
largeur de plusieurs kilomètres de chaque côté du fleuve, le sol a été bouleversé et bouleversé encore par 
des bombes et des obus qui y ont produit des trous et des puits de toute grandeur. […] Si vous ajoutez à cette 
modification physique du sol et de la végétation, l'absence presque complète de l'homme, ce plus grand 
ennemi des animaux, il n'est pas étonnant que ces lieux aient attiré plusieurs espèces inconnues 
antérieurement ou disparues, comme nicheurs, depuis longtemps." (Dupond C., 1921: 3-4) Deze twee 
factoren waren ook gunstig voor andere eendensoorten en enkele steltlopers. Volgens Lippens (1954²) was 
deze soort talrijker aanwezig dan de Wintertaling, met uitzondering voor de Kempen. In de herfst was de 
soort schaarser. Dezelfde auteur signaleert een geval van nestbouw te Virelles in 1938 en een broedgeval in 
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de omgeving van Doornik. In de jaren 1930-194073 was de soort hier een vrij regelmatige broedvogel en in 
1952 kwam ze er zelfs talrijker voor dan Wilde Eend. Lippens & Wille (1972) schatten de broedpopulatie op 
± 200 paren, waarvan de meeste in de polders broedden en zeldzamer in de Kempen. Jaemers & Loenders 
(1958) lieten doorschemeren dat de Zomertaling meer verspreid voorkwam op de Limburgse vijvers en in 
vengebieden maar dat er te weinig habitats onderzocht werden om een correct beeld op te hangen. In het 
Zwin en in de poldermoerassen waren er vóór 1970 jaarlijks 5 tot 10 broedparen aanwezig. Nadien zijn de 
aantallen fiks afgenomen en werden geregeld jaren zonder broedgevallen genoteerd. Tijdens de prospectie 
in het kader van de nationale broedvogelatlas werd het aantal broedparen in het begin van het onderzoek 
nog op ± 250 geschat terwijl dit naar het einde toe herleid was tot 110 à 130. De verdeling werd in 1984 op 
35-40 broedparen aan de kust geschat, 15 tot 20 aan de Beneden-Schelde, 30-35 in de Antwerpse en 
Limburgse Kempen, 30 à 50 aan de middenloop van de Schelde en haar bijrivieren en maximaal 10 paren in 
Henegouwen. De cijfers uit de Atlas van de Vlaamse broedvogels (2004) en de Atlas des oiseaux nicheurs de 
Wallonie liggen met respectievelijk 160 tot 200 voor Vlaanderen en 5 paren voor Wallonie, allen aan de Maas, 
hoger dan de 100 paren die in 1990 werden opgetekend. De soort doet het beter maar een verbeterde 
waakzaamheid speelt zeker ook een rol in deze toename. In het Groothertogdom Luxemburg was deze soort 
sinds 1960 uitgestorven. Het was pas na de inrichting van het natuurgebied "Am Brill" bij Schifflange in 1981 
dat de soort terug is opgedoken. Op 20 mei 1984 werd een ♀ met kuikens waargenomen74.  In de 19de eeuw 
kwam deze soort in Noord-Frankrijk als broedvogel minder talrijk voor dan Wintertaling en momenteel is de 
soort als broedvogel in Picardië zelfs bedreigd. In de jaren 1960 werden in Nordrijn-Westfalen nog 249 tot 
286 broedparen geteld maar in de jaren 1970 keerde het tij en in het midden van de jaren 1990 werden er 
nog maar 40 broedparen geteld. In de periode 2005-2009 was er een lichte stijging merkbaar en noteerde 
men 45 tot 75 broedparen. Noordrijn-Westfalen volgt de algemene neerwaartse trend die in Duitsland 
merkbaar is. In Nederland gaat het niet beter, daar viel de populatie in de periode 1990-2010 met 60% terug. 
Reeds in de periode 1973-1977 stelde men in Nederland een drastische daling vast van het aantal 
broedparen, die zich had ingezet aan het einde van de jaren 1960. De afname in de jaren 1970 werd 
toegeschreven aan de grote veranderingen in het agrarisch gebruik van graslanden (verlaging 
grondwaterstand, veelvuldiger maaien, intensieve beweiding) en aan de sterke uitdroging in de Sahel-zone, 
waar het overgrote deel van de West-Europese Zomertalingen overwintert.    
 

Siberische Taling, Anas formosa 
Van de Siberische taling, die leeft in Noordoost-Siberië maar overwintert in China en Japan, hebben we maar 
één gehomologeerd gegeven: een bijna adulte woerd uit het Brabantse Terhulpen op 21 november 188875. 
Het exemplaar werd door de jachtopzichter van ridder de Bosschaert aan Alphonse Dubois bezorgd en kwam 
zodoende in de collectie van het natuurhistorische museum van Brussel terecht. Aanvankelijk dacht Alphonse 
Dubois dat het om een ontsnapt exemplaar uit de Antwerpse Zoo zou gaan "Mais, information prise, cet 
établissement ne possédait à cette époque aucun sujet de cette espèce." (Dubois A., 1890: 340)76 Bovendien 
"[…] après examen, il était facile de voir que cet oiseau n’avait pas vécu en captivité." (Ibidem) Het gebeurde 
wel vaker dat Siberische Talingen in belangrijke aantallen in het wild gevangen werden. Zo vermelden C.D. 
Degland en Z. Gerbe77 dat eind november 1836 in enkele dagen tijd vijf individuen gevangen werden in 
Châlons-sur-Saône (Bourgondië). Deze waarneming werd gehomologeerd. Het afschot van een mannetje in 
de winter van 1841 bij Douai, waarover A. de Norguet (1866: 148) het heeft, werd niet aanvaard. Het geval 
uit Terhulpen werd aanvaard door het BAHC. De heer Willems trof in april 1911 acht of negen exemplaren 
aan bij een handelaar in waterwild te Brussel. Het gerucht deed de ronde dat deze vogels in de moerassen 
van het Limburgse Genk zouden zijn gedood maar A. Dubois dacht later dat de dieren, diepgevroren, 

 
73 Delmée E., 1938. Observations faites au Grand Marais de Pottes (Tournaisis) en été 1937. Le Gerfaut, 28: 127 ;  Delmée E., 1939. 
Observations faites au Grand Marais de Pottes (Tournaisis) en été 1938. Le Gerfaut, 29: 134-135 en Maus J., 1935. Observations 
diverses. Le Gerfaut, 25: 167. 
74 Melchior, E., 1985. Die Knäckente brütete 1984 im Brill bei Schifflingen. Regulus, 14: 368. 
75 Dubois A., 1897. La faune ornithologique de la Belgique comparée à celle de la Normandie et de la Lorraine, Bulletin de la Société 
Zoologique de France, 22: 140 en Dubois A., 1912. Nouvelle revue des oiseaux observés en Belgique. Mémoires de la Société 
Zoologique de France, XXV: 171. 
76 Dubois A., 1890. Compte-Rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant les années 1887 à 1889. Ornis, 6: 
340. 
77 Degland C.D. & Gerbe Z., 1867². Op. Cit., tome II: 525-526. 
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ingevoerd waren om op de Europese markten te worden verhandeld (Dubois A., 1912b: 171)78. Van Havre 
publiceerde hierover het artikel "A propos de la Sarcelle de Formose" in het tweede nummer van de tweede 
jaargang van Le Gerfaut. Baron Snouckaert van Schauburg vulde deze informatie aan in een korte bijdrage 
die net dezelfde titel droeg en een jaar later verscheen79. Hij verhaalt een vangst in Nederland en opteert 
eerder voor een exemplaar ontsnapt uit gevangenschap: "Le 8 mars 1909 un très beau mâle adulte de cette 
espèce était capturé aux filets dans le nord de la Hollande; on me l'envoya vivant. Je l'ai fait mettre en peau 
pour ma collection et en écorchant l'oiseau, mon préparateur naturaliste a trouvé quelques petits grains de 
plomb entre la peau et la chair. La Sarcelle avait donc essuyé le feu d'un chasseur avant de se faire prendre 
dans les rets [netten] du tendeur (eendenkooi en hollandais). A mon avis il serait téméraire de conclure de 
cette capture, la seule qui ait été faite dans les Pays-Bas, à une migration nord-est — est-ouest de l'espèce 
en question; je ne crois pas même que cet oiseau ait fait de son gré le voyage de la Sibérie jusque chez nous, 
je le tiens tout simplement pour un prisonnier évadé. La Sarcelle de Formose est une de ces espèces qui sont 
introduites en Europe pour peupler des étangs et des volières dans les jardins zoologiques ou chez des 
particuliers, notamment en Angleterre. Je suis sûr que ma sarcelle s'est échappée de captivité, probablement 
d'un parc anglais, et s'est ainsi trouvée, après une courte pérégrination, sur la côte hollandaise."80 Eerder had 
Louis Vander Snickt in 1889 een artikel over "La Sarcelle de Formose" in het tijdschrift Chasse et Pêche 
gepubliceerd. Deze auteur stond vooral bekend om zijn experimenten met gemuteerde grasparkieten en zijn 
bijdrage is dan ook vanuit het standpunt van de siervogelkweker geschreven. Misschien een onterecht 
vooroordeel want Lippens en Wille (Uitzonderlijke vogels in België en West-Europa: 102) tonen aan dat "de 
algemeen verspreide opvatting, die de Europese gegevens als uit gevangschap ontsnapte vogels beschouwt, 
[…] hierdoor eerder [wordt] ontzenuwd, wat ook blijkt uit het feit dat deze vrij zelden in gevangenschap 
voortkwekende soort heel wat meer in Europa vastgesteld wordt dan bv. de Bronskopeend (A. falcata) die 
beter lukt in gevangenschap." In Frankrijk werden omstreeks 1836 een vijftal exemplaren gedood, "à 
quelques jours d’intervalle, sur les bords de la Saône, près d’Epervans [Bourgondië], par le nommé Sauvin, 
chasseur de profession. Quatre d’entre eux furent vendus pour la table, en qualité de Sarcelle ordinaire, à un 
maître d’hôtel de Châlons, le cinquième, heureusement préservé de la destruction par un collectionneur 
intelligent, fut préparé par M. Martin, pharmacien à Châlons."81 Van 1900 tot en met 2008 zijn er voor 
Frankrijk 18 waarnemingen bekend, waaronder 1 koppel in december 1965 te Péronne (Somme) en 1 
tweedejaars ♂ in Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) op 3 januari 2008. Voor het eerste geval voor Nederland 
moeten we teruggaan tot 8 en 9 maart 1909. Toen werd een mannetje, in het gezelschap van Wintertalingen, 
in een eendenkooi bij Groningen gevangen.82 Wat later, op 28 januari 1913, zaten 2 paartjes in een 
eendenkooi in het Nederlandse Hasselt (Overijssel). De kooiker slaagde er in om een ♂ en een ♀ te vangen. 
Voor de periode 1800-1997 waren er voor Nederland nog maar 8 gevallen bekend van deze zeldzame 
eendensoort. De eerste Britse waarneming geschiedde te Tillingham, Essex, in januari 190683. 
 

Amerikaanse wintertaling, Anas carolensis 
"Op 28 maart [1965] werd door ons in het reservaat te Harchies een woerd van de Noordamerikaanse 
Wintertaling – Anas crecca carolensis Gm. - waargenomen"84 schreven P. Maes en H. van der Vloet. Hiermee 
bevestigden ze het vermoeden dat P. Herroelen en A. Rappe in 1963 geuit hadden: "Le 29.III.1961 à 
Merkem/Oost.-Vl. Une sarcelle d’hiver a été capturée pour le baguage; l’oiseau possédait sur les flancs une 
barre verticale blanche ce qui inque la sous-espèce carolensis. L’oiseau a été relâché avec la bague 5E-4330. 
Avant d’admettre cette sous-espèce dans notre avifaune, il faudrait obtenir soit une pièce à conviction soit 
confirmation par plusieurs observauteurs." (Herroelen P. & Rappe A., 1963: 68) De bevestiging werd 
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inderdaad geleverd en de gevallen van Merken en Pommerœul werden gehomologeerd en waren meteen 
de eerste voor ons land. De volgende gehomologeerde waarneming van deze Noord-Amerikaanse soort zou 
plaatsvinden op 17 april 1989 te Saint-Ghislain, in de provincie Henegouwen. De eerste waarneming voor 
Frankrijk gebeurde op 20 maart 1979 te Sainte-Marie-du-Mont, in het departement Manche85. Picardië telt 
inmiddels al 7 gevallen, vaak van aan de kust pleisterende individuen. Het oudste geval voor Nederland 
dateert van 28 april 1937 te Dordrecht in Zuid-Holland86. 
  

Hazelhoen, Tetrastes bonasia 
In de 18de eeuw was de soort goed vertegenwoordigd in de Hoge Venen. Jean De Walque (Hautes-Fagnes, 4: 
74-83) vermeldt in 1958 dat een veertigtal groepjes geteld werden, in de bossen gelegen tussen Getz en de 
Gileppe, in 1773 en nog 30 in 1777. Deze cijfers zijn erg betrouwbaar want de boswachters van de aartshertog 
kenden hun vak en waren verplicht jaarlijks een vooraf bepaald aantal hoenders te leveren voor de 
feestmaaltijden. Ten tijde van de Merovingers waren de Hoge Venen reeds een “Foresta”, waar de 
aartshertog heer en meester was en het alleen recht over de jacht bezat. Een groepje Hazelhoenders bestond 
uit 2 tot 4 individuen. "Plus rare que le Birkhan [Korhoen] dans les mêmes localités [de Hoge Venen, en het 
Hertogenwald]. Habite les forêts les plus sauvages de l’Ardenne vers les frontières de la Prusse. Plus 
commune aux environs de Malmédi [sic]. Il arrive quelquefois en automne que cet oiseau s’égare jusqu’aux 
environs de Liège, en suivant les bois des bords de l’Ourthe" schreef E. de Selys-Longchamps (Faune belge: 
114). In een andere bijdrage preciseert hij: "se trouve dans les bois des environs de Stavelot et de Malmédy." 
(de Selys-Longchamps E., 1831: 38) Julien Marc Deby oordeelde dat het Hazelhoen zeldzamer was dan het 
Korhoen en het Auerhoen en lokaliseerde de soort in "the wildest parts of the country towards the Prussian 
frontier." (Zoologist, 3: 816) De Duitse wetenschapper Michael Schäfer zag het geografisch minder eng en 
schreef: "Das Haselhuhn, […] findet sich in der Schneifel, der Eifel und in Hochwalde; auch in der Obersaar- 
und Sauergegend." (Moselfauna: 192) Jean-Joseph-Jacques Holandre schreef dat men deze soort af en toe 
waarnam in de omgeving van Longwy, op de grens met het Groothertogdom, en Bitche (1851: 110). Vóór 
1928 hield de soort zich op in het Hertogenwald, waar 4 koppels geteld werden en in de Ardennen, in de 
provincies Luik, Namen en Luxemburg, meer bepaald in de omgeving van Chiny, Suxy, Malmédy en Bouillon. 
Alphonse Dubois stelde ook kort na het verschijnen van de Faune belge vast dat "cette espèce tend à 
disparaître de notre pays" (Faune des Vertébrés de la Belgique, II: 52) en op het einde van de 19de eeuw kon 
Alfred Quinet dit alleen maar bevestigen: "se rencontre accidentellement chez nous, dans les Ardennes, tend 
à disparaître du pays." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 127) Omstreeks 1921 was de situatie 
nog steeds dezelfde: "Jadis assez commune, aujourd'hui très rare; l'un ou l'autre couple se remarque encore 
de temps en temps aux environs du lac de la Gileppe, dans la vallée de la Borchène, dans la région de Stavelot" 
(Coopman L., 1921: 106-107) maar in 1924 was er opnieuw sprake van een toename. In 1931 zette deze 
positieve tendens zich hier nog verder (Le Gerfaut, 1932: 155). In 1938 schreef Alfred Van Beneden: 
"L’interdiction de la chasse permettra peut-être à l’espèce de se répandre dans la réserve [des Hautes-
Fagnes]." (Hautes Fagnes, 1, 1938: 127) K. Dupond en J. Maus stelden in 1950 vast dat de soort ten noorden 
van de lijn Bouillon-Bertrix-Neufchâteau nog regelmatig broedde, al was het in kleine aantallen.A. Van 
Beneden noteerde in 1940-1942 ten zuiden van de denkbeeldige lijn, in Belgisch Lotharingen, reeds een 
algemene achteruitgang (Le Gerfaut, 1943: 30). Daarvoor schreef hij nog: "répandue dans toute la Lorraine 
belge, mais en densité variable. Jamais nombreuse; localisée. [...] Nous l’avons vu partout. En régression l’avis 
unanime des chasseurs et des gardes." (Van Beneden A., 1943: 30) Blijkbaar kende de soort een automatische 
populatiebegrenzing: "La gélinotte ne se multiplie pas au-delà d’un certain nombre même dans les régions 
du sud du Luxembourg où elle est assez commune." (Van Beneden A., 1938a: 127) In 1967 stelde de 
Commissie voor de Belgische avifauna een "progressieve achteruitgang en regressie" (Commissie voor de 
Belgische Avifauna, 1967: 34.) vast in de Hoge Venen waar "ses effectifs paraissent très réduits depuis 
plusieurs décennies, mais l’espèce n’y a pas encore fait l’objet de recherches particulières." (Metzmacher M., 
2004: 224) In 1990 publiceerde J.-P. Ledant (Aves, 27: 159-172) een artikel waarin hij de situatie uit het 
verleden met de toenmalige vergeleek teneinde de juiste beschermende maatregelen te treffen. Zeven jaren 
later werd opnieuw een balans opgemaakt (Sieux, J.-S. & Delvingt, W., 1997: 185-194). Mogelijk kan de 

 
85 Dubois Ph. J, Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France: 43. 
86 Lebret T., 1962. Twee waarnemingen van de Noordamerikaanse Wintertaling Amerikaanse Wintertaling Anas crecca carolinensis 
in Nederland. Limosa, 35: 226-229. 
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terugval van de soort verklaard worden door de massale aanplant van sparren en de toename van de 
hertachtigen die de vruchten in het kreupelhout wegaten. Het Hazelhoen voedt zich in de winter immers met 
malse takjes en knoppen van allerlei loofbomen en in het voorjaar met jonge scheuten en bessen. Andere 
factoren zoals de toename van het vossenbestand en het asfalteren van bospaden hebben het Hazelhoen 
rake klappen toebedeeld. In 2010 werd de Waalse populatie nog op amper 48 tot 140 paren geschat en de 
vooruitzichten op korte termijn zijn weinig rooskleurig. In het begin van de 20ste eeuw kwam het Hazelhoen 
vrijwel in alle Luxemburgse bossen voor. In 1912 werden in het Groothertogdom 498 hoenders gedood. In 
1926 drukte Victor Ferrant zijn ongerustheid uit over de achteruitgang van de soort en sinds de jaren 1940 
komt de soort nog uitsluitend voor in het zuiden van Gutland, het zuidelijk deel van het Groothertogdom dat 
niet meer tot de Ardennen wordt gerekend. Sinds 1946 is de soort in Luxemburg beschermd. Een census van 
de populatie in Ösling (Luxemburgse Ardennen) van 1990 tot 1994 leverde een dichtheid van 1,2 tot 1,4 
koppels/km² op87. In Picardië werd deze soort reeds door de Franse koningen bejaagd in de bossen van 
Compiègne maar Anatole de Norguet beschouwde de soort als "très-rare; a été observée plusieurs fois dans 
l’arrondissement d’Avesnes [Somme], venant de la Lorraine ou des Ardennes." (1866: 131) In Nordrijn-
Westfalen was deze soort in de 18de en 19de eeuw vrij algemeen maar de bestandsafname startte in de eerste 
helft van de 20ste eeuw. Toch was het Hazelhoen vóór de Tweede Wereldoorlog nog wijd verspreid in deze 
Duitse deelstat. Het huidige bestand wordt momenteel op 20 paren geschat. 
 

Schots Sneeuwhoen, Lagopus lagopus scotica 
Deze soort was in 1866-1870 door E. Nagelmaekers-Orban in het domein van Cedrogne-Montleban bij de 
Baraque Fraiture, op 40 km van de Hoge Venen, in de Ardennen uitgezet. Was dit een vorm van heimwee?  
Niet helemaal. Het idee kwam eigenlijk van Edmond de Selys-Longchamps die in 1845 de Schotse Hooglanden 
bezocht en "la grande ressemblance de cette contrée avec nos Hautes Fagnes" (de Selys-Longchamps E., 
1893: 74) opmerkte. "Je conseillai à des sportsmens [jagers] de Spa de chercher à acclimater les Grouses; 
mais personne ne tenta l’expérience. Cependant, vingt ans après, un de mes compatriotes liégeois, M. 
Edmond Nagelmackers-Orban, eut la même idée et essaya de la réaliser des 1866. Après sa mort, je priai un 
de ses proches parents, M. Ernest Nagelmackers, sénateur, de rassembler des renseignements sur cette 
tentative d’acclimatation, pensant qu’il y avait intérêt et grand utilité à en faire connaître la marche et les 
suites." (Ibidem) Het verhaal is op zijn minst kleurrijk te noemen: "Ayant eu l’occasion, durant l’été de 1869, 
de se trouver indirectement en relations avec le duc de Hamilton, qui possède aux embouchures de la Clyde 
de grandes propriétés et l’une des plus belles chasses de Grouses de l’Ecosse, le duc eut la gracieuseté de 
faire offrir à M. nagelmackers de lui envoyer au printemps quelques couples de ce précieux gibier, ce que 
naturellement M. Nagelmackers accepta avec empressement. Et, en effet, il reçut au mois d’avril suivant un 
télégramme lui annonçant que non seulement les Grouses allaient partir, mais que le chef-garde du duc (M. 
Haliday) les apporterait lui-même à Liège, afin qu’elles arrivassent en bon état. Peu de jours après, 
descendant du train express M. Haliday, dans son pittoresque costume de garde écossais, apportant dans 
deux paniers, divisés chacun en six cases parfaitement disposées, douze couples de superbes Grouses. Onze 
couples étaient en parfait état; du douzième, le mâle était mort, et sa femelle, fort malade, périt le lendemain 
avant d’arriver à la Cédrogne. Après avoir passé la nuit à Liège et avoir soigné ses Oiseaux qu’il nourrissait 
principalement avec de la salade fraîche, M. Haliday les accompagna et les lâcha lui-même avec M. 
Nagelmaekers, dans les bois et bruyères de la Cédrogne." (de Selys-Longchamps E., 1893: 75) Aan het 
uitzetten van deze soort op barre gronden was eerst een herbebossing voorafgegaan. Dit had tot doel de 
waterhuishouding te optimaliseren. In het Schots Sneeuwhoen en het Auerhoen zag de Selys-Longchamps 
twee soorten die het hier wel zouden harden. Het idee kreeg navolging want in 1870 liet baron Oscar Dickson 
sneeuwhoenders uitzetten in de omgeving van het Zweedse Göteborg. Het klimaat leek er nog meer op dit 
van de Schotse hooglanden en het werd een waar succesverhaal. Maar was het sneeuwhoen ooit een 
inheemse soort geweest of zou men een exoot uitzetten? Tijdens opgravingswerken rond een tumulus waren 
beenderen van een sneeuwhoen aan het licht gekomen. Deze vondst gaf aanleiding tot heel wat reacties, 
o.a. van Edmond Selys-Longchamps, binnen de Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts. 
Zoals Gustave Dewalque in 1872 in zijn artikel "Sur l’époque à laquelle Tetrao lagopus L. a disparu de la 
Belgique" schreef, heeft het sneeuwhoen, net als andere hoenderachtigen de streek ooit bevolkt: "Il est 
extrêmement difficile de savoir combien de temps s'est écoulé depuis que certaines espèces de l'époque dite 
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du renne ont quitté nos contrées. Plusieurs savants semblent portés à reculer cette migration à une date 
dont l'éloignement se compterait par dizaines de milliers d'années. Il se peut néanmoins que ce temps soit 
beaucoup plus voisin du nôtre; et à cet égard, le fait suivant me paraît digne d'être noté. Il s'agit de Tetrao 
lagopus, L., aujourd'hui confiné dans la région boréale, dont j'ai trouvé d'assez nombreux ossements dans un 
tumulus fouillé à Fouron-le-Comte [('s-Gravenvoeren].  Il y est accompagné de Tetrao urogallus, L., et T. tetrix, 
L., qui n'habitent plus ce canton. Je ne crois pas qu'on puisse contester que ces trois espèces aient servi de 
nourriture aux hommes "qui élevèrent le tumulus dont il s'agit; et l'on admet aussi, je pense, que tous nos 
tumuli appartiennent à une même période."( Dewalque G., 1872b: 21)88 Het onderwerp van de discussie was 
tweeërlei: waren de beenderen binnen de tumulus gevonden en hadden de hoenders als voedsel gediend of 
lagen ze er buiten en moet het voorkomen van deze hoender later in de tijd gesitueerd worden. Ook andere 
vragen drongen zich op. Wat was de reden van het verdwijnen van het sneeuwhoen? Was het emigratie of 
uitroeiing? Waren het beenderen van een Schots Sneeuwhoen of een Alpensneeuwhoen? Een soort die later, 
onder invloed van klimatologische veranderingen naar hogere gebieden verdreven werd. E. de Selys-
Longchamps (1873b: 225-228) was van oordeel dat het antwoord op de vraag naar emigratie of uitroeiing op 
lange termijn moest worden gezocht bij klimaatswijzigingen. Op korte termijn lag het echter anders: "en 
admettant que ces Oiseaux aient réellement disparu, après s’y être reproduits pendant vingt ans, il est 
constant que cela ne tient, ni au manque de nourriture appropriée, mais bien aux mordants que l’on ne 
pourchasse pas suffisamment, et plus encore, ajouterai-je avec tristesse, au braconnage et à l’imprévoyance 
de certains chasseurs qui ont tué, on peut le dire, la poule aux œufs d’or, n’ayant pas le courage de ménager 
pendant quelques années un gibier précieux dont ils eussent été les premiers à bénéficier bientôt, s’ils 
l’avaient respecté aux débuts de son acclimatation." (de Selys-Longchamps E., 1893: 77). Als we kijken naar 
de resultaten kunnen we het uitzetten aan het einde van de 19de moeilijk een succes noemen. De uitgezette 
vogels doken ook elders in het land op. Zo meldde Alphonse Dubois in 1886 dat "Trois individus auraient été 
tués près de Jurbise [Jurbeke in de provincie Henegouwen] il y a quelques années." (Dubois A., 1886a: 14) 
Raar genoeg klasserde hij deze vogels onder het Alpensneeuwhoen Lagopus mutus (Dubois A., 1884: 91). 
Edmond de Selys-Longchamps (1873b: 225-228) had nochtans de veldkenmerken nog eens duidelijk op een 
rij gezet in zijn reactie op het artikel van Georges Dewalque. A. Dubois was toch erg voorzichtig in zijn 
bewoordingen: "N’ayant pu obtenir un de ces lagopèdes en communication pour m’assurer de son identité, 
il y a lieu à attendre qu’avec doute cette espèce dans notre faune; il est fort possible que ce ne sont que des 
lagopèdes d’Ecosse (L. scotticus) échappés des Ardennes, où l’on a essayé de les acclimater il y a peu 
d’années." (Dubois A., 1886a: 14) Volgens Alphonse Dubois (1912) zou Albert William Barry-Herrfeldt in 1890 
eveneens 24 koppels losgelaten hebben in de Hoge Venen89. Twee jaar later zou hij dit nog eens overgedaan 
hebben in het Eifelgebergte90. De reden waarom deze soort werd uitgezet is dubieus. Er was namelijk heel 
wat culinaire belangstelling: "The one bird that we never get in Belgium is grouse, unless it is brought over 
specially from England or Scotland. It has always been found impossible to rear grouse in the country. In the 
neighbourhood of Spa there are great stretches of moorlands reaching almost to the German frontier, 
covered with heather, which look as if they would be the ideal home of the grouse. Here M. Barry Herrfeldt, 
of the Château du Marteau at Spa, a real good sportsman, has tried his very utmost to rear grouse; first he 
laid down thousands of eggs and set them under partridges, but this proved a failure; then he introduced 
young birds, but they all died off, and I think he has now given up the attempt in despair. Whilst speaking of 
partridges, I ought to mention that there is no partridge in the world so plump and sweet as one shot in the 
neighbourhood of Louvain, where they feed on the beetroot cultivated for the sugar factories. At a restaurant 
Coq de bruyère is often served as grouse, but this is a blackcock" schrijft Algernon Bastard91. We hadden in 
de 19de eeuw op gastronomisch gebied een kwalijke reputatie: "The Belgian is a big eater and a bird-eater." 
Terwijl Alphonse Dubois (Ornis, 9: 130) vaagweg op de hoogte was van het ganse verhaal, hij besteedt maar 
een vijftal lijntjes aan deze soort, citeert Alfred Quinet uit de krant Le Sport universel illustré van 15 februari 
1897: "[…] M. Herfeldt, chasseur émérite et endurci, se souvenant des belles chasses qu’il avait faites en 

 
88 Dit artikel verscheen eveneens, in een lichtjes gewijzigde versie, in de Journal de Zoologie par Gervais, 1, 1972: 379-380. 
89 Acclimatation de la Grouse en Belgique. Chasse et Pêche, 12. 
90 "Hierzu sei noch bemerkt, dass das Moorhuhn in der Eifel zuerst 1893 durch den in Spaa wohnhaften Jagdfreund Herrn A. Barry 
Herrfeldt ausgesetzt wurde." Ornithologische Monatsberichte, 9: 42, 1901. A. Dubois vermeldt dat Barry-Herrfeldt ook getracht heeft 
het Moerassneeuwhoen Lagopus lagopus uit te zetten in België maar hij voegde er aan toe "j’ignore si le Lagopède blanc a pu 
s’acclimater"... (Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 187). 
91 The Gourmet's Guide To Europe, Grant Richards, London, 1903: 83. 
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Ecosse, résolut de tenter l’aclimatation du Grouse. Ayant cherché à s’en procurer plusieurs couples dans le 
Yorkshire, il reçut, après mille peines, douze couples, en octobre 1893, qui arrivèrent à Spa par deux ou par 
quatre à la fois, ce qui éleva le prix de revient à 25 shellings environ. Six de ces couples seulement survécurent 
au voyage et, la neige étant déjà épaisse à ce moment M. Herrfeldt crut prudent de ne pas y exposer des 
animaux si éprouvés. Il les enferma dans une volière très spacieuse, les nourrissant de bruyères, de chanvre 
et d’autres graines: mais au bout de douze jours, ils moururent les uns après les autres. Au mois de décembre, 
loin de se décourager, M. Herrfeldt fit revenir douze nouveaux couples […]. Après l’hiver, il lui restait dix 
Grouses, qu’il lâcha dans sa chasse, mais qui furent perdus dans son immensité. Au mois d’août 1894, 
cinquante couples furent cette fois directement lâchés en bruyères et, le mois suivant, on y mit environ une 
soixantaine de ces animaux, dont on ne réserva que quelques couples, qui furent remis dans l’enclos planté 
de sapins et qui fournirent, à leur propriétaire le plaisir de contempler ses élèves, dès le mois de juin 1895." 
(Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 125-126) In 1891 was de soort – op natuurlijke wijze - 
vermoedelijk al uitgestorven en het mogelijke voortbestaan van nog enkele exemplaren in de buurt van de 
Baraque-Fraiture en van Bihain kon onvoldoende aangetoond worden. Zoals hoger vermeld, werd de soort 
opnieuw uitgezet door Barry-Herrfeldt, in 1893-1894, in Xhoffraix, in de Hoge Venen. In de herfst van 1895 
werd de soort duchtig bejaagd en de populatie was intussen zodanig aangegroeid dat verscheidene 
exemplaren het hazepad hadden gekozen en in de wijde omgeving werden aangetroffen. De vogels 
verspreidden zich in de venen over de gemeentes Jalhay, Solwaster, Hockay, Mont en Spa, waar de soort 
altijd het talrijkst aanwezig is geweest. Men concludeerde: "Il est évident, d’après le résultat acquis, que le 
Grouse s’acclimatera parfaitement et que ce n’est maintenant qu’une question de temps, ainsi que de 
surveillance pour éviter la destruction de ce nouveau gibier. Tous les essais faits jusqu’ici pour l’élevage du 
Grouse en volière, qu’ils aient été entrepris par des particuliers ou par des Jardins zoologiques, n’ont pas 
abouti ; il faut en conclure que cet oiseau a besoin de sa liberté, pour vivre et pour se reproduire." (Quinet 
A., 1898: 126) De populatie heeft haar hoogtepunt bereikt in 1903-1904. Een gebrek aan bescherming en een 
veenbrand in Jalhay, in 1911, heeft een verdere uitbreiding en het voortbestaan bedreigd. Van de ± 1000 
exemplaren die er ooit waren werden er in 1928 nog 10 koppels geteld in het Hertogenwald (Bulletin mensuel 
de la Ligue nationale belge des tendeurs et amateurs d’Oiseaux, 10, 1928). In het kader van de globale 
avifauna van de Hoge Venen was Alfred Van Beneden was geen voorstander van een kweekprogramma: 
"Multiplier le faisan en Fagne n’est pas intéressant; il ne s’y prêterait pas, du reste. D’un autre côté, c’est un 
oiseau bruyant et tracassier qui chasse les autres espèces." (Hautes Fagnes, 1, 1938: 128)  Lippens & Wille 
(1972) vermelden dat het Schots Sneeuwhoen in 1943 nog in Bihain (provincie Luxemburg) is waargenomen, 
daar waar de soort als broedvogel sinds 1891 verdwenen leek (Le Gerfaut, 1945: 27). In het begin van de 
jaren 1940 werd hun aantal nog op 150 geschat (Mildenberger H., 1982 & 1984). De laatste waarnemingen 
van deze soort dateren uit de periode 1945-1968, bij Spa en Robertville en 197492. In 1946 (A. Van Beneden, 
Les Hautes Fagnes, 1946, 2) werd nog een slaapplaats aangetroffen in een elzenbos. In de tweede helft van 
de 20ste eeuw worden de waarnemingen alsmaar zeldzamer. Toch beschreef Mildenberger nog een zeker 
broedgeval uit 1960 en een ander uit 1961 (Fontaine S., 1971), alsook werden er nog 4 exemplaren 
opgemerkt in maart 1962 en waren er nog sporadische waarnemingen tot in 1968. In 1971 vroeg Serge 
Fontaine zich – op het eerste gezicht terecht - af of de soort nog wel aanwezig was in de Hoge Venen, maar 
Jean-Claude Ruwet citeert in de Atlas van de Belgische broedvogels (1988) nog de (allerlaatste?) waarneming 
van een zingende haan in de Hoge Venen in 1974. Maxime Metzmacher, als specialist te zake, bevestigt: 
"Depuis 1974, l’espèce n’a plus été notée dans les Hautes-Fagnes." (Metzmacher M., 2004: 254) In Frankrijk 
werd deze soort aan het einde van de 18de eeuw in Bretagne uitgezet in het kader van de jacht. Het Schots 
Sneeuwhoen wist zich er ongeveer een halve eeuw te handhaven. In de jaren 1920 tot 1930 werden opnieuw 
exemplaren uitgezet maar deze populaties hielden het niet langer dan vijftien jaren uit. De schaarse 
waarnemingen in Picardië, 2 individuen in december 1966 in Saint-Quentin-en Tourmont (Somme) en 
vervolgens enkele in de Marquenterre in het voorjaar van 1972 en in de omgeving van Amiens en verder een 
exemplaar waargenomen in de vlucht op 13 december 1994, eveneens in Saint-Quentin-en Tourmont, 
moeten toegeschreven worden aan uitgezette vogels. 
 
Korhoen, Tetrao tetrix 

 
92 Ruwet J.-C., 1988. Schots Sneeuwhoen, Lagopus lagopus scoticus.In:  Devillers P., et al., 1988. Atlas van de Belgische broedvogels, 
Koninklijk Instuut voor Natuurwetenschappen, Brussel: 96.. 
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In de 15de eeuw was het Korhoen overal in de Ardennen goed vertegenwoordigd. Uit verslagen van 
rechtszaken weten we inmiddels dat boerenkinkels de hoenders probeerden te ontfutselen aan de 
landheren. In het begin van de 19de eeuw was deze soort nog steeds talrijk aanwezig. Over welke hoenders 
het ging, bestond verwarring. Zo vermeldt Richard-Josef  Courtois (Recherches sur la statistique, physique, 
agricole et médicale de la province de Liège, 1828, tome II: 123), meer bepaald in zijn opsomming van de 
vogels uit het Luikse een Tetrao urogallus. Edmond de Selys-Longchamps maakt ons terecht attent op de 
vergissing, het gaat hier uiteraard om het Korhoen, waarover de Selys-Longchamps schreef "habite les 
bruyères de la rive droite de la Meuse. Rare." (de Selys-Longchamps E., 1831: 38) Het succesverhaal zou niet 
lang meer duren want reeds omstreeks 1840 werd de soort zeldzaam in ons land en werd ze nog slechts 
aangetroffen in Jalhay, in het Hertogenwald en in de Ardennen. "Habite les fanges et bruyères des environs 
de Jalhay, les forêts de Hertogenwald, Samrée vers la frontière de Prusse, et quelques localités analogues du 
Luxembourg" lezen we bij E. de Selys-Longchamps (Faune belge: 114) en "habite les bruyères et les fagnes 
de la haute Ardenne, le long de la frontière allemande" bij Jean Vincent (Nos Oiseaux: 192). Ook J. M. Deby 
hield het in 1845 bij het Hertogenwald, de streek rond Verviers en "some parts of Luxembourg" (Zoologist, 
3: 816). Volgens Michaël Schäfer was de soort omstreeks 1844 nog algemeen aanwezig "in der Eifel, 
Schneifel, in Hochwalde und im Grossherzugum Luxemburg." (Moselfauna: 192) Alfred Quinet preciseert 
voor ons land het voorkomen "aux environs de Spa, de Vielsalm" (Vade-mecum des oiseaux observés en 
Belgique: 127). A. Dubois beweerde niets anders: "Très rare, mais sédentaire aux environs de Vieil-Salm et 
dans certains bois du Luxembourg belge." (Dubois A., 1886a: 14) Volgens de la Fontaine was de soort dan 
weer zeer zeldzaam in het Groothertogdom Luxemburg: "De nos jours, le coq de bouleau, qui anciennement 
peuplait la majeure partie de notre pays, ne se rencontre plus que dans les Ardennes, dans le seul canton de 
Sahn et quelquefois encore dans ceux de de Bastogne et de Clervaux." (Faune du pays du Luxembourg: 180) 
Tot 1916 wist de soort zich in het Groothertogdom te handhaven. Jachtgegevens maken gewag van 
gemiddeld 69 Korhoenen per jaar in de periode 1900-1916. Kort nadien ging het bergaf met de soort en sinds 
1947-1948, toen er nog 6 indiviuen geschoten werden, verdween de soort vermoedelijk van het toneel. 
Absolute zekerheid is er niet want omstreeks 1960 werd nog een relictpopulatie van 12 tot 16 exemplaren 
gesignaleerd ten noordwesten van  Oesling, het noordelijke deel van het Groothertogdom dat geografisch 
tot de Ardennen gerekend wordt. Kort nadien verdween de soort geheel. Félicien Fallon (1875) beweert dat 
in ons land de soort ook in de omgeving van Bastenaken en Vielsalm aanwezig was. Omstreeks 1895-1895 is 
een uitbreiding merkbaar en de soort verovert gebieden waar ze voorheen afwezig was. Ze breidt zich uit 
over de provincie Luxemburg, wijkt uit naar het westen en steekt in 1897 de Maas over naar het plateau van 
de Haute-Famenne.  Alfred Van Beneden vermoedde het voorkomen van de soort in Belgisch Lotharingen: 
"De l’avis des gardes forestiers il existe en Lorraine." (Le Gerfaut, 1943: 30) Anderzijds breidt de soort ook uit 
naar het noordwesten. Van het vertrekpunt in de Hoge Venen, verovert ze het land van Herve en het zuiden 
van de provincie Limburg en bereikt Tongeren in 1895 en Mechelen-aan-de-Maas in 1896. Vervolgens steekt 
ze door naar de Kempen waar ze een geschikte biotoop vindt door de diversifiëring van het milieu en 
daardoor meer voedselmogelijkheden kreeg. Het Korhoen vestigt zich er in 1896-1897. De progressie houdt 
niet op en in 1899 bereiken de Korhoenders Postel, in de provincie Antwerpen. In 1913 schreef Alphonse 
Dubois: "[G. van Havre] m'apprend également que le Tétras à queue fourchue (Lyrurus tetrix L.) s'est bien 
implanté, depuis une quinzaine d'années, dans la Campine anversoise et le nord du Limbourg." (Dubois A., 
1913: 190). Josef Gengler had tijdens de Eerste Wereldoorlog een individu waargenomen in de omgeving van 
Rotselaar. (Archiv für Naturgeschichte, 10: 139) G.van Havre publiceerde kort daarvoor overduidelijke cijfers, 
die het vrij algemene voorkomen bevestigden, in Le Gerfaut (1914: 17-25, 37-43 en 54-60) Maar Georges van 
Havre zag de verspreiding in ons land nog ruimer: "Ce tétras est implanté actuellement dans une portion 
notable du territoire belge. Il habite, au sud, le plateau de la haute Famenne, au sud-est et au nord les 
bruyères de la Campine. Dans la zone anversoise, j’ai observé, au cours des années 1912 et 1913, une certaine 
régression au point de vue de la densité de cette espèce, phénomène auquel a contribué peut-être la 
mauvaise réussite de deux productions successives, compromises par l’abondance des pluies; d’autre part, 
la progression constante qui s’était manifestée depuis douze ans dans l’aire de dispersion, semble avoir subi 
un arêt depuis 1913. C’est en 1900 que les premiers tétras à queue fourchue, totalement inconnus 
jusqu’alors, firent leur apparition dans notre province." (Van Havre G., 1914: 41-42) In 1901 werd de soort 
waargenomen in Arendonk en Kasterlee et tot 1913 zette de verspreiding zich verder over 39 Kempische 
gemeenten, tot aan de grens met Nederland, in het noorden en het oosten. "Le 11 novembre 1913, un tétras 
à queue fourchue ♀ a été tué dans un champ de betteraves à Deurne, aux portes mêmes d’Anvers, par un 
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chasseur qui ignorait quel gibier il allait abattre" (Le Gerfaut, 1920: 45) schreef de ornitholoog uit Wijnegem 
in 1920. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, meer bepaald in 1917-1918, werd de soort zelfs in Kapellen, 
Brasschaat en Schilde opgemerkt: "J'ai pu faire, en 1919, pour le nord d'Anvers (région Cappellen-Brasschaet 
polygone), la même constatation que j'avais faite l'année précédente pour l’est (région Schilde-
S'Gravenwezel). Là aussi le tétras lyre a envahi la zone déboisée pour les nécessités de guerre. Sans aucun 
doute, il y séjournera aussi longtemps que le milieu actuel, qui lui convient, subsistera." (Ibidem) Frans Segers 
bevestigt in 1948: "Op verscheidene plaatsen van onze Antwerpsche en Limburgsche Kempen treffen wij 
broedende korhoenders aan." (Broedvogels in de Kempen: 226) In 1920 stelde Georges van Havre een daling 
van de aantallen in de Ardennen vast: "D'autre part, l'espèce paraît être en régression marquée dans les 
Ardennes depuis l'époque de la guerre. Les renseignements que j’ai obtenus du Luxembourg, notamment de 
la région Bastogne-Libramont sont concordants à ce propos." (Van Havre G., 1920: 45) In de periode 1925-
1940 zouden de aantallen opnieuw gedaald zijn maar tijdens de Tweede Wereldoorlog was er mogelijk weer 
een toename dankzij het verbod op de wapendracht. Willem Paulussen noteert voor de omgeving van 
Turnhout dat "Between 1940 and 1960 the Black Grouse was a common breeding bird of the moors." (De 
broedvogels van de Turnhoutse Kempen 1942-1992: 42) Elders, en ook later, noteerde men nog enkele 
winterwaarnemingen en in 1951 werd de soort door Frans Segers in de omgeving van Herentals voor het 
laatst waargenomen. Voor de omgeving van Geel dateert de laatste observatie van 21 maart 1954, hoewel 
er eind 1955 nog wel uitwerpselen gevonden werden. De kans om ze waar te nemen, schrijft Segers, is echter 
klein "want op volledige legsels van deze vogels wordt een ware jacht gemaakt." (Broedvogels in de Kempen: 
226) In 1959 schreef Eugène Wellens: "Als broedvogel schijnt het Korhoen een onbekende te zijn in 
Haspengouw en in het eigenlijke Maasland. In het N.-O. der Kempen werd zijn aanwezigheid slechts nu en 
dan waargenomen, terwijl in het Z.-W. het regelmatig voorkomt in de streek tussen Bolderberg en Zonhoven. 
[…] Maar het Korhoen is een karaktervogel van het Kempisch plateau."93 Alfred van Beneden (Le Gerfaut, 
1959: 127) bevestigde de aanwezigheid in het Maasgebied maar meldde toch reeds dat de soort er sindsdien 
"en forte régression" was.  "En 1944, on fit des battues au cours desquelles on en compta une centaine: 70 
coqs et 30 poules. Les coqs se se dispersèrent en vol de plusieurs km et à belle hauteur; on n’en tua que 
quelques-uns. L’année suivante, il n’y avait plus que 30 Tétras; en 1947: 15 coqs et 8 poules; en 1948: 8 coqs 
et 4 ou 5 poules. On était revenu au statut d’avant-guerre. Il faut l’attribuer aux battues et au braconnage; si 
les coqs se lèvent à 100 m, les poules qui se lèvent à 20 m sont braconnées facilement." (Ibidem) Voor de 
omgeving van Herentals stelde J. Cuypers in 1959 (De Giervalk, 49: 355) anderzijds vast dat de soort sinds 
1955 afwezig was in ‘De Zegge’ maar dat in 1959, op 25 april, een ♀ gezien werd, vliegend over de 
Snepkensvijver. Enkele weken later werd een (ander?) vrouwtje gezien en, tot driemaal toe, ook een ♂. Dit 
heeft tot een broedgeval geleid want op 17 juli 1959 werd "tijdens blussingswerken bij een moerasbrand […] 
een jong Korhoen ter grootte van een Patrijs aangetroffen." (Cuypers J., 1959, Art. cit.: 355) In 1928 stelde 
men reeds vast de soort bijna overal achteruitging zonder enige oorzaak te kunnen aanwijzen, tenzij het 
nomadisch karakter en de verbrokkeling van de voor het Korhoen bewoonbare gebieden. Al in de jaren 1940 
werd het evenwicht tussen onbebouwde en bebouwde terreinen, tussen landbouw en bosgebieden 
verbroken tengevolge van de economische groei. "Evenals in Nederland94, begon het korhoenbestand bij ons 
in de loop van de jaren ’60 te dalen. […] In 1944 zouden er in de provincie Limburg nog ongeveer 500 nesten 
geweest zijn, in 1970 nog slechts een tweehonderdtal [...]." (Gabriëls J. [samenst.], 1985: 202) Een tendens 
die in de jaren 1980 in Limburg alleen maar bevestigd werd. Als oorzaken werden biotoopverlies, een 
verslechterIng van de voedselsituatie, moderne landbouwtechnieken, verstoring door recreatie, onkunde 
van de jagers en predatie door Havik en Vos geciteerd. Deze waslijst werd aangevuld met het grootschalig 
uitzetten van Fazanten en mogelijk het uitbreken van een ziekte waardoor de productiviteit afnam. In 1936 
was de soort nog uitvoerig aanwezig in de provincies Namen en Luxemburg. Hier is de achteruitgang gestart 
in 1938. In de Antwerpse Kempen daarentegen was de soort in 1937 nog talrijk aanwezig en in 1947 heeft de 
soort nog gebroed op "± 300 m ten Noorden van ‘Snepkensvijver’" (Cuypers J., 1956: 295) en op 4 mei 1957 
vonden J. Bax en W. Paulussen "te Oud-Turnhout een broedsel van 10 korhoeneieren, waarbij zich ook 4 
fazanteieren bevonden." (De Giervalk, 47, 1957: 321) In 1950 konden Karel Dupond en Jean Maus de 

 
93 In Landewald Janssen E.P., 1959. Bijdrage tot de avifauna van Limburg. De Giervalk, 49: 73. 
94 Tussen 1900 en 1944 kwam het Korhoen nagenoeg in alle Nederlandse provincies voor, zelfs hier en daar in de duinen van Noord-
Holland. In 1997 was de soort nog uitsluitend aanwezig op de Sallandse Heuvelrug in de provincie Overijssel (Van den Berg A. B. & 
Bosman C.A.W., 1999. Zeldzame vogels van Nederland met vermelding van alle soorten, Avifauna van Nederland 1, GMB Uitgeverij, 
Haarlem: 69 en Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 3: 1022. 
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neerwaartse tendens in de zuidelijke landshelft alleen maar bevestigen terwijl in de Kempen het Korhoen 
goed standhield behalve daar waar, omwille van het oorlogsgebeuren van 1940-1944 uitgestrekte stukken 
land gerooid werden. In augustus 1948 werd deze soort nog in de omgeving van Ninove waargenomen en in 
de winter van 1951-1952 was een haan aanwezig in het Oost-Vlaamse Moerbeke (De Wielewaal, 1952: 220). 
Voor de Hoge Venen vallen er duidelijk twee periodes te onderscheiden tussen 1956 tot 1994 wat de 
populatieaantallen betreft. In het begin van de jaren 1960 leek de soort er uitgestorven maar door de 
uitbreiding van het natuurreservaat in 1964 was hun lot minder bedreigd, hoewel in 1965 en 1966 de soort 
nog steeds bejaagbaar was. Vanaf 1967 was de jacht op Korhoenders bij ministerieel besluit verboden en in 
1968 vatte de dienst Bosbeheer, met behulp van het leger, de strijd aan tegen de Vos, een belangrijke 
predator, vooral van pulli. Tussen 1966 en 1976 steeg het aantal korhanen snel tot 1971 en bereikte een 
hoogtepunt met 200 mannetjes. Het gebeurde zelfs dat de soort buiten het broedareaal werd waargenomen. 
Deze kans viel o.a. te beurt aan René de Liedekerke die op 23 april 1976, vanuit zijn woning,  een Korhoen 
zag neerstrijken in een boom (Aves, 12, 1975: 285). Het aantal van 200 mannetjes in de Hoge Venen werd 
behouden tot het einde van de winter van 1972. Daarna – en dit tot 1976 - viel hun aantal al even snel terug 
tot 41 of 42 hanen. Een natuurlijk verschijnsel: het gebied was verzadigd en de hanen waren gewoonweg 
uitgeput waardoor de mortaliteit vanaf het voorjaar van 1973 toenam. Het dieptepunt werd in 1976 bereikt. 
Hanen, geboren in 1968-1969 verdwenen systematisch en werden niet vervangen door jonge individuen. 
1976 was een droog jaar en bijgevolg gunstig voor de Korhoenders. Van 1977 tot 2003 waren er 
schommelingen waarneembaar: 81 korhanen in 1977, 66 in 1984, 76 in 1987, 57 in 1993, 34 in 1982 en 
slechts 13 tot 14 in 200395. Het Korhoen is, dankzij het onderzoek van de Service d’Ethologie van de Luikse 
Universiteit, de meest bestudeerde vogelsoort in de Hoge Venen. Van 1966 tot 2005 zijn er twee duidelijk te 
onderscheiden periodes: deze van 1966 tot 1971 kent een snelle toename van de populatie tot 200 hanen. 
Van 1971 tot 1976 volgt een forse daling tot 42 individuen en daarna is er een zeer wisselend verloop met 
piekmomenten: ± 81 exemplaren in 1977, 66 in 1984, 76 in 1987, 57 in 1993 en minima van 34 in 1982, 25 in 
2001, 13-14 in 2003 en slechts 8 in 2009. De weersomstandigheden tijdens de winter en de zomer 
beïnvloeden de populatieaantallen. De soort is minder onderhevig aan koude winters omdat ze dan hun 
‘igloo’ bouwen als schuilplaats. Droog en warm weer vanaf half juni zorgt voor hogere aantallen hanen tijdens 
het volgende jaar. Veel neerslag van begin juni tot begin juli en in het najaar zet een domper op het aantal 
kuikens. Met uitzondering van de periode 1981-1983 stemt deze theorie overeen met de klimatologische 
omstandigheden en de hoger vermelde resultaten uit de periode 1966-2005 (Keulen, Ch., Charlet, O., Poncin, 
P. & Ruwet, J.-C., 2005: 103-120). De fikse toename na 1966 kan gedeeltelijk ook verklaard worden door het 
instellen van een jachtverbod op deze soort in 1967. In Nederland kromp in de jaren 1990 de verspreiding in 
tot het bolwerk op de Sallandse Heuvelrug en enkele heidevelden in Noord-Brabant. In 1997 verdween de 
soort ook uit deze provincie zodat het Korhoen het moeilijk kreeg om stand te houden op de Sallandse 
Heuvelrug, dit ondanks uitgebreide beheersmaatregelen. In de atlasperiode 1998-2000 werden er resp. 22, 
23 en 15 hanen geteld, en in het voorjaar van 2001 14 maar het aantal hennen was vermoedelijk iets groter. 
De opgestarte beheersmaatregelen hebben dus (nog) niet geleid tot een populatiegroei. De na het kappen 
ontstane kruidenvegetaties was niet onmiddellijk geschikt om te broeden 
 

Auerhoen, Tetrao urogallus 
In 1820 was deze soort in de Ardennen zo goed als volIedig verdwenen: "Ist nur noch höchst zufällig auf der 
preussischen Grenze anzutreffen" noteerde Alphonse Dubois in 1844 (Mitteilungen des ornithologischen 
Verein in Wien, 8 (6): 91. Volgens Michael Schäfer was de soort algemeen verspreid aanwezig in alle Duitse 
gebergten ten oosten en zuidoosten van ons land: "Findet sich in den Gebirgswäldern der Schneifel [een 
heuvelrug in het Eifelgebergte], Eifel, des hochwaltes, und der obern Saarbegend." (Moselfauna: 192) De 
afwezigheid van het Auerhoen in de Belgische Ardennen werd in 1845 bevestigd door J. M. Deby: "Scarce, 
only found in the forest of Hertogenwald, near Verviers." (Zoologist, 3: 816) Nochtans bevindt zich thans in 

 
95 Ruwet J.-C., 1982. Statut et évolution, dans le contexte européen, des populations de Tétras lyre Tetrao tetrix L. dans les Ardennes 
belges. Cahiers d’Ethologie, 2 : 29-104; Ruwet J.-C., Fontaine S. & Houbart S., 1997-1998. Inventaire et évolution des arènes de 
parade, dénombrement des Tétras lyre (Tetrao tetrix) et évolutions de leurs effectifs sur le plateau des Hautes-Fagnes : 1967-1996. 
Cahiers d’Ethologie, 17: 137-210; Ruwet J.-C., 2000. Behaviour and conservation: habitat, population, territorial and social dynamics 
of Black Grouse (Tetrao tetrix) at the arenas during a long term study in the Hautes-Fagnes of Belgium. Cahiers d’Ethologie, 20: 353-
360 en Ruwet J.-C., Houbart S., Keulen Ch. & Loneux M., 1999. Etat des populations du Tétras lyre (Tetrao tetrix) dans les Hautes-
Fagnes de Belgique. Hautes Fagnes, 2: 51-55.  
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de verzamelingen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een mannelijk exemplaar, 
met als plaats- en datumbepaling: Libramont 189596, en werd vervolgens te Bihain in 1907 een tweede 
exemplaar bemachtigd. "Het is niet uitgesloten dat dit laatste exemplaar afstamde van de Auerhoenders die 
in 1904 in de omgeving van Düren, Montjoie [Monschau] en Eupen uitgezet werden." lezen we bij René 
Verheyen (De duiven en hoenders alsook de snorvogels en de zitvoetigen van België: 103). Het is ook mogelijk 
dat tussen 1820 en 1895 nog enkele individuen aanwezig waren in onze Ardennen (de Selys-Longchamps E., 
1893: 72-83). Ook in de Faune belge bevestigt Edmond de Selys-Longchamps deze informatie: "Vit en petits 
nombres près des hautes fanges dans la forêt de Hertogenwald et de Samrée, notamment aux environs de 
Jalhay. Il paraît que cette espèce y est sédentaire." (Op. cit. : 114) Hier moet wel vermeld worden dat de 
Selys-Longchamps nooit een Auerhoen met eigen ogen heeft waargenomen in ons land: "Les motifs qui m’ont 
porté à enregistrer le Grand Coq de bois parmi nos Oiseaux sont l’indication donnée par Courtois, les 
renseignements que m’a fourni anciennement M. Dechesnes, conservateur des forêts à Liège, et ceux de 
plusieurs grand propriétaires verviétois; mais il faut faire cette réserve qu’aucun d’eux n’avait constaté lui-
même l’existence de l’Urogallus." (de Selys-Longchamps E., 1893: 80) Voorzichtigheid is toch geboden: 
enerzijds is er de vergissing van Courtois, die verkeerdelijk het Auerhoen als lokale avifauna voor het Luikse 
opgaf, en anderzijds vermeldt Louis-François Thomassin97, ambtenaar van het toenmalige "département de 
l’Ourthe" het Korhoen, het Hazelhoen maar geen Auerhoen. Het Auerhoen was eertijds aanwezig in de hoge 
Ardennen. Resten van beenderen zijn hier getuigen van en zoals de Selys-Longchamps het zelf verwoordt: 
"J’en suis arrivé à penser que si l’oiseau a habité autrefois l’Hertogenwald, ce que nous ignorons, il est certain 
qu’il n’y existe plus, mais qu’il y a lieu de croire qu’il s”y égare très accidentellement de loin en loin, provenant 
probablement de l’Eifel" (de Selys-Longchamps E., 1893. Art. cit.: 80). Félicien Fallon schreef in 1875 over 
deze soort: "Ce magnifique oiseau vivait il y a quelque vingt ans [1850-1855] en Belgique dans certaines 
montagnes boisées des confins de la province de Liège vers la frontière Prussienne, mais l’espèce semble 
presque radicalement éteinte dans notre pays. Il n’y reste probablement que quelques individus épars." 
(Fallon F., 1875. Op. cit. : 135) Voor Quinet was het voorkomen een twijfelgeval: "très rare ou jamais chez 
nous, en tout cas accidentel." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique : 128) Wanneer Marcel de 
Contreras, in 1904, voor de vergadering van de Société royale zoologique et malacologique de Belgique, de 
brief van Barry-Herrfeldt voorleest waarin deze laatste uitlegt waarom hij Schotse Sneeuwhoenders had 
uitgezet in de Hoge Venen, voegt de Contreras volgende commentaar toe: "Nous apprenons à l'instant que 
celui-ci s'occupe pour le moment de réacclimater le Grand Tétras (Tétras Auerhaun): l'entreprise, quoique 
difficile, n'est pas irréalisable, cet oiseau ayant déjà vécu à l'état sauvage sous notre latitude; mais son esprit 
vagabond, le pousse toujours à la recherche de forêts plus vastes que celles qu'il trouve chez nous. En tout 
cas, nous souhaitons de grand cœur pleine et entière réussite à cette intrépide initiative." Het uitzetten in 
1904 mislukte en na 1907 werd geen enkel individu van deze populatie nog opgemerkt. De volgende 
pogingen vonden plaats in 1909, 1929 en 1930 en later in de buurt van de Duitse stad Aken. Tussen 1903 en 
1920 werden op een gegeven moment 700 exemplaren geteld. Van 1932 tot 1934 heeft men nogmaals 
geprobeerd het Auerhoen uit te zetten ten noordoosten van Malmédy, in de “Rijnprovincie” nabij de 
Belgische grens, nadat nog een (laatste?) broedgeval was vastgesteld bij Sourbrodt (Van Havre G., 1933a: 
176-177). Het waren vogels van Zweedse origine.  Aan het einde van de jaren 1920 en in april en juni 1932 
werd de soort op drie plaatsen in de omgeving van Sourbrodt, een plaats in deelgemeente Robertville, op 
haar beurt onderdeel van de gemeente Weismes in de provincie Luik, waargenomen. Een boswachter 
verklaarde zelfs jongen te hebben opgemerkt, wat van Havre deed besluiten tot een geslaagd broedsel (Le 
Gerfaut, 1933: 176). Volgens J. De Walque "de 1928 à 1931, une compagnie de Grands Tétras a séjourné dans 
la grande boucle de la Helle. En 1928, deux exemplaires au sud de la Genêtre. La même année, le forestier 
Willem en observe un près de Hattlich." (De Walque J. de, 1923. Hautes-Fagnes, 4) De soort was toen bijna 
volledig verdwenen. Willy Gillessen (Eupener Geschichtsverein: 59) signaleert in 1953 nog twee 
waarnemingen die veel eerder in de omgeving van Eckel-Bongard op 26 april 1931 en 17 juni 1931 plaats 
vonden. Deze opflakkering was echter van korte duur. Alfred Van Beneden (Van Beneden A., 1938a: 127) 
schrijft de achteruitgang toe aan het verdwijnen van de heidebiotoop want er bestond toen reeds een verbod 

 
96 Mogelijk gaat het om 1890 (Commissie voor de Belgische Avifauna, 1967. Avifauna van België, Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, Brussel: 33). 
97 Thomassin L.-F., 1879. Mémoire statistique du département de l'Ourthe, C. de Luesemans, Liège, 1879. De redactie van dit werk 
was reeds in 1806 gestart. De auteur beschrijft bijgevolg een ruime periode. 
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op "le tir des poules". Omstreeks 1940 waren er nog amper 110 individuen aanwezig in Wallonië en nog geen 
30 in het begin van de jaren 1950. Door de ontbossing in eerste instantie en de aanplant van naaldbomen 
daarna op de Hoge Venen werd de oorspronkelijke habitat nooit in ere hersteld en kon de soort er niet 
gedijen. Het Auerhoen eist immers een gevarieerde bosstructuur zowel in oppervlakte als in de hoogte. De 
jacht mag uiteraard ook niet ontzien worden. Volgens Verheyen (De duiven en hoenders alsook de snorvogels 
en de zitvoetigen van België: 103) werd de soort voor het laatst in Châtillon, een deelgemeente van Saint-
Léger in de Gaume gezien: het betrof een ♂ op 29 september 1933. Sindsdien werden geen exemplaren meer 
opgemerkt. Vermoedelijk kon de soort zich niet aanpassen aan de habitat (Ruwet J.-C., 1983: 89-104). Wat 
was nu precies de aanzet tot het uitzetten van deze soort? Heel waarschijnlijk de jacht maar er was ook een 
ecologische reden die reeds door Edmond de Selys-Longchamps in 1893 naar voren geschoven werd. Het 
herbebossen van – voor de landbouw onbruikbare – gronden was een ideale oplossing om het waterbeheer 
beter te controleren: "On a reconnu depuis longtemps l’utilité qu’il y a de reboiser dans l’Ardenne et la 
Campine les landes et les bruyères impropres à la culture ou à l’établissement de prairies. […] On conserverait 
ainsi, en ce qui concerne l’Ardenne, une réserve d’eau qui alimenterait les sources aux époques de grande 
sécheresse. […] Aujourd’hui, le travail de reconstitution des forêts dans les Hautes Fagnes et les bruyères de 
l’Ardenne semble assez avancé pour qu’il y ait lieu de chercher à y acclimater des animaux utiles qui 
augmenteraient encore les avantages de reboisement. Pour le moment je ne connais que deux espèces de 
gibier à plumes dont l’introduction ait fait ses preuves dans des contrées analogues à l’Ardenne par le climat, 
la végétation, et ces espèces sont d’autant plus recommandables qu’elles ont une valeur alimentaire et 
marchande sérieuse. Il s’agit de la Grouse des Iles britanniques et du Grand Tétras ou Coq de bois."(de Selys-
Longchamps E., 1893: 72) 
 

Rode Patrijs, Alectoris rufa 
Deze soort werd reeds in de 19de eeuw herhaaldelijk malen in België uitgezet, meer bepaald in de streek rond 
Luik maar zonder tastbaar succes. Toch schreef Edmond de Selys-Longchamps "De passage très-accidentel 
en Belgique, un individu a été tué près de Tournay, un autre près de Maestricht" (Faune belge: 115) en de 
auteur vervolgt met "à plusieurs reprises on a essayé de naturaliser cette espèce aux environs de Liège, mais 
on n’a pu y réussir. Ces perdrix émigraient à l’automne vers le midi et ne revenaient plus." Of Schäfer de 
Selys-Longchamps klakkeloos copieerde zullen we nooit achterhalen maar ook hij schreef in 1844:  "Kommt 
sehr zufällig in die Moselgegend und nach Belgien (Metz, Tournay und Mastricht)." (Moselfauna: 190) Jean-
Joseph-Jacques Holandre is concreter, hij vermeldt dat verscheine exemplaren in 1819 gedood werden bij 
Conflans-en-Jarnisy (1851: 110). We weten niet of de vogels uit gevangenschap ontsnapt waren. De auteur 
laat verstaan dat ze op eigen middelen noordwaarts zijn getrokken. Alphonse Dubois schreef 40 jaar na de 
Faune belge ongeveer hetzelfde als zijn illustere voorganger: "Ein oder zwei Fänge im Hennegau." (Dubois A., 
1884: 90) De exemplaren die dan ook gevangen zijn, behoorden heel waarschijnlijk niet tot een wilde 
populatie. Was Alphonse de la Fontaine naïf als hij schreef: "ils [sic] est donc difficile de comprendre les 
motifs qui peuvent guider un oiseau aussi essentiellement sédentaire à se déplacer inopinément pour 
entreprendre d’aussi longs voyages?" (Faune du pays du Luxembourg: 174) Alfred Quinet beschreef de soort 
als "très accidentelle en Belgique"(Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 123) Félicien Fallon is 
bijzonder oprecht wanneer hij schrijft: "Je ne l’ai jamais observée en Belgique, et elle ne m’a pas été 
renseignée: je l’indique d’après le Baron de Selys-Longchamps et M. Dubois, qui la citent comme ayant été 
capturée près de Tournai et à Maestricht. M. Alphonse de Lafontaine [sic] signale aussi la présence 
accidentelle de cette espèce méridionale dans le Luxembourg." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 
137) Alphonse Dubois vermeldt "plus récemment, une Perdrix rouge [qui] a été tirée en octobre 1903 à 
Bellem en Flandre." (Dubois A., 1912b: 188) Bellem is een deelgemeente van Aalter in Oost-Vlaanderen. In 
Noord-Frankrijk, meer bepaald in het departement Pas-de-Calais en de regio Picardië, was de soort ook 
uitgezet geweest en daar was het succes iets groter: "On en trouve quelques-unes en Artois, dans les environs 
de Saint-Pol [-sur-Ternoise] où elles nichent." (Degland C.D., 1831: 247) Saint-Pol bevindt zich op ± 130 km 
van de grens met Henegouwen en op nauwelijks 100 km van Doornik. In Nederland werden de elf zeker of 
waarschijnlijk bezette atlasblokken uit de periode 1973-1977, die het gevolg waren van introductiepogingen 
in 1967-1976, inmiddels verlaten en over de 25-30 paren waarover in die tijd sprake was, werd na de 
bijzonder koude winter van 1978-1979 niets meer gerapporteerd. De recente vestigingen in het westen van 
de provincie Noord-Brabant, betreffen waarschijnlijk clandestiene introductiepogingen, van een onbekende 
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ondersoort. De Nederlandse populatie werd tijdens de laatste atlasperiode geschat op 3-10 paren maar is 
niet kevensvatbaar zonder bijvoeren en nieuwe herintroducties. 
 

Kwartel, Coturnix coturnix 
"Arrive vers le 15 avril, émigre à la fin de septembre. On en voit quelques individus jusqu’au 15 octobre, mais 
ce sont des cailles trop grasses qui ne peuvent émigrer, et sont infailliblement tuées ou prises avant l’hiver. 
Commune dans les champs de presque toute la Belgique" lezen we bij Edmond de Selys-Longchamps (Faune 
belge: 116). Henri Plon hanteert ongeveer dezelfde aankomst- en vertrekdata: "Elles nous reviennent du 15 
au 20 avril" en "A partir du 15 septembre, elles s’assemblent sur les côtes de la France, de l’Espagne et du 
Portugal profitant d’un vent du Nord" (Les oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères: 205-
206). In 1875 schreef Félicien Fallon nog: "On trouve la Caille assez abondamment dans tous les champs du 
royaume." (Monographie des Oiseaux de la Belgique: 139) "Généralement commune en été", vooral in 
Vlaanderen, volgens Alphonse Dubois (Dubois A., 1890: 327 en Dubois A., 1888: 141). Oliver Vernon Aplin 
schreef in 1899 in The Zoogist:  "I heard a Quail calling from a field gay and sweet with sainfoin [Esparcette] 
and yellow trefoil [Kleine Klaver] on the high-lying arable land and about Bouvigne." (Art. cit.: 160). Het 
toemalige Bouvignes-sur-Meuse fusioneerde in 1965 met de stad Dinant. In sommige jaren waren er in West-
Europa ‘invasies’: "Die Meldungen von einer ungewöhnlich häufigen Beobachtung der Wachtel im Früjahr 
1917 treffen auch für die Umgebung Sedans zu", schreef Rudolf Zimmermann.98 Quinet zag het 
verspreidingsgebied nog ruimer en vermeldde dat de soort voorkwam "chez nous, dans les plaines 
découvertes et les champs fertiles." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 121) Julien Marc Deby 
is zowat de enige ornitholoog uit de 19de eeuw die het over een afname van de populatieaantallen heeft: "Its 
numbers are annually decreasing." (Deby M.J., 1845: 862) Over de plaats van voorkomen was Jean Vincent 
het eens met zijn collega’s maar ook hij beschouwde de soort als zeldzaam: "ne se rencontre jamais que dans 
les plaines cultivées et se tient au sol. Elle est rare." (Nos Oiseaux: 146) Waarschijnlijk kan dit verklaard 
worden doordat de actieradius van J. Vincent zich beperkte tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een 
deel van Waals Brabant. Léon Lippens vermeldt: "In vroegere tijden waren de kwartels talrijker dan de 
patrijzen: in de jachtnota’s van Ph. Fr. Lippens, daterend van de jaren 1785-1800, kan men lezen dat hij vaak 
een tiental kwartels kon schieten in één dag tijd, in de Hazegraspolder, op het einde van de maand augustus 
of begin september." (De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 59) De soort was, met andere woorden 
alom aanwezig. In 1928 stelde Georges van Havre vast dat de soort reeds gedurende 30 jaar achteruitging: 
"Décroissant depuis une trentaine d’années." (Les oiseaux de la faune belge: 427)99 Dit was misschien lichtjes 
overdreven en de uitspraak moet genuanceerd worden Tussen 1900 en 1910 waren ze nog niet zo zeldzaam 
geworden dat het moeilijk zou zijn geweest om ze aan te schaffen. Na 1910 stelde men inderdaad een daling 
van de populatie vast en deze trend bereikte haar hoogtepunt net na de publicatie van het basiswerk van G. 
van Havre, in 1928. "Deze daling op lange termijn zou vooral het gevolg zijn van de intensivering van de 
landbouw en de jacht in de landen rond de Middellandse Zee" volgens het redactiecomité van Vlavico (Vogels 
in Vlaanderen: voorkomen en verspreiding: 142). Of deze verklaring juist is betwijfelen we want – in Frankrijk 
bijvoorbeeld – komt de soort niet voor onder de 45ste breedtegraad, waar de gemiddelde temperatuur in de 
zomer hoger ligt dan 27°C100.  De exemplaren die men er toch aantreft maken deel uit van de circa 300 000 
vogels die jaarlijks voor de jacht worden uitgezet. In Zuid-Frankrijk en Italië leefde de soort weer op en reeds 
in 1931 was dit ook bij ons voelbaar. In 1937 stelt Karel Dupond vast dat de soort over het ganse land 
voorkomt (Le Gerfaut, 1932: 156) en in 1943 en 1944 is deze vogel zelfs hoorbaar in het Brusselse en in de 
Kempen. In de Dijlestreek trof Florent Wortelaars de soort aan in graan- en klavervelden (1946: 185). In de 
streek van Doornik had men nog nooit zoveel Kwartels gehoord als in 1947 (Le Gerfaut, 1947: 172). Mogelijk 
was deze toename gelinkt aan de toenemende teelt van graangewassen in ons land (stijging van 47 naar 86% 
van 1950 tot 1968). Dit biedt de soort de mogelijkheid zich schuil te houden maar verhoogt de kans op 
mortaliteit bij het oogsten. Voor Belgisch Lotharingen schrijft A. Van Beneden "Assez commune dans les 
champs de céréales. Nous en entendîmes quelques-unes à Habergy et Rachecourt, vers l’Est en en plus grand 
nombre à Gérouville, Meix-devant-Virton, Villers-la Loue, à l’ouest de la Lorraine. En 1942, nous remarquons 

 
98 Zimmermann R., 1919. Ornithologische Aufzeichnungen aus Sedan. Journal für Ornithologie, 67: 308. 
99 Van Havre G., 1928. Les oiseaux de la faune belge: 427.   
100 Birkhan M., 1983. Influence de l’Homme sur la répartition géographique de quelques espèces de Gallinacés-gibier en France. 
Compte rendu de la Société de biogéographie, 59: 369-382. 
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que cet oiseau a très sensiblement augmenté en nombre." (Van Beneden A., 1943: 30) In sommige jaren was 
de soort zeer talrijk aanwezig (1922, 1931, 1937, 1945, 1952, 1953…) en in 1947 en 1964 werden ware 
invasies vastgesteld. (Davis P., Erard C., Preuss N.O., Tekke M. & Tricot J., 1966: 79-97) Tijdens de invasie van 
1964 werden ook in de Hoge Venen Kwartels waargenomen maar tussen 1986 en 1990 was de soort er totaal 
afwezig Metzmacher M., 2004: 255). Wat niet wegneemt dat Kwartels aan de rand van het gebied – en ook 
in andere jaren in de venen zelf – worden waargenomen. Tijdens het inventarisatiewerk van Lippens & Wille 
(1972) werd de Belgische populatie op 500 broedparen geschat tegenover 300 in 1964. In het Brusselse is de 
Kwartel als broedvogel al verscheidene decennia verdwenen. In 1955 was de soort nog een schaarse 
broedvogel en tijdens de inventarisatieperiode voor de nationale broedvogelatlas (1973-1977) werd de 
Kwartel nog in twee atlashokken aangetroffen met 6 tot 25 zingende mannetjes in Anderlecht en 1 tot 5 
broedparen in Ukkel. Het aantal roepende mannetjes werd in 2004 in Vlaanderen op minimaal 400 en 
maximaal 700 geschat. In Wallonië blijft de Kwartel een vrij algemene broeder met naar schatting 2300 
zingende mannetjes. Bijzonder hoge aantallen en broedgevallen vielen niet samen. Zo was "mei 1976 
opvallend warm zonder dat dit gevolgd werd door hoge aantallen Kwartels tijdens het broedseizoen, en in 
1983 waren er veel Kwartels ondanks een regenachtige meimaand."101 De fluctuaties zijn onder meer te 
wijten aan klimatologische omstandigheden in Zuid-Europa en het broedsucces tijdens het vorige seizoen. 
De afname op langere termijn beschouwd, moet worden toegeschreven aan menselijke factoren: verhoogde 
jachtdruk, intensivering van de landbouw, verdwijnen van braakliggende gronden, gebruik van onkruid- en 
insectenverdelgers… Terwijl deze soort in de periode 1973-1977 ogenschijnlijk in grote delen van Groningen 
en Drenthe ontbrak, is ze momenteel in vrijwel geheel Nederland aanwezig. Tijdens het laatste atlasproject 
werd de nationale populatie op ruim 3800 paren geraamd maar dat was waarschijnlijk te laag, vanwege het 
ontbreken van goede inventarisaties in veel gebieden. 
 

Parelduiker, Gavia arctica 
Deze soort werd in de 19de eeuw maar sporadisch waargenomen aan de kust, in riviermondingen en in het 
binnenland, "Très-rare et accidentellement en hiver sur nos côtes maritimes. Excessivement rare sur les 
rivières et les marais de l’intérieur où les vieux ne se voient jamais ou presque jamais" (de Selys-Longchamps 
E., 1842: 160) en "de passage accidentel sur la Meuse dans les hivers très-rigoureux"102 schreef Edmond de 
Selys-Longchamps. We hebben weet van een juveniel ♂ in Hofstade op 3 maart 1920, waargenomen door 
Willy Suetens; een adult exemplaar in bruidskleed in Boekhoute in 1890 (Le Gerfaut, 1943: 112); een individu 
bij de Maas in 1905; een exemplaar in Heerle-Minderhout, in de provincie Antwerpen, op 27 november 1927; 
een individu bij Bergen rond 1905 en nog een juveniel in Oostende in maart 1902. Over het exemplaar van 
Boekhoute bestaat wel wat voorbehoud: de balg behoorde tot de verzameling van Joseph de Hemptinne 
maar droeg geen vermelding van datum of plaats. Het is best mogelijk dat het door een jachtwachter werd 
ingeleverd en voordien, door stropers of vissers, die dagelijks de Westerschelde opgingen, op Nederlands 
grondgebied werd geschoten en als zeldzaamheid voor grof geld van de hand werd gedaan. Alfred Quinet, 
huisarts en in zijn vrije tijd ook ornitholoog, schrijft over deze soort "non moins rare chez nous que le premier 
[IJsduiker]" (Les oiseaux du Bas-Escaut, Leur chasse en bateaux: 497) en "Se rencontre assez rarement sur le 
Bas-Escaut." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 45) In maart 1954 waren er reeds 2 Parelduikers 
aan de kust aangetroffen geweest, wat bij R. Hautekiet volgende opmerking ontlokte: "Wij willen er hier 
nogmaals op wijzen dat de parelduiker aan de kust niet zo zeldzaam is als sommige handboeken ons 
voorhouden." (De Wielewaal, 1954: 90) 
 

IJsduiker, Gavia immer 
"De passage irrégulier sur nos côtes maritimes et sur l’Escaut, pendant les hivers rigoureux; encore plus rare 
sur les lacs et rivières de l’intérieur du pays où il ne paraît jamais que des jeunes" lezen we in de Faune belge 
van Edmond de Selys-Longchamps. Een gelijkaardige opmerking aangaande de leeftijd lezen we bij Michael 
Schäfer: "Erscheint in entfernten Zeiträume in der Moselgegend. In unsere Sammlung liegen 2 Exemplare, 
welche auf der Mosel in der Umgegend von Trier erlegt wurden; in der Umgegend von Metz sind auch dem 

 
101 Ledant J.-P., 1988. Kwartel Coturnix coturnix. In Devillers P., et al., 1988. Atlas van de Belgische broedvogels, Koninklijk Instuut 
voor Natuurwetenschappen, Brussel: 100. 
102 De Selys-Longchamps E., 1831. Catalogue des oiseaux des environs de Liège d’après une nouvelle méthode. In: Van der Maelen 
Ph., 1831. Dictionnaire géographique de la province de Liège, à l’Etablissement Géographique, Bruxelles: 41. 
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nämliche Flusse in einem Zeitraume von 15 Jahren 3 Individuen geschossen worden. Unsere Exemplare sind 
junge Vögel." (Moselfauna: 229) Jean-Joseph-Jacques Holandre vermeldt nog enkele andere waarnemingen: 
"[…] il en paraît qquelquefois lors des grands eaux de la Moselle: on en tua un près de Longeville, le 112 
novembre 1822, et un autre en 1824, enfin, j’en possède un individu tué près d’Uckange au commencement 
de décembre 1836." (1851: 119)  Bij ons was de Ijsduiker een zeldzame wintergast die werd waargenomen 
aan de kust, in de Scheldemonding - "excessivement rare sur l’Escaut" (Les oiseaux du Bas-Escaut: 496), "très 
rare sur nos côtes et sur l’Escaut" (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 46) schrijft Alfred Quinet 
- en uitzonderlijk op binnenwateren of op rivieren. Meestal ging het om jonge vogels. Hetzelfde geldt voor 
warnemingen in Noord-Frankrijk: "Je n’en ai jamais trouvé d’adulte ou en robe d’été" (Mémoires de la Société 
des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 265) schreef Côme-Damien Degland. Charles-Frédéric 
Dubois (Dubois Ch.-F., 1855: 270) vermeldt enkele winterwaarnemingen uit 1854 zonder plaatsaanduiding. 
Dupond & Maus (1950) citeren, zonder verdere details een winterwaarneming van een ♂ aan de kust vóór 
1841, verder een juveniel in Boekhoute103 in 1888 (Le Gerfaut, 1943: 112) en een juveniel op de Beneden-
Schelde in 1905, hier was in 1888 ook een exemplaar gevangen, net als in het Doornikse rond de 
eeuwwisseling; een exemplaar te Bernissart begin 1928104 (Journal des Chasseurs, 15 mei 1929). Georges van 
Havre vermeldt een juveniel op het Kempens kanaal op grondgebied Ravels in december 1907 (Chasse et 
Pêche, 1907-1908: 231) en een juveniel op de Maas in Yvoz-Ramet (provincie Luik) tijdens de winter 1910-
1911. Quinet schrijft over deze soort in 1875: "Nous souhaitons de tout cœur qu’à un chasseur d’Escaut 
échoit l’honneur insigne de capturer ce “rare vogel” (rara avis) qui jusqu’ici n’a jamais été pris ou tué, ni en 
France, ni en Hollande ni en Belgique."(Les oiseaux du Bas-Escaut: 327) Mogelijk vergiste Quinet zich voor 
wat Frankrijk betrof want in de collectie Marmottan, in het Parijse Musée d’Histoire naturelle, bevindt zich 
een exemplaar da top 1 december 1873 in Le Crotoy gedood werd. Verder zou een ander exemplaar in 1780 
aan de Picardische kust gevangen zijn geweest. Léon Lippens (1954a: 146) maakt gewag van een individu te 
Hérinnes in de provincie Henegouwen omstreeks de eeuwwisseling. In Knokke waren in de winter van 1928-
1929 verscheidene exemplaren op zee aanwezig (De Giervalk, 1963: 131). Nederland telde in 1941 reeds 
twingtig zekere gevallen van IJsduiker. C. Eykman et al. lieten in hun werk De Nederlandsche vogels (deel 2: 
707) bewust vier twijfelachtige, slechts op een vluchtige waarneming gebaseerde gevallen en twee balgen 
uit het Leidse Rijksmuseum, waarvan niet vasstaat dat ze binnen de Nederlandse grenzen gevangen werden 
buiten beschouwing.  
 

Grote Albatros, Diomedea exulans 
Van Havre citeert twee – op zijn minst bijzondere – gevallen: een eerste uit Antwerpen in september 1833 
en een tweede uit Blankenberge op 27 april 1887. De Belgische pionier beroept zich op Charles-Joseph 
d’Herbouville die in zijn Tableau statistique du département des Deux-Nèthes105 bij de inheemse vogelsoorten 
van het ″departement der 2 Neten” een Grote Albatros vermeldt. Hij gaat er van uit dat deze soort – hoewel 
als zeldzaam aangeven – reeds vóór september 1833 uitzonderlijk moet gevangen zijn geweest in de 
Scheldemonding, datum waarop Boïe een vangst situeert, waarover hij – op zijn beurt – had horen praten 
door Drapiez vooraleer hij deze waarneming publiceerde in Isis (1835: 259), een tijdschrift gewijd aan de 
geschiedenis van de wetenschap, technologie en geneeskunde, alsook aan hun culturele invloeden. Het lijkt 
voor de hand te liggen dat deze informatie, die op z’n minst uit tweedehand moet worden genoemd, niet 
betrouwbaar is, ook niet qua inhoud. Het individu uit Blankenberge zou met stokken –  volgens Lippens & 
Wille (1972) – of met roeispanen – volgens Degland & Gerbe (1867) - doodgeslagen zijn, "dans la matinée" 
(Dubois A., 1897: 141) op een golfbreker en alleen de kop of tenminste de snavel is bewaard gebleven (Le 
Gerfaut, 1943: 112 en Le Gerfaut, 1945: 186). Alphonse Dubois, die het bericht had vernomen van Van 
Landtschoot en onmiddellijk met hem contact had opgenomen om meer te weten te komen, vernam dat 
"[la] tête […] avait été enlevée par un chat ou par des rats." (Ornis, 6: 343) Volgens A. Quinet (1897: 469) 
werd het Antwerpse exemplaar aan de Schelde met roeispanen doodgeknuppeld en werd de vogel uit 
Blankenberge ingeslapen aangetroffen op een golfbreker en met een stok doodgeslagen door een 
havenarbeider op 27 april 1887. Alphonse Dubois (Faune des Vertébrés de la Belgique, II: 629-630) wijzigde 

 
103 Hier geldt hetzelfde voorbehoud als voor de Parelduiker uit 1890 in Boekhoute.  
104 Volgens Verheyen, begin 1929 (De watervogels van België, Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België, Brussel, 1951: 51). 
105 Uitgegeven volgens de Republikeinse kalender “le 1 germinal an 10” of volgens de Gregoriaanse kalender in 1793 door de Impri- 
merie des Sourds-muets. 
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in een andere publicatie ook zijn versie in "endormi sur un brise-lames de la côte de Blankenberghe". Ook al 
verschillen kleine details over de vondst, over de determinatie mogen we evenwel zeker zijn: "Le garde 
amena alors au phare le mangeur d’albatros et lui montra un livre ornithologique à planches, en lui disant 
d’y chercher l’oiseau qu’il avait tué; l’ouvrier désigna sans hésiter l’albatros mouton du Cap106. Un peu plus 
tard, ayant vu un autre homme, qui avait également vu l’oiseau, il lui demanda aussi de chercher l’animal 
dans cet ouvrage, et celui-ci désigna également l’albatros. D’après les renseignements, il me semble que le 
doute n’est pas possible, car l’albatros est trop carctéristique pour pouvoir être confondu avec un autre 
oiseau" (Ornis, 6: 343) Schreef Alphonse Dubois.  Lippens & Wille waren van oordeel dat "deze laatste vondst 
[…] meer aandacht [verdient] dan tot nu toe is gebeurd, ook in het licht van 2 vrij recente gegevens in Zuid-
Europa […]" (Uitzonderlijke vogels in België en West-Europa, I: 29). De auteurs dachten dan aan de 
waarneming van een imatuur mannetje bij het Sicilaanse Palermo op 4 oktober 1957 en een individu nabij 
de zuidwestkust van Portugal in oktober 1963. De Belgische waarneming en de twee andere zouden – volgens 
Lippe en Wille - de mogelijkheid bevestigen dat deze albatrossoort tot in Europa kan doordringen. Deze 
auteurs schreven dat er in de 19de eeuw herhaaldelijk werd beweerd dat "er uitzonderlijk [albatrossen] 
doorheen de brede, windstille gordel rond de evenaar breken, om zo tot in Europa te geraken […] echter 
meestal zonder sluitend bewijs!" (Lippens L. & Wille H., 1968: 29). Degland & Gerbe schreven inderdaad dat 
deze soort "s’égare accidentellement en Europe" (Ornithologie européenne, tome II: 367), net als andere 
albatrossoorten107. Het is daarom interessant om deze opmerkingen ernstig te nemen en de Belgische 
waarnemingen in een breder, Europees daglicht te bekijken. Naast de dubieuse vangst van drie individuen in 
november 1758 bij Chaumont, in de Franse Champagnestreek, een verhaal dat Degland & Gerbe, volgens 
hun eigen zeggen, lazen in La chasse au fusil van Gervais-François Magné de Marolles (1788), beschrijven ze 
min of meer gedetailleerd een waarneming van een Grote Albatros bij de Noord-Franse havenstad Dieppe 
(Degland C.D. & Gerbe Z., 1867², Op. cit., tome II: 367-368), op iets minder dan 300 km van Blankenberge, 
helaas zonder jaartal. Een kustwachter had er een individu gevangen en het vervolgens als ‘lekkernij’ 
doorverkocht nadat hij – geïntrigeerd door "la physionomie extraordinaire de l’oiseau" – eerst de kop en de 
poten had afgesneden en bezorgd aan een bekende verzamelaar die de resten prompt aan zijn 
privéverzameling toevoegde. De inlandse waarneming bij Chaumont lijkt hoogst onwaarschijnlijk en 
bovendien hebben we hiervan in het werk van Magné de Marolles niets teruggevonden. De waarneming bij 
Dieppe daarentegen werd reeds in 1936 door het Franse Homologatiecomité aanvaard en in 2006 
bevestigd108 "sur la foi de ces auteurs". Degland & Gerbe vermelden ook een exemplaar dat in de 18de eeuw 
in Noorwegen werd gedood en waarvan de poten en de kop bewaard werden in het Zoologisk Museum van 
de universiteit Kopenhagen. Een voor ons nu raar gebruik dat toen blijkbaar ingeburgerd was. Meer details 
werden beschreven door Morten Thrane Brünnich109 die trouwens na zijn lange tocht doorheen Europa de 
post van hoogleraar in Natuurlijke historie en Economie aan de Universiteit van Kopenhagen opnam en er 
het natuurhistorische museum oprichtte.  In maart of april 1850 werd bij Swaffham, in het Britse graafschap 
Norfolk, een exemplaar gevangen110.  
 

Noordse Stormvogel, Fulmarus glacialis 

 
106 Onnodig een andere soort te zoeken dan de Grote Albatros: "L’albatros est le plus gros des oiseaux palmipèdes; il est 
reconnoissable à sa corporance massive qui lui a fait donner le nom de mouton du Cap , en le comparant à ce quadrupède pour sa 
grosseur ; […]". Encyclopédie méthodique: Histoire naturelle des Oiseaux, tome 2, article Albatros, Paris, Panckouke & Plomteux, 1784: 
481) 
107 De Indische Geelneusalbatros Thalassarche chlororynchos werd op 13 april 1994 in Noorwegen op zee waargenomen, op 8 juli 
1997 op 3 verschillende plaatsen in Zweden en op 29 juni 2007 en 2 en 3 juli 2007 in Engeland. De waarneming van een Grote Albatros 
in Sicilië betreft in feite een Tristanalbatros Diomedea dabbenena een endemische soort van de eilandengroep Tristan da Cunha. De 
enige broedkolonies bevinden zich op de eilanden Inaccessible en Gough. Pas sinds 1998 wordt het officieel als een aparte soort 
erkend. Voor die tijd was het een ondersoort van de Diomedea exulans. Voor meer details verwijzen we naar Orlando C., 1958. 
Cattura di un Albatro urlatore (Diomedea exulans exulans, Linnaeus) in Sicilia. Rivista italiana di ornitologia, 28: 101-113; Haas M., 
2009. Tristan albatross collected in Sicily, Italy, in October 1957. Dutch Birding, 31: 180 en Corso A., 2009. Tristan albatross in the WP: 
a cautionary note. Dutch Birding, 31: 307-308. 
108 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France, Société d’Etudes Ornithologiques, Paris: 6 en Commission de l’Avifaune 
Française, 2006. En direct de la CAF. Décisions prises par la Commission de l’Avifaune Française en 2004-2005. Ornithos, 13 (4): 244-
257. 
109Ornithologia boreali, sistens collectionem Avium ex omnibus imperio danico subjectis provinciis inlulisque borealibu Hafniae factam, 
cum descriptionibus novarum, nominibus incolarum, locis natalium et icone., Hafniae, 1764: 31. 
110 Hollom P.A.D., 1980. The popular Handbook of Rarer British Birds, H.F. & G. Witherby, Londen:21. 
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Deze soort werd alleen bij guur weer, in de winter, aan de kust of aan de Scheldemonding gespot: "Erscheint 
ausnahmeweise an unserer Küste bei den Winterstürmen" (Dubois A., 1884: 107) en "Migrateur: occasionnel 
et rare sur les côtes de la mer du Nord, de la Manche […]."111 We hebben gegevens over een adulte vogel in 
Blankenberge op 15 november 1896, over een juveniel in De Panne in september 1909, een adult exemplaar 
in Kallo aan de Schelde op 6 januari 1922 en een ander volwassen individu in De Panne op 8 september 1925. 
In de 19de eeuw kwam deze soort ook in Nederland schaars voor: "Das Museum in Leiden besitzt ein Stück, 
welches 27. März 1857 bei Egmond (Provinz Nordholland) tod am Strande gefunden wurde, und in der 
Privatsammlung des Herrn van Wickevoort Crommelin stehen ein Männchen und ein Weibchen, welche im 
März 1845 und am 5. december 1874 am Strande von Zandvoort (Provinz Nordholland) gefünden wurden."112 
Omstreeks 1920 werd deze soort, tijdens de wintermaanden, geregeld aan de Nederlandse kusten 
opgemerkt (Van Oort & Brouwers, 1922: 31). Wat Noord-Frankrijk betreft, schreef Côme-Damien Degland 
(1831: 68) "De passage irrégulier. On le voit le plus souvant sur nos côtes, mort ou mourant, à la suite des 
tempêtes" maar zelf had hij geen exemplaar uit eigen land kunnen verkrijgen. 
 

Grauwe Pijlstormvogel, Puffinus griseus 
Deze soort werd voor het eerst in ons land waargenomen (1 ind.) op 28 september 1963 te Zeebrugge  (Le 
Gerfaut, 1964: 366). De acht volgende waarnemingen lieten niet op zich wachten: 1 ind. in De Panne op 21 
juli 1965; 2 exemplaren in De Panne op 3 oktober 1965; 2 x 2 ex. en 1 ex. in De Panne op 31 oktober 1965; 
nog steeds op 31/10 en in De Panne 1 ex.; 1 ind. op 1 november 1965 in Zeebrugge (Le Gerfaut, 1967: 135); 
op dezelfde dag maar in Bredene 1 ex.; op dezelfde locatie maar één dag later 2 ex.; en in De Panne, op 15 
september 1966 : 1 ex. (Le Gerfaut, 1967: 229). De eerste inlandse waarneming van deze soort vond plaats 
op 18 oktober 2003 in het Scheldebekken, ter hoogte van Hemiksem (Natuur.oriolus, 71: 58-59). In Nederland 
werd de soort reeds bij het begin van de 20ste eeuw aangetroffen: op 15 oktober 1900 werd een oud ♂ 
gevangen te Hornhuizen bij De Marne, in de provincie Groningen113.  Het belandde eerst in de privécollectie 
van Snouckaert van Schauburg en werd vervolgens aangekocht door Natura Artis Magistra in Amsterdam. 
Enkele jaren later, in oktober 1906 werd een mannelijk exemplaar in herfstkleed gedood in de gemeente Ault 
bij Abbeville, in het departement Somme (Van Kempen Ch., 1912. Contribution à l’étude des oiseaux du Nord 
de la France: 46). Als we de Franse literatuur uit de 19de eeuw doornemen, stoten we geregeld op 
waarnemingen van Grauwe Pijlstormvogel, vooral aan de Picardische kust en vóór 1850. Deze gevallen 
moeten met de hoogste voorzichtigheid behandeld worden want het Vaal Stormvogeltje, Oceanodroma 
leucorhoa werd toen "Pétrel-Puffin fuligineux" genoemd wat uiteraard de verwarring met "Pétrel fuligineux" 
in de hand werkt. 
 
 

Noordse Pijlstormvogel, Puffinus puffinus 
Net als de Noordse Stormvogel werd deze soort bij zwaar stormweer in de herfst of in de winter 
waargenomen aan de kust of bij riviermondingen: zo hebben we vage informatie, maar geen datum of 
concrete gegevens over geslacht of leeftijd, van een waarneming aan de Beneden-Schelde. Een ♂ was te zien 
aan het strand van De Panne op 21 september 1923 (Chasse et Pêche, 1923-1924: 466) en een ander individu 
op 8 september 1928. Tot in 1962 waren er slechts drie gevallen bekend: twee uit september (Léon Lippens, 
1954²: 132) en één uit juli (De Wielewaal, 26: 27). In Nederland werd deze soort reeds tijdens de Eerste 
Wereldoorlog waargenomen: op 15 september 1914 in Egmond aan Zee114 en op 9 september 1918 werd 
een ♂, na een zware westerstorm gevangen in Uithoorn (Noord-Holland). Temminck vermeldde reeds in 
1820 deze soort, als zijnde waargenomen aan de Nederlandse kust, in zijn Manuel d’ornithologie. Later zou 
hij dit bevestigen. Het gaat hier echter om een vergissing want geen enkele Nederlandse collectie bevat 
exemplaren uit de eerste helft van de 19de eeuw. 
 

Kuhls Pijlstormvogel, Calonectris borealis 

 
111 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 6. 
112 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 431. 
113 Tijdschrift der Nederlandsche dierkundige vereeniging, 2, 1901: 43-44 en van Oort E.D., 1915. Een voor de Nederlandsche fauna 
nieuwe stormvogelsoort, Puffinus gravis (O'Reilly). Ardea, 4: 130-131. 
114 Van Oort E.D., 1914. Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea, 3: 93-98. 
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De eerste waarneming van deze soort gebeurde op 1 november 1965 voor de kust van Zeebrugge (Vande 
Weghe J.P., 1967: 129). Toen werden twee exemplaren in 1ste kalenderjaar waargenomen. Nauwelijks een 
dag later werden vier individuen in 1ste kalenderjaar opgemerkt in De Panne (Ibidem). Een individu van deze 
soort, in eerste kalenderjaar, werd waargenomen 28 november op 1981 in Wenduine; een andere 
waarneming betrof een ♂ in 2de kalenderjaar op 16 februari 1982 te Zuienkerke, bij Dudzele, en vijfde, zekere 
waarneming vond plaats op 4 september 1983 aan het oosterstaketsel te Oostende ((Wielewaal, 48: 235; 
Wielewaal, 49: 395 en Oriolus, 53: 214). Op 26 oktober 1947 werd in Nederland een individu dood 
aangetroffen in het Zuid-Hollandse Noordwijk.115 Vijftig jaar later waren er in Nederland nog maar 7 gevallen 
bekend van deze soort. In Frankrijk was er in 1936 nog geen enkele betrouwbare vangst van deze soort 
bekend. 
 

Vale Pijlstormvogel, Puffinus mauretanicus 
E. de Selys-Longchamps vermeldt in zijn Faune belge geen waarnemingen voor ons land maar schrijft wel: 
"on a […] observé une fois en Picardie le Puffin obscur" De soort werd er ook later nog opgemerkt, o.a. een 
mannelijk individu in maart 1900, in Le Crotoy (Van Kempen, 1912: 46). In welke mate deze gegevens 
betrouwbaar zijn laten we in het midden want in Picardië werd de soort maar negen keer waargenomen in 
de laatste 20 jaren en de status is nog volop aan het evolueren. De eerste gehomologeerde waarnemingen 
van deze soort voor ons land dateren uit de helft van de jaren 1960. Op 2 november 1965 werd in De Panne 
een individu in eerste kalenderjaar waargenomen (Le Gerfaut: 1967: 125). In 1966 volgende verschillende 
gevallen, allemaal in De Panne: 1 individu (1ste kj.) op 14 september, drie exemplaren (1kj.) (Le Gerfaut: 1967: 
229) op 15 september (Le Gerfaut: 1967: 229) en 1 exemplaar (1ste kj.) op 11 november van dat jaar (Le 
Gerfaut: 1967: 229). Net als in de ons omringende landen, stijgt het aantal waarnemingen van deze soort 
voor de Bellgische kust. Zo kende men in het najaar van 2011 een ware influx, toen niet minder dan 32 
exemplaren opgemerkt werden (Natuur.oriolus, 78: 99-100). De oudste gedocumenteerde waarneming voor 
Nederland dateert van 13 september 1918, toen een ♀ levend werd gevangen in Noordwijk aan Zee.116 J. 
Verwey zorgde er voor dat dit exemplaar nadien een plaats kreeg in de collectie van het Rijksmuseum te 
Leiden. 
 

Stormvogeltje, Hydrobates pelagicus 
Edmond de Selys-Longchamps schreef "De passage accidentel comme la précédente [het Vaal Stormvogeltje] 
mais plus fréquemment. Elle remonte quelquefois l’Escaut en grand nombre pendant les tempêtes d’hiver. 
Cet oiseau semble ébloui par la lumière du jour car plusieurs individus se sont jetés en quelque sorte sur les 
ouvriers des quais d’Anvers dans une de ces circonstances. Deux individus se sont laissés prendre à la main 
après la tempête du 30 octobre 1835, l’un à Namur sur le nord de la Meuse, l’autre au centre de l’Ardenne 
sur un étang." (Faune belge: 157) Charles-Frédéric Dubois vertelt dat "Ein Knabe brachte mir einen lebenden 
kleine Sturmvogel Thassalidroma pelagica, welchen er hier dicht bei der Stadt [Brussel] gefangen hatte ; ich 
kaufte ihen denselben ab, aber schon viertel Stunde darauf war der arme Vogel bereits verstorben." (Journal 
für Ornithologie, 3: 270). Alphonse Dubois beschrijft een prachtig spektakel boven de Schelde: "Arrive parfois 
sur l'Escaut après les fortes tempêtes, mais n'y trouvant pas sa nourriture, il s'épuise et se laisse prendre à la 
main. A certaine époque on en voyait beaucoup sur l'Escaut; ils suivaient ordinairement le sillon des bateaux 
à vapeur." (Dubois A., 1888: 157) Volgens G. van Havre (1928) kwam deze soort vroeger vaker voor, "jadis 
moins rare" en dit wordt bevestigd door Alphonse Dubois in zijn Faune des Vertébrés de la Belgique  en door 
Alfred Quinet (Les oiseaux du Bas-Escaut: 470) die allebei verscheidene waarnemingen uit de 19de eeuw 
vermelden, soms in grote aantallen aan de Schelde maar ook in het binnenland: 1 individu gevangen op "la 
chaussée de Waterloo" (Dubois A., 1886a:  23) bij Brussel in 1854, een ander in november 1878, 2 exemplaren 
na een storm op 30 oktober 1835, 1 te Namen aan de boorden van de Maas en zelfs een individu aan een 
vijver in de Ardennen. Quinet voegt er aan toe: "Quelques autres ont été capturés depuis lors. M. Alexandre 
Della Faille de Leverghem en possède un tué à Hoboken (Anvers)." (Quinet A., 1897. Op. cit.: 470) Van het 
begin van de 20ste eeuw onthouden we een geval (1ste kalenderjaar) uit Wilrijk op 1 oktober 1911 (Le Gefaut, 
1912: 83); een tweede (1ste kalenderjaar) in oktober van hetzelfde jaar in Brugge. Over deze pittoreske vangst, 

 
115 Bos G., 1947. Pullinus kuhlii borealis Cory, een nieuwe vogel voor Nederland. Limosa, 20: 230-231 en Bos G., 1947.Puffinus kuhlii 
borealis Cory, een nieuwe vogel voor Nederland. Ardea 35: 240 -241. 
116 Van Oort E.D., 1918. Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea, 7: 129-138. 
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waarvan de precieze datum ons onbekend is, lezen we: "M. Reynaert, principal du Collège Saint-Louis, à 
Bruges, a eu la bonne fortune de capturer vivant, au mois d'octobre passé, un Thalassidrome Tempête, qui 
s'était abattu dans la cour de l'établissement. Il fait en ce moment partie de la collection de M. Reynaert." 
(Mottin G., 1912: 80)  Verder is er een derde geval (1ste kj) in het Antwerpse op 6 november 1921 (Van Havre 
G., 1922: 47). Volgens René Verheyen was het Stormvogeltje "vroeger minder zeldzaam dan op onze dagen 
[1951]. Sedert 1928 werden inderdaad slechts twee nieuwe vangsten bekend gemaakt." (Verheyen R., 1951. 
De watervogels van België: 84) Het gaat, volgens Verheyen, om een waarneming van een juveniel (1ste 
kalenderjaar) op 5 november 1935 in Heist-aan-Zee en een andere in Antwerpen op 15 december 1950. In 
de gegevensbank van het BAHC vonden we dit geval niet terug. Een waarneming uit Austruweel, op 9 februari 
1938, kan niet aanvaard worden want deze betrof een Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa. Alle 
andere aanvaarde waarnemingen voor de periode van 1800 tot en met 1950 situeren zich in de 20ste eeuw, 
het gaat om Wilrijk (1911), Brugge (1911), Antwerpen (1921), Heist (1935) en een exemplaar waargenomen 
te Zeebrugge maar waarvan geen verdere gegegens bekend zijn. Volgens Alfred Quinet was deze soort een 
onheilsbrenger voor wie op zee ging: "Messager de la mort pour les marins." (Vade-mecum des oiseaux 
observés en Belgique: 55) Tot en met 1967 waren acht waarnemingen aanvaard door het BAHC, allen 
gesitueerd in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Van 1967 tot en met 2012 
kwamen er 53 bij. Het oudse geval voor Nederland betreft een dood ♂ dat in Den Hoorn, op Texel werd 
aangetroffen op 6 december 1901117. Het Stormvogeltje blijft een zeldzaam waargenomen soort in Picardië. 
Dit neemt echter niet weg dat tussen 1867 en 1888 maar liefst 15 exemplaren in Le Crotoy gevangen werden 
louter en alleen om een privécollectie te verrijken. Het Stormvogeltje was een gegeerd verzamelobject. 
Michael Schäfer schrijft dat "Im St Wendeler Museum [Saarland] steht ein Exemplar, welches in unserem 
Regierungsbezirte erlegt wurde; im Jahre 1822 wurde am 15. Januar ein 2tes an der Obermosel (auf einem 
Teiche bei Diedenhofen [Thionville] erlegt. Ist auch an den Ufern der Maas und auf einem Teiche in den 
Ardennen erlegt werden."  (Moselfauna, 230) De Duitse wetenschapper had overduidelijk de Selys-
Longchamps en Holandre geraadpleegd, die preciseert dat het exemplaar door hevige rukwinden het 
binnenland was ingejaagd: "amené par les ouragans qui ont eu lieu à cette époque." (1851: 119) Sinds 1900 
zijn er voor ons land maar 8 gevallen bekend, allen afkomstig van de kust tussen september en december. 
Een kadaver dat aangetroffen werd op 7 mei 1977 is een uitzondering op de regel118. 
 

Vaal Stormvogeltje, Oceanodroma leucorhoa 
Zeldzame herfst- en wintergast, meestal waargenomen na onguur weer, soms tot diep in het binnenland in 
de provincies Antwerpen, Limburg, Brabant, Namen en Luik: "Ausnahmeweise an unserer Küste nach 
Stürmen und durch den Wind zuweilen bis in Innere des Landes getrieben […]"schreef Alphonse Dubois in 
1884. (Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (7): 108). Bij Edmond de Selys-Longchamps lezen 
we "de passage accidentel sur nos côtes à la suite des ouragans et des tempêtes. Très-acccidentellement à 
l’intérieur du pays. Un individu a été recueilli aux environs de Louvain par M. le vicomte de Spoelbergh en 
février 1837. – Un autre sur l’Escaut à Anvers." (Faune belge: 157) Alphonse Dubois (Mémoires de la Société 
Zoologique de France, XXV: 166) vermeldt in 1912 dat de soort zelfs bij Doornik, Vilvoorde en Brussel werd 
waargenomen en hij benadrukte reeds eerder het zeldzame voorkomen aan de Schelde en in het binnenland: 
"N'arrive qu'accidentellement sur l'Escaut. Un individu a été pris le 11 décembre 1885 sur la chaussée de 
Charleroi à Saint-Gilles-lez-Bruxelles." (Dubois A., 1888: 157). Alfred Quinet (Les oiseaux du Bas-Escaut: 471) 
beschrijft een waarneming op de Beneden-Schelde op 19 en 20 december 1896. In een iets latere publicatie 
wordt het gedode exemplaar, vliegend boven de Schelde afgebeeld en besluit hij: "5 ou 6 captures en 
Belgique depuis 1830."(Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 56) Georges van Havre vermeldt in 
zijn Les oiseaux de la faune belge geen enkele waarneming maar schreef in 1920: "Le chasseur Destricker, de 
Santvliet, m'assure que presque chaque année il observe ou tire, au début de l'hiver, un ou plusieurs sujets 
de cette espèce sur !e bas-Escaut. Il ne les conserve pas, car Ils n'ont pas de valeur sur le marché." (Van Havre 
G., 1920b: 40-41) Kort nadien, reeds in 1921, vulde hij aan met: "J'ai remarqué chez M. P. Van Thieghem119, 
naturaliste-préparateur à Bruxelles, un exemplaire de Thalassidrome de Leach. Cet oiseau avait été capturé 

 
117 Levende Natuur, 7, 1902: 186. 
118 Commecy X., et al. 2013. Les oiseaux de Picardie. Historique, statuts et tendances, speciaalnummer van L’Avocette, 37 (1): 85. 
119 Het huis Van Tieghem, opgericht in 1870 was, samen met De Turck, één van de beste taxidermisten van ons land. Beide huizen 
werden overgenomen door Pierre-Yves Renkin. 
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le 7 novembre 1922, sur le canal à Anderlecht (Veeweyde), près de Bruxelles. Ce gracieux volatile, habitant 
de la haute mer, ne se montre qu'accidentellement sur nos côtes, presque toujours à la suite de tempêtes. 
Celles-ci le chassent parfois à l'intérieur des terres: ainsi des captures ont été signalées antérieurement à 
Louvain, Vilvorde, Saint -Gilles lez-Bruxelles, Namur et Liège. Un thalassidrome de Leach a été capturé à 
Poppel pendant l'automne dernier; il a été impossible de me renseigner sur la date exacte. Cette espèce est 
excessivement rare dans notre région campinoise; c'est, à ma connaissance, la première capture qui a été 
faite." (Van Havre G., 1923: 42) Van 1928 tot 1948 beschikken we over 7 vangstgegevens. Voor de periode 
tot 1928 beschrijven Charles Dupond en Léon Lippens één geval uit Sankt-Vith, op de grens met Duitsland, 
op 23 november 1928 (Le Gerfaut, 1929: 74) en René Verheyen (Verheyen R., 1951. De Watervogels van 
België: 85) vermeldt een "bewijsstuk" uit de 19de eeuw: 1 individu te Boehoute in Oost-Vlaanderen nabij de 
grens met Nederland. Of dit werkelijk een bewijsstuk is valt te betwijfelen. We moeten rekening houden met 
de nabijheid van Nederland en mogelijk hebben vissers, stropers of jagers het individu in Nederland gevangen 
of geschoten en aan een Belgische verzamelaar verkocht. Lippens schatte in de jaren 1950 de Europese 
broedpopulatie op nauwelijks 2000 paren en van 1928 tot 1952 zijn er voor ons land slechts een zevental 
waarnemingen bekend van negen exemplaren. In november 1952 werden er na zware stormen meer dan 70 
geteld (De Wielewaal, 1954: 183). Tussen 1872 en 1885 werden 18 stuks gevangen in Le Crotoy (departement 
Somme) om een privécollectie aan te vullen. 
 

Jan-van-Gent, Morus bassanus 
Deze soort was, in de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw, volgens G. van Havre (1928) een 
onregelmatige doortrekker in de wintermaanden. "Common on our coasts in winter. Never nestles" schreef 
J. M. Deby (Zoologist, 3: 1188). Vooral jonge exemplaren werden aan de kust en aan de Beneden-Schelde 
opgemerkt na hevige stormen, van oktober tot april. E. de Selys-Longchamps beweerde het tegendeel: "on 
ne voit guère que des vieux, les jeunes sont extrêmement rares." (Faune belge: 149) Volwassen vogels 
werden maar zelden in het binnenland waargenomen. Nochtans werd op 27 januari 1901 in het Limburgse 
Runkelen een adult mannetje gevangen en enkele andere volwassen vogels op 20 november 1903 in Ranst 
en een adult ♀ in Viersel op 8 maart 1927. Constant Bamps wijdde een kort artikel aan de Limburgse vangst 
(Chasse et Pêche, 19, 1901: 3-8). De vogel overleed enkele dagen na de vangst en werd als kadaver aan Bamps 
overhandigd. De soort werd bij hevige storm boven de Schelde waargenomen en de vangst te Runkelen 
geschiedde op ongeveer 200 km van de kust. Toch was dit niet de meest inlandse: in zijn Faune belge 
vermeldt de Sélys-Longchamps dat een paar jaren eerder een exemplaar aan de Maas gedood was. Bamps 
wist van Albarda dat individuen af en toe ook in Nederland gevangen werden. 
 

Aalscholver, Phalacrocorax carbo 
In 1842 schreef de Selys-Longchamps: "Commun sur nos côtes maritimes et à l’embouchure de l’Escaut 
pendant toute l’année. De passage accidentel sur la Meuse en hiver et au printemps." (Faune belge: 149) 
Alphonse Dubois heeft het in 1894 reeds over broedgevallen in het Antwerpse: "Assez abondant sur l'Escaut. 
Tous les ans il en niche sur le fort du Nord" (Dubois A., 1888: 157) maar laat duidelijk verstaan dat 
waarnemingen van deze soort in het binnenland uitzonderlijk waren: "très rare sur les eaux de l'intérieur du 
pays." (Dubois A., 1886a: 23) Ook aan de Moezel dook de soort maar af toe op: "Erscheint sehr selten und 
zufällig in der Moselgegend." (Moselfauna: 236) Bij Joseph-Jacques Holandre lezen we dat op 15 september 
1825 een exemplaar gedood werd bij Thionville, dat verschillende vogels vast kwamen te zitten in het ijs in 
januari 1829 en dat, tenslotte, één exemplaar bij Blettange gedood werd in 1834120. We waren toen ver 
verwijderd van de respectievelijk 3.262 en 3475 individuen die in november 2010 en januari 2011 in het 
Brusselse en in Wallonië geteld werden (Paquet J.-Y., 2011: 249-252). In 1928 voegt Georges van Havre 
verscheidene broedgevallen toe aan de lijst, hoofdzakelijk aan de kust: Meetkerke en Koolkerke bij Brugge 
en 1 keer in Berendrecht, bij Antwerpen. In 1943 was de kolonie van Meetkerke uitgegroeid tot 127 nesten. 
Bij het afsterven van één van de bomen, verdween deze kolonie in 1944. De kolonie van Koolkerke bevatte 
een vijftiental nesten in 1934 maar werd in 1936 verlaten. In Vlaanderen, één van de laatste gebieden in 
Europa waar de soort zich herstelde na de zware terugval in de 20ste eeuw, werd het totaal aantal broedparen 
in 2000 op 573 geschat, verdeeld over 13 kolonies; 720 in 2001 (14 kolonies) en meer dan 900 in 2002 (Atlas 

 
120 Catalogue des animaux vertébrés observés et recueillis dans le département de la Moselle. Bulletin de la Société d'histoire naturelle 
du département de la Moselle, 6, 1851: 87-132. 
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van de Vlaamse broedvogels 2000-2002: 94). In 2006-2007 werden respectievelijk 1225 en 1227 nesten 
geteld. Het aantal broedkolonies bleef ongewijzigd maar men noteerde wel wijzigingen binnen de kolonies. 
In Wallonië (Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007: 156) steeg het aantal broedparen van 265 in 
2001 naar 456 in 2007. In mei 2003 werd voor het eerst in Wallonië succesvol gebroed op een eilandje in de 
Maas bij Namen. Het moet gezegd worden, sinds dat de soort vanaf 1990-1991 een volledige winter 
doorbrengt aan de Maas is de Aalscholver één van de talrijkste gasten aldaar (Pourignaux F. & Paquet J.-Y., 
2004: 228-233). Aan het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw was de Aalscholver een zeldzame 
vogel in Nederland. Daniel Eduard van Oort en Gerrit Anton Brouwers vermelden twee waarnemingen: "een 
jong ♀, 30 december 1854 op het IJ geschoten […] en een jong ♀, 14 october 1909 geschoten in de nabijheid 
van de zandplaat Onrust bij Texel […]"121. Albarda schreef in 1892: "Wurde in den letzten Jahren nicht 
wahrgenommen."122 In de periode 1973-1977 was de soort in Nederland slechts in vier atlasblokken een 
zekere broedvogel, met een landelijke broedpopulatie van 3000 paren in 1977. Aan het eind van de jaren 
1970 broedde de Aalscholver vrijwel alleen in of nabij het IJsselmeergebied (Naardermeer, 
Oostvaardersplassen, Wanneperveen), plaatsen waar ook nu nog de grootste kolonies te vinden zijn. In 1998 
werden reeds 19700 paren geteld, 18400 in 1999 en 19500  in 2000. In het Noorden van Frankrijk, meer 
bepaald in Picardië – hoewel de auteurs geen duidelijk onderscheid maken tussen de rotswanden in het 
departement Seine-Maritime en deze van het departement Somme – moet deze soort als broedvogel in de 
19de eeuw goed vertegenwoordigd geweest zijn, ook in het Picardische binnenland. In Noordrijn-Westfalen 
schommelt de populatie sinds 2004 tussen 800 en 1000 broedparen verspreid over 17 tot 21 kolonies. Ook 
hier is de soort een bron van ergernis voor de vissers. Tussen 2006 en 2010 werden legaal ongeveer 15000 
individuen gedood. 
 

Kuifaalscholver, Phalacrocorax aristotelis 
Een zeldzame wintergast aan de kust en in het binnenland, maar verblijft meestal op zee: "Se montre très 
accidentellement sur nos côtes." (Dubois A., 1886a: 23) Van 1890 tot en met 1970 zijn er 14 gevallen voor 
Vlaanderen. Vanaf 1972 wordt de soort er jaarlijks waargenomen en na 1976 zal het aantal waarneming fors 
gaan stijgen. Wanneer Alfred Quinet het over de Dwerg- en Kuifaalscholver heeft, schrijft hij: "Nous n’avons 
jamais rencontré ces deux dernières espèces chez nous." (Les Oiseaux du Bas-Escaut: 449) Karel Dupond 
daarentegen, vermeldt een individu dat op de Gentse markt in 1890 verhandeld werd (Le Gerfaut, 1943: 112) 
en Léon Lippens in de eerste editie van zijn Les oiseaux d’eau de Belgique een individu in Zeebrugge in 1928. 
In de heruitgave van dit boek vonden we melding van een exemplaar in Quévy-le Grand (Lippens L., 19542. 
Les oiseaux d’eau de Belgique: 125), in de provincie Henegouwen, rond 1903. Deze binnenlandse waarneming 
is wel erg bijzonder. Het ‘Gentse’ exemplaar betreft zeker geen lokale vangst en komt mogelijk zelfs uit het 
buitenland. Een ander individu, een eerstejaars, werd op 5 maart 1937 te Olen, op het Maas-Scheldekanaal 
met een steen doodgeworpen. Het belandde in de collectie van J. Cuypers123. Het oudste gegeven voor 
Nederland betreft een jong ♀ dat op 25 februari 1860 bij Rotterdam geschoten werd en vervolgens in de 
collectie van het Rijksmuseum van Leiden belandde. Hoewel broedpopulaties vrij dichtbij aanwezig zijn, is 
het aantal waarnemingen in Picardië (12, waarvan 3 dode of verzwakte exemplaren voor de 20ste eeuw) erg 
gering. In de 19de eeuw was hij ook al een zeldzame gast met o.a. één volwassen individu dat in september 
1821 bij Abbeville gedood werd. 
 

Roze Pelikaan, Pelecanus onocrolatus  
Charles Dupond beschrijft de merkwaardige vangst, op 14 november 1908, van een Roze Pelikaan in Klerken, 
nu deelgemeente van Houthulst in West-Vlaanderen: "L’oiseau venait du nord-est et se dirigeait vers le sud-
ouest, dans la direction du lac ‘De Blankaert’, situé sur le territoire voisin de Woumen. Il volait si lentement 
qu’un fermier, M. Edmond Parmentier, qui se trouvait près de sa maison, à proximité du village, le voyant 
arriver à quelque distance, avait le temps de rentrer dans son habitation, de chercher son fusil et de l’abattre. 
L'oiseau, empaillé, est toujours en sa possession. C'est un Pelecanus onocrotalus Gm., adulte, mais dont 
j'ignore le sexe. Il avait été atteint antérieurement d'un coup de fusil, dont il était guéri: l'empailleur a trouvé 

 
121 Van Oort E. D. & G.A. Brouwer, 1922 Ornithologia neerlandica, De vogels van Nederland, M. Nijhoff,  ’s-Gravenhage, deel 1: 55. 
122 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 430. 
123 Cuypers J., 1958: Zwervers en trekkers van Herentals en omgeving. De Giervalk, 48: 92; De Wielewaal, 1937: 4 en De Wielewaal, 
1942: 238. 
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quelques plombs incrustés sous la peau et dans les muscles. C'est un bel exemplaire. Les pieds et le bec ne 
présentent pas la moindre trace de captivité. La queue et tout le plumage sont également intacts, à 
l'exception de la quatrième rémige droite et de la troisième rémige gauche, qui sont légèrement usées à 
l'extrémité. Chose curieuse cependant, on ne compte que trente-trois pennes dans l'aile droite, contre 
trente-sept dans l'aile gauche. Cette différence n'aurait-elle pas une origine suspecte? A moins que le 
préparateur n'ait supprimé quelques pennes parce qu'elles étaient brisées par le plomb, ou pour les besoins 
de la pose, car l'oiseau est empaillé les ailes étendues et relevées." (Dupond C., 1914: 8). Ofschoon het 
exemplaar geen zichtbare tekenen van gevangenschap vertoonde, was men toch zeer voorzichtig rond de 
wilde herkomst van het exemplaar. Bovendien schreef Karel Dupond: "[…] l’arrivée en Belgique d’un pélican 
ou d’un flamant, par exemple, doit être excessivement rare: un oiseau de cette taille et d’une forme aussi 
extraordinaire ne pourrait que difficilement passer inaperçu dans un pays aussi desément peuplé que le 
nôtre." (Dupond C., 1914. Art. cit.: 9) Pelikanen waren erg gegeerd in volières. Lippens & Wille vermelden dat 
in de 18de eeuw vaak grote groepen in Hongarije, Zuid-Duitsland en Italië werden waargenomen, maar ook 
losse exemplaren, noordelijker, tot in Frankrijk, Letland, Finland, Zweden, Denemarken en de Britse eilanden. 
Ze voegen er aan toe: "wellicht slaan dergelijke losse waarnemingen van 1 tot 3 exemplaren […] op vogels 
die uit gevangenschap zijn ontsnapt, doch het is wel eigenaardig dat er in andere landen (bv. in België en 
Nederland) geen gegevens bestaan en ook dat er geen enkel tijdens de wintermaanden wordt opgemerkt!" 
(Uitzonderlijke vogels in België en West-Europa: 62) In 1914 formuleerde Karel Dupond reeds een 
gelijkaardige commentaar.  In Nederland werd het eerste geval gemeld in 1974 toen een individu van 20 
augustus 1974 tot 10 januari 1975 in Santpoort, bij Bloemendaal (Noord-Holland) verbleef en op de laatste 
dag gevangen werd124. Dat was in het begin van de 21ste eeuw nog steeds de enige waarneming van deze 
soort in Nederland. De eerste aanvaarde waarnemingen voor Noord-Frankrijk betreft een 1 adulte vogel op 
31 augustus 1869 te Courrières. Voor deze datum werd een eerstejaars op 4 oktober 1835 gedood aan de 
vijver van Fouligny, ruim 80 km ten zuiden van de stad Luxemburg. De vogel werd door de heer Rolland aan 
het natuurhistorisch museum van Metz cadeau gedaan (Holandre J.-J., 1851: 121). 
 

Roerdomp, Botaurus stellaris 
In 1842 schreef E. de Selys-Lonchamps: "Assez commun dans les grands marais couverts de joncs et de saules 
dans la Campine et les polders. Rare et accidentellement dans l’intérieur du pays" (Faune belge: 133). Alfred 
Quinet bevestigde deze informatie en benadrukte dat de soort zeldzaam was aan de Scheldeoevers maar: 
"Assez commun dans nos polders, très rare sur les rives de l’Escaut." (Vade-mecum des oiseaux observés en 
Belgique: 109) Bij Alphonse Dubois lezen we ongeveer hetzelfde: "Nichait il y a quelques années à Dieghem 
dans les roseaux de l’étang situé près de la gare du chemin-de-fer; doit avoir disparu de la localité car je ne 
l’ai plus vu" (Ornis, 6: 331) of algemener "Assez commun dans les Polders et dans les marais de la Campine" 
(Dubois A., 1886a: 19) en "On en observe tous les ans, en mars et en octobre, dans les polders entre la Tête-
de-Flandre, Burght et Calloo" (Dubois A., 1888: 149) Reeds in 1875 bracht Félicien Fallon weinig nieuwe 
informatie tenzij over het voorkomen in Wallonië: "Il est assez commun en Belgique dans les marais des 
Polders et de la Campine." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 161) Na de Eerste Wereldoorlog werd 
de Roerdomp vaker aan de kust en in de IJzervlakte waargenomen dan voordien: "Poursuivant mon excursion 
sur la rive gauche de l'Yser, au front belge, vers le sud, j'y fis la rencontre d'un garde-chasse qui m'apprit que 
le butor, Botaurus stellaris stellaris (L.) est beaucoup moins rare, dans le pays que jadis […]." (Dupond C., 
1921: 6) Het desolate landschap en de menselijke aanwezigheid hebben hier zeker toe bijgedragen. "On le 
trouve aussi, en automne et en hiver, de temps à autre sur la Meuse et sur les étangs de l’intérieur" schreef 
Félicien Fallon (Monographie des Oiseaux de la Belgique: 161). Enkele jaren later bevestigde Alfred Quinet 
deze informatie voor het Antwerpse: "Assez commun dans les marais et les polders de la province d’Anvers 
vers la Hollande – rare aux rives de l’Escaut." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 640) "Op de voorjaarstrek en zelfs 
's winters werden er reeds herhaaldelijke malen in de [Dijle]vallei geschote, lezen we bij Florent Wortelaars 
(1946: 189). Mogelijk heeft de soort in 1944 in het Zwin, in de rietvelden van het moeras “Vrede” gebroed 
tijdens het onder water zetten van de Westhoek. Het nest werd echter nooit gevonden (Le Gerfaut, 1944: 
1).Tussen 1928 en 1948 was er voor deze soort weinig gewijzigd. Van Havre (1928) en Verheyen (1948) 
bechouwden de Roerdomp als een zeer plaatselijke en zeldzame broedvogel. Verheyen merkt op dat er 
tussen 1923 en 1948 slechts 25 legsels gevonden werden. In de Atlas van de broedvogels in Limburg (1985) 

 
124 Van den Berg A.B., 1996. Roze Pelikaan in Zuid-Kennemerland in augustus 1974-januari 1975. Dutch Birding, 18: 79-81. 
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lezen we dat "de Roerdomp overal voorkomt in de rustige Kempense vijver gebieden met ruig riet" (Op. cit.: 
111). In de Belgische Lorraine, meer bepaald in de moerassen van Landbruch, werd op 15 mei 1937 een 
Roerdomp gehoord. Mogelijk heeft de soort in 1942 te Hollain (Delmée E., 1951: 212-225 en Delmée E., 1952: 
27-43) gebroed en te Virelles (Lippens L., 1946: 1-21) in 1946. Harchies is wel de meest regelmatig bezochte 
broedplaats van Wallonië. De soort werd er waargenomen in 1946 (Ibidem), 1953 (Lippens L., 19542. Les 
oiseaux d’eau de Belgique: 42) (7 tot 10 paren), 1957 (Arnhem R., 1957: 308) en 1959 (Nef L., 1959: 335-348). 
In 1970 werden de moerassen drooggelegd maar nadien keerde de soort er terug. De soort was een vaste 
broedsoort in de moerassen van de Rijnvlakte125 en werd er elders in het voorjaar waargenomen, broedend 
of op doortrek. In het Groothertogdom Luxemburg (De la Fontaine A., 1865. Faune du pays du Luxembourg: 
213-214) was hij ooit broedvogel maar sinds het droogleggen van de moerassen werd hij alleen nog maar 
tijdens het najaar waargenomen. In de Franse Lorraine 126 was hij, op het einde van de 19de eeuw, nog een 
vaste broedvogel. In de Moezelstreek aldaar was hij "assez rare dans les environs de Metz" (Hollandre J.-J., 
1851: 113) In het noorden van Frankrijk127 was de soort een wintergast en in Nederland128 was hij op 
verscheidene plaatsen een dun gezaaide broedvogel en vaak wintergast. In vergelijking tot de periode 1973-
1977 is het verspreidingsgebied van deze soort In Nederland met de helft gekrompen.  De soort is erg gevoelig 
voor langdurige vorstperioden en kreeg het hard te verduren in de winter van 1978-1979 en de strenge 
winters van halverwege de jaren 1980. De overwegend zachte winters van het begin van de jaren 1990 
hebben niet tot een volledig herstel geleid en de koude winters van 1995-1996 en 1996-1997 brachten 
opnieuw zware klappen toe. Andere factoren zoals het verlies aan geschikt leefgebied door landschappelijke 
veranderingen dragen hun steentje bij tot de daling van de populatie. De Nederlandse populatie werd op 
170-200 paren geschat in de jaren 1998-2000. Mogelijk is dit een onderschatting want bij lage dichtheden 
laten de Roerdompen zich weinig horen. Mogelijk zijn er 200-250 paren, wat toch nog ver verwijderd is van 
de 450-550 paren uit de periode 1970-1978. In Picardië was de soort in de winter zelfs zo talrijk dat "une 
seule pièce de roseaux en cache des douzaines". Jammer genoeg heeft de auteur van de monografie over de 
Roerdomp in Les oiseaux de  Picardie (2013) de bron – de Franse bioloog Buffon - van dit kleurrijk citaat niet 
vermeld. Lippens & Wille (1972) spraken van een twintigtal broedparen voor België. In de periode 1973-1977 
werd hun aantal op 60 tot 65 paren geschat, hoofdzakelijk gesitueerd in Vlaanderen. Daarna viel het aantal 
in het noorden van het land terug tot 30 broedparen en omstreeks 1990 waren er minder dan 10. De daling 
zette zich verder door want in de periode 1994-2000 waren er nooit meer dan 3 tot 8 broedterritoria. In 2001 
en 2002 was er een lichte verbetering en in 2006-2007 waren er respectievelijk 15 en 20 paren of territoriale 
mannetjes. De toenemende trend zet zich voorzichtig verder maar de toekomst van de soort blijft onzeker in 
Vlaanderen. In Wallonië was de soort uiterst schaars in de loop van de 20ste eeuw. Van 2001 tot en met 2007 
werden op onregelmatige basis territoria bezet aan de moerassen van Harchies maar van broedgvallen zijn 
er geen bewijzen.   
 

Woudaap, Ixobrychus minutus 
Omstreeks 1928 werd deze soort broedend aangetroffen in de omgeving van Doornik, in de Kempen, de 
polders, alle lage gebieden van Vlaanderen, vooral aan de IJzer maar ook in het Brabantse, in de omgeving 
van Leuven en Brussel. Ook aan vennen in de Ardennen, trof men de soort aan. In de periode 1973-1977 was 
de soort in Vlaanderen al erg onregelmatig verspreid. Tussen de twee atlasperiodes kende de soort een 
historische terugval. Van de naar schatting 60 paren in 1973-1977 bleven er nauwelijks 18 tot 20 over in 
2000-2002. In Wallonië bereikte de soort een hoogtepunt in de jaren 1940-1950 met ongeveer 50 
broedparen in Harchies. In de jaren 1960 werd nog uitsluitend in Henegouwen gebroed maar de populatie 
daalde er naar 26 paren in 1967. Drooglegging van moerassige gebieden werd de soort er fataal. Sinds 2001 
schommelt de Waalse broedpopulatie tussen 0 en 4 paren. Ook in Nederland is het aantal broedparen vanaf 

 
125 Le Roi O., 1906. Die Vogelfauna der Rheinprovinz en Le Roi O. Geyr von Schweppenburg H., 1913, Beiträge zur Ornis der 
Rheinprovinz, Erster Nachtrag zur Vogelfauna der Rheinprovinz. Verhandlungen naturhistorischen Vereins der Preussischen 
Rheinlande und Westfalen, 69: 1-150. 
126 D’Hamonville L., baron, 1895. Les oiseaux de la Lorraine (Meuse, Meurthe, Moselle et Vosges). Bulletins et Mémoires de la Société 
Zoologique de France, 8: 244-344. 
127 Van Kempen Ch., 1912. Contribution à l’étude des oiseaux du Nord de la France, Imprimerie Grau, Amiens. 
128 Snouckaert van Schauburg R., 1908. Avifauna neerlandica, Lijst der tot dusverre in Nederland in wilden staat waargenomen 
vogelsoorten, Mejer & Schaafsma, Leeuwarden.  
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1965 sterk gaan dalen. Braaksma129 schatte het aantal paren in de periode 1961-1967 op 200-225 in topjaren, 
mogelijk kon dit  oplopen tot 260. Waarschijnlijk was dit een onderschatting en waren er in werkelijkheid 
misschien wel 400 paren of zelfs meer. In de periode 1973-1977 was de soort 105 atlasblokken mogelijk als  
broedvogel aanwezig en werd de populatie nog op 100-135 paren geschat. De afname die toen al merkbaar 
was, zette zich door in de jaren 1980. In 1979-83 was de soort nog maar in 75% van de atlasblokken aanwezig 
waar in de periode 1973-1977 broedmeldingen waren. In 1982-1983 werd de Nederlandse populatie nog op 
35-75 paren geschat en in de periode 1985-1989 werd de soort in slechts 21 atlasblokken Woudapen 
aangetroffen. In 1988-1989 zakte het aantal paren tot 20-30 om verder te dalen naar 7 tot 10 in de jaren 
1990-97. Mogelijk liggen deze cijfers te laag want in de periode 1998-2000 werden per jaar ongeveer tien 
paren gemeld terwijl de werkelijke populatie tenminste 30 paren bedraagt. In de 19de eeuw en zeker tot de 
jaren 1950 kwam de Woudaap als broedvogel voor aan de Moezel in het Groothertogdom Luxemburg. In de 
jaren 1960 werden slechts geïsoleerde individuen waargenomen en aanwijzingen van mogelijke 
broedgevallen ontbreken sindsdien met uitzondering van een broedgeval in 1988 bij Remerschen130. Van het 
einde van de 19de eeuw tot het begin van de jaren 1960 was de Woudaap in Noord-Frankrijk een ‘normale’ 
aanwezigheid waarover voordien weinig gepubliceerd werd: "Niche dans nos marais boisés et dans les 
fortifications de la citadelle de Lille" (Degland C.-D., 1841: 259) en "Habite les buissons et les marais et niche 
dans les saussaies [wilgenbosjes] de Longeville et de Montigny." (Hollandre J.-J., 1851: 115. Vanaf de jaren 
1970 werd nauwlettender toegezien en vanaf de jaren 1980 stelde men een onrustwekkende daling van de 
populatieaantallen vast. In Picardië daalde het aantal van naar schatting 230 paren in 1970 naar minder dan 
50 in het begin van de jaren 1980. In Nordrijn-Westfalen was de Woudaap in de 19de eeuw een sporadisch 
voorkomende broedvogel waarvan de aantal in de eerste helft van de 20ste eeuw vermoedelijk werden 
onderschat. Vanaf de jaren 1980 verdween de soort als broedvogel nagenoeg geheel uit de deelstaat voor 
20 jaren.  
 

Kwak, Nycticorax Nycticorax 
Deze soort was in de loop van de 19de eeuw een zeer zeldzame soort in België: "Sehr selten und 
ausnahmeweise bei der Wanderung erscheinend" schreef Alphonse Dubois in 1884 (Mitteilungen des 
ornithologischen Verein in Wien: 106.). Later schreef hij "Le 8 novembre 1888, à 3 h. 45 m. du matin, un 
individu de cette espèce est venu se tuer contre le grillage à l’ouest du phare d’Ostende" (Ornis, 6: 332). 
"Rare et de passage irrégulier en Campine et dans les polders. Accidentellement dans l’intérieur du pays" 
schreef E. de Selys-Longchamps reeds eerder (Faune belge: 134) terwijl het in Nederland anders was: "Cette 
espèce rare et accidentelle en Belgique, niche souvent en Hollande." Lezen we bij Alfred Quinet (Les oiseaux 
du Bas-Escaut: 641) "Waarschijnlijk was de soort tot c. 1876 een regelmatige broedvogel"131 schrijven A.B. 
van den Berg & C.A.W. Bosman. Eykman et al. gaan nog een stap verder in hun redenering: "De kwak was 
vroeger een algemeene broedvogel in sommige streken van Nederland en misschien is hij als zoodanig nog 
niet geheel verdwenen."132 Geheel verdwenen was de soort nog niet maar door de vernieting van hele 
kolonies was het wel bijna zover gekomen. In 20ste werden langdurig bezette kolonies alleen nog maar 
vastgesteld in de Biesbosch (1946-1983, maximaal 17-18 nesten in 1946) en het Peelgebied (1963-69 
maximaal 5 nesten). Elders waren er hier en daar tijdelijke vestigingen. Tijdens het inventarisatiewerk voor 
de eerste broedvogelatlas in 1973-1977 was de Biesbosch de enig overgebleven kolonie, met maximaal 10 
paren. Het enige zekere broedgeval van een solitair paar werd vastgesteld in 1977 op de Noordberg bij 
Renkum. Voorts werden in 1975 en 1976 vliegvlugge jonge Kwakken met slagpennen in de groei aangetroffen 
in de Duurse Waarden, maar dat bewees niet dat de soort ter plaatse gebroed heeft. Van een herstel van de 
broedpopulatie Kwakken in Nederland is tot op heden nog geen sprake. En het uitzetten van Kwakken uit 
dierentuinen in de jaren 1990 heeft niet bijgedragen tot een populatieherstel. Ook in Noord-Frankrijk was 
deze soort zeldzaam: "On en a tué deux seulement, depuis l’année 1807, dans les environs de Lille" schreef 
Côme-Damien Degland in zijn notitieboekje in 1830 (Mémoires de la Société des Sciences, de l’Agriculture et 
des Arts de Lille, 2: 260). Oostelijker, in de Franse Moezelstreek, kwam deze soort al niet veel talrijker voor: 

 
129 Braaksma S., 1968. De verspreiding van het Woudaapje (Ixobrychus minutus) as broedvogel. Limosa, 41: 41-61. 
130 Gloden, R., J. Diederich (1992): Nach über 20 Jahren wiederum Brut der Zwergrohrdommel (Ixobrychus minutus) in Luxemburg. 
Regulus Wissenschaftliche Berichte, 10: 20-22 
131 Van den Berg A. B. & Bosman C.A.W., 1999. Zeldzame vogels van Nederland met vermelding van alle soorten, Avifauna van 
Nederland 1, GMB Uitgeverij, Haarlem: 85. 
132 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 2: 523. 



 43 

"[…] rare et de passage accidentel dans le département; on en a tué plusieurs individus près de Logne en 
1822 et le 330 mai 1825." (Holandre J.-J., 1851: 113) De Kwak is her en der in België waargenomen geweest 
in de 19de eeuw en wat later maar het enige broedgeval, dat bekend is vóór 1928, is afkomstig uit Tisselt, een 
deelgemeente van Willebroek, waar de soort in 1885 en 1886 gebroed heeft, "Le marquis de Wavrin a 
informé M. Dubois qu’un couple a niché chez nous, plusieurs fois, près de Thisselt, en 1885 et en 1886" 
schreef Alfred Quinet (Les oiseaux du Bas-Escaut: 641). A. Dubois (Faune des Vertébrés de la Belgique : 721) 
en Lippens en Wille (Le Gerfaut, 1969: 123-156) vermelden eveneens dit broedgeval. Alphonse Dubois voegt 
er nog een ‘waarneming’ aan toe: "M. le marquis de Wavrin m'informe que cet oiseau niche à Tisselt-Blasveld 
et qu'un jeune a été tué à Tillen [Tielen] près Turnhout en juillet 1883" (Dubois A., 1888: 149) en "M. le comte 
J. de Hemptinne me signale encore deux  Bihoreaux [Nycticorax griseus) tués en Belgique dans le courant de 
l'été de 1898." (Dubois A., 1897-1898: 131) Verdere gegevens ontbreken en hier speelt uiteraard ook het 
“Hemptinne-effect” een rol. Aan losse waarnemingen van het begin de 20de eeuw is er geen gebrek, zo 
schreef Georges van Havre: "Cette espèce se rencontre quelquefois dans les prairies basses qui bordent la 
Nèthe et ses affluents. Un sujet jeune a été tiré le 15 août 1913, à Viersel (Anvers) […]. En 1912, un jeune 
également a été capturé à Pulle dans les mêmes parages. J’ai appris par la suite qu’un bihoreau ♂ adulte a 
été tiré près de Turnhout, en automne 1912 […], et qu’un couple a été observé près du canal de Louvain à 
Malines, au printemps de la même année […]." (Van Havre G., 1914: 41) Ook Léon Lippens verbaast zich over 
het gebrek aan broedgegevens vóór de publicatie van Les oiseaux de la faune belge: "ondanks het bestaan 
van een bestendig net van waarnemers sinds 1928, is het wel opvallend dat er vroeger toch geen één werd 
vastgesteld, terwijl er nu [1980] jaarlijks en vrij regelmatig kwakken worden gezien, tijdens bijna alle 
maanden van het jaar." (De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 34) A. Dubois moest zich in zijn 
publicatie uit 1890 tevreden stellen met een verongelukt exemplaar, waarover hoger reeds sprake was. Van 
Havre sluit de mogelijkheid van een broedgeval in de Ardennen niet uit. Er zou, volgens A. Dubois, een legsel 
geweest zijn met 4 eieren en enkele jonge vogels werden gevangen. Dubois hanteert wel de voorwaardelijke 
wijs en blijft vaag over plaats en tijdstip: de soort "paraît nicher quelquefois en Ardenne" (Dubois A., 1886a: 
19). Dubois beschikte niet over meer details en van Havre al evenmin. Tussen 1928 en 1948 werden in ons 
land geen nieuwe broedgevallen geconstateerd, alhoewel overzomerende individuen werden waargenomen. 
Ook later zijn er meldingen geweest van ‘mogelijke’ broedgevallen maar tot 1988 waren er geen zekere 
broedgevallen bekend in Vlaanderen. In 2004 werd het aantal broedparen in Vlaanderen op 35-40 geschat, 
waarvan 30 in het Zwin. Deze populatie is grotendeels afkomstig van de vogels die er in 1977 werden uitgezet. 
Tien jaren lang werden Kwakken in kooien gekweekt en het waren deze exemplaren in gevangenschap die 
wilde trekvogels ‘s nachts aantrokken. In 1977 bezat het Zwin zoveel Kwakken dat besloten werd "het dak 
van de voornaamste kooi weg te nemen, om op die wijze 43 vogels, jonge en adulte exemplaren, de vrijheid 
te geven, na ze eerst te hebben geringd" (De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 35) schreef Léon 
Lippens. Elders in Vlaanderen wordt onregelmatig en in kleine aantallen gebroed, zo werden er in 2006-2007 
geen broedgevallen in het wild gemeld en ook de populatie van het Zwin, die jarenlang tussen 30 en 40 
broedparen schommelde, liep sterk terug. Tot 1983 telde Wallonië slechts één zeker broedgeval: een koppel 
te Harchies-Hensies in 1980 en 1981. Voordien was er reeds een sterk vermoeden van een broedgeval 
geweest in Harchies. In juni-juli 1978 werden er enkele adulte vogels in volle activiteit opgemerkt, gevolgd 
door de waarneming van eerst één, vervolgens 2 jonge vogels in augustus. Tricot schreef hieromtrent: 
"Exception faite d’anciennes données, non documentées, de la fin du siècle passé, aucune observation de la 
nidification du Héron bihoreau n’avait encore été signalée en Belgique." (Aves, 15, 1978: 195) In Wallonië 
telde men in 2010 een viertal broedparen. De populatie van de moerassen van Harchies, in de provincie 
Henegouwen, wordt gevoed door Franse exemplaren die uitzwermen. Gezien de dynamiek van de naburige 
Franse kolonies zal het aantal Kwakken in Wallonië de volgende jaren wellicht stijgen.  
 

Ralreiger, Ardeola ralloides 
Deze soort was een schaarse zomergast en tot en met 1928 tellen we slechts 8 vangsten: 2 exemplaren aan 
de Schelde bij Doornik vóór 1840 (Faune belge: 133); 1 aan de Maas bij Hoei in de zomer van 1841 
(Monographie des Oiseaux de la Belgique: 162); 1 in de buurt van Namen omstreeks 1863 (Ibidem); een adult 
in het Limburgse Elen, deelgemeente van Dilsen-Stokkem omstreeks 1870; 1, helaas verloren gegaan, in 
Obignies (Les oiseaux observés en Belgique vol. II: 141), deelgemeente van Pecq in de provincie Henegouwen; 
1 in Zoutleeuw op 2 juni 1905, eveneens van commentaar voorzien door Marcel de Contreras (Chasse et 
Pêche, 1904-1905: 658); een individu te Léau, bij Sint-Truiden op 2 juni 1905. Een laatste vangst – in de 
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periode tot 1920 - uit Itegem in mei of juni van 1910, opgenomen in de verzameling van het Klein Seminarie 
van Hoogstraten is lange tijd onbekend gebleven. Michael schets vrij duidelijk de status van deze soort 
omstreeks 1844 en vermeldt de oudst gekende waarnemingen voor ons land: "[…] verfliegt sich wiewahl 
selten, nach Nordfrankreich, Belgien, England und dem Wärmern Deutschland. Das Meber Museum [in 
Dresden] besitzt ein Exemplar welches in der Obermoselgegend erlegt wurde. Von 3 Individuen, deren man 
in Belgien habhaft wurde im Sommer d. J. 1841 eines bei Huy an der Maas erlegt." (Moselfauna: 203)  Jean-
Joseph-Jacques Holandre vermeldt voor het Moezelgebied in Frankrijk een waarneming uit het begin van de 
19de eeuw: "[…] de passage très-accidentel dans ce département; un individu a été tué près de Metz en 1816." 
(1851: 115) Tot 1950 hebben we verder weet van 2 exemplaren, waargenomen in Grobbendonk, op 31 juli 
1929 en 1 adulte vogel op 19 maart 1934 in ’t Hooghe bij Kortrijk. Te tellen vanaf 4 juni 1864 werden 3 
individuen, met een tussenpauze van enkele dagen op drie verschillende plaatsen aan de grens met het 
Groothertogdom Luxemburg gedood: de eerste in Trois-Vierges, de 2de in Huldange en de laatste in Troine 
(Faune du pays du Luxembourg: 215). De waarnemingen uit Zoutleeuw, Grobbendonk en ’t Hooghe werden 
aanvaard door het BAHC.  Het oudste gedocumenteerde geval uit Nederland dateert van 1830 toen een adult 
mannetje geschoten werd op 10 mei te Rotterdam133. Nog steeds blijft de Ralreiger in Nederland een 
schaarse verschijning. Dit is een merkwaardig exemplaar want het behoorde eerst toe aan C.L. Brehm en 
verhuisde nadien naar het Walter Rothschild Zoological Museum te Tring, in het Britse Hertfordshire. D.C. 
Degland laat uitschijnen dat deze soort, in de 19de eeuw redelijk regelmatig werd waargenomen en geschoten 
in Noord-Frankrijk: "De passage accidentel. On en a tué différérentes fois dans les marais de l’Artois." 
(Mémoires de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 259). A. de Norguet, die in 1866 
het werk van Degland aanvulde en taxonomisch rangschikte, was veel voorzichtiger en realistischer in zijn 
bewoordingen: "Très-rare; a été tué à Calais, à Verton, dans la Somme et sur l’Escaut  à Tournai." (de Norguet 
A., 1866: 144) Bij het begin van de 20ste eeuw was de situatie ongewijzigd: "on l’aurait tué en avril et en 
novembre. Baillon ne fait mention que d’une seule capture" schreef Magaud d’Aubusson in 1911 in zijn Liste 
raisonnée des échassiers et palmipèdes observés dans la baie de Somme et sur les côtes de la Picardie. Het 
geval waarover Baillon het heeft was een individu dat, ruim een eeuw eerder, aan de moerassen van Saint-
Gilles, bij Abbeville op 10 mei 1817 gedood was. De schaarse gegevens en het gebruik van de conditionnel 
door Magaud d’Aubusson bevestigen de zeldzaamheid van deze soort in Noord-Frankrijk gedurende de 19de 
eeuw en het begin van de 20ste. 
 
 

Kleine Zilverreiger, Egretta garzetta 
In 1913 schreef X. Raspail: "Excessivement rare en Belgique" (Mémoires de la Société Zoologique de France: 
148). Van deze – toen althans – schaars trekvogel zijn voor ons land acht, weinig gedocumenteerde vangsten 
bekend tot en met 1928. Ze dateren allemaal van vóór 1901 want vanaf deze datum tot 1931 is geen enkel 
gegeven bekend. De Duitse wetenschapper Michael Schäfer liet in 1844 verstaan dat het wel vaker voorkwam 
dat Kleine Zilverreigers vrij noordelijk werden waargenomen: "[…] verfliegt sich manchmal nördwärts bis ins 
nordliche Deutschland und England." (Moselfauna: 202) Specifiek voor de Franse Moezelstreek schreef Jean-
Joseph-Jacques Holandre: "[…] paraît très-accidentellement dans les environs de Metz, où un individu a été 
tué sur la Nied le 13 décembre 1822." (1851: 113) Alphonse de la Fontaine, erg voorzichtig in zijn 
bewoordingen, schrijft over deze soort: "Dans nos pays en particulier, sa présence n’a encore été constatée 
qu’une seule fois" en dat was in 1864 toen een jong exemplaar, blijkbaar uit koers gebracht door hevige 
windstoten, in de omgeving van Pleitrange, iets ten oosten van de stad Luxemburg, neerstreek.  Alphonse 
Dubois dacht daar anders over want hij situeert een vangst in 1857 in de omgeving van Namen: "Très rare et 
on ne connaît que quelques captures, dont une près de Namur en 1857"(Bulletin du musée royal d’histoire 
naturelle de Belgique: 18) Aan de Nederlandse grens werd, volgens Charles-Frédéric Dubois (Planches 
coloriées des oiseaux de la Belgique et de leurs œufs, III: 203), vóór 1840 één exemplaar waargenomen 134; 1 
individu aan de Maas in Namen eind april 1857; één aan de Schelde in 1874. Aan de kust werd een adulte 
vogel door Xavier Raspail gedood in de omgeving van Nieuwpoort op 4 april 1878 (Raspail X., 1913. Art. cit: 

 
133 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, determineerlijst, kenmerken, korte beschrijving en veldkenmerken, 
broedgegevens…, Wageningsche boek- en handelsdrukkerij, Wagenngen, deel 2: 520. 
134 In Snouckaert van Schauburg (1908) is van dit geval geen sprake. Deze auteur vemeldt 2 vondsten: 1 ex. enkele jaren vóór 1856 
geschoten tussen Burum en Kollum (Friesland) en een ander geschoten bij Gennep in juli 1901. Ook in Eykman et al. (1941) en van 
Oort & Brouwer (1922) is geen spoor terug te vinden. 
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148 en  Dubois A., 1876-1894. Faune des Vertébrés de la Belgique,  II, addit. et corr.: 722)135 en een andere 
adult werd door de markies de Wavrin gedood in Heist-aan-Zee in mei 1895136. Dit exemplaar kwam dan ook 
in zijn privé privécollectie terecht. Verder hebben we weet van 1 individu te Lens (Lippens L., 19542. Op. cit.: 
35), aan de Dender in de provincie Henegouwen omstreeks 1895; één individu in Virelles (Henegouwen) 
geschoten in 1897 door M. de Dobbelaer en tenslotte één exemplaar in de omgeving van Doornik, geciteerd 
in Lippens (1941: 29). Alphonse Dubois beklemtoonde het zeldzame voorkomen in ons land aan het einde 
van de 19de eeuw: "Cette Aigrette ne se montre en Belgique que très accidentellement" (Ornis, 9: 130). In het 
Zwin werd de soort voor het eerst waargenomen van 11 tot 13 mei 1960 (De Wielewaal, 1966: 14). Daarna 
kwam de soort er geregeld voor en in de jaren 1970 bijna jaarlijks. Erg normaal als men weet dat in de loop 
van de jaren 1970 deze soort in Frankrijk de Loire heeft overgestoken. In 1982 heeft een Kleine Zilverreiger 
een paar gevormd met een Blauwe Reiger Ardea cinerea, wat 2 hybriden opleverde (De Giervalk, 1983: 303-
311) Tijdens de recensieperiode van de Vlaamse broedvogelatlas heeft de Kleine Zilverreiger op 3 plaatsen 
gebroed of een poging ondernomen. De kern van het broedgebied bevindt zich in de duinbosjes bij het Zwin 
(Natuur.oriolus, 70: 65-72). In 2006-2007 werden, met uitzondering van 1 waarschijnlijk broedgeval in Kallo, 
geen inlandse broedgevallen vastgesteld. In Wallonië broedt de soort sinds 2006 in de moerassen van 
Harchies. Het verhaal kent een lange aanloop.Sinds 1980 en dit gedurende 25 jaren is de soort in Harchies 
zeldzaam. Men telt er maximaal 1 tot 2 individuen. In 2000 overwinteren enkele exemplaren en stijgen de 
aantallen: 7 individuen in 2001; 10 in 2002 en 11 in 2003 maar de ‘overwinteraars’ verlaten de site telkens in 
december. Een eerste volledige overwintering van een groepje van 5 vogels wordt in 2003-2004 vastgesteld. 
Vanaf 2004 is de soort in Harchies permanent aanwezig en de aantallen blijven stijgen. In september 2004 
telde men 30 ind. (Jenard Ph., Leirens V., Roca M., Verroken D., Verroken L. & Simar J., 2008: 65-80). In 2007 
waren 3 koppels succesvol. De soort doet het behoorlijk goed in ons land maar zal – door het gebrek aan 
geschikt habitat – nooit geen hoge aantallen laten neerzetten. Voor Nederland zijn er geen goed 
gedocumenteerde gevallen uit de 19de eeuw beschikbaar en de eerste 20ste eeuwse waarnemingen betreffen 
exemplaren in juli 1901 in het Limburgse Gennep137. Albarda schreef in 1892: "Soviel mir bekannt, ist diese 
Art hier nuch einmal vorgekommen. Ein Stück, welches bei Kollum (Provinz Friesland) erlegt wurde, wird im 
Museum in Gröningen aufbewahrt."138 Van Oort en Brouwers (1922: 73) omschreven Kleine Zilverreiger als 
behorend tot "de meest zeldzame verschijningen van onze fauna." De status van de Kleine Zilverreiger in 
Nederland is totaal gewijzigd. Terwijl er in 1979 een enkel broedgeval werd genoteerd in de 
Oostvaardersplassen dat vooralsnog geen navolging kreeg, is de soort nu een regelmatige broedvogelsoort. 
In de periode 1998-2000 bedroeg het aantal broedparen ten minste respectievelijk 5, 9 en 20 paren. In 2001 
liep dit aantal op tot minstens 22 broedparen. Maar ook buiten de broedtijd wordt de soort in 
toenemende mate aangetroffen. In Frankrijk werd het eerste broedgeval ten noorden van de Loire 
opgetekend in het ornithologische park van de Marquenterre (departement Somme). 
 

Grote Zilverreiger, Casmerodius albus 
E. de Selys-Longchamps heeft het over een "Ardea alba? Héron blanc" een "Espèce tout à fait méridionale; 
[qui] a été tuée en décembre 1813 près de Metz d’après M. Holandre. M. Baillon l’indique aussi en Picardie. 
Un héron blanc a été vu il y a plusieurs années aux environs de Maestricht; n’étant point certain que ce soit 
l’Alba, j’ai fait suivre le nom d’un signe de doute [in casu het vraagteken]." (Faune belge: 132-133). Michael 
Schäfer vermeldt enerzijds het uitzonderlijke voorkomen van deze soort in Noord-Frankrijk en vult de 
informatie van de Selys-Longchamps aan: "[…] verfliegt sich züweilen ins nördliche Frankreich und nach 
Deutschland. Im Jahre 1822 am. 13. Dezember wurde ein Exemplar welches zu dieses schönes Art gehört, an 
der Ried, einige Stunde von Metz, geschossen." (Moselfauna: 202) Anatole de Norguet worstelde met 
dezelfde onzekerheid. Zo vermeldt hij de ondersoort, welke in Afrika ten zuiden van de Sahara voorkomt: 
"Egrette mélanorhynquée. melanorhyncha, Vagler. — Très-rare; un seul exemplaire, en robe de noces 
parfaite, a été tué dans le marais d'Airon, près MontreuiI, par M. de Vilmaretz. La synonymie des Egrettes est 

 
135 Raspail X., 1913. Art. cit: 148 en . Dubois A., 1876-1894. Faune des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, A la Librairie C. Muquardt, 
Th. Falk Sr, Bruxelles, II, addit. et corr.: 722. 
136 Dubois A., 1897-1898. Nouvelles observations sur la Faune ornithologique de la Belgique. Ornis, 9: 130. Xavier Raspail heeft het 
over "deux autres à Heyst" (Mémoires de la Société Zoologique de France, 26 :148) terwijl Alphonse Dubois geen precies aantal 
opgeeft (Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 181). 
137 De Levende Natuur, 7, 1902: 186. 
138 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 424. 
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très-embrouillée : celle-ci est l'E. nivea, Bp., mais n'est pas la nivea de Cuvier, qui est l'egrettoïdes de 
Temminck. Elle s'en distingue par son bec entièrement noir. C'est la seule espèce du genre, en Europe, qui 
ait le bec noir en même temps que les dimensions de l'E. alba […]."139 We mogen veronderstellen dat het een 
"Gewone" Grote Zilverreiger betreft. "[…] extrêment rare en Belgique" (Vade-mecum des oiseaux observés 
en Belgique: 107) schreef Alfred Quinet net vóór de eeuwwisseling. "On m'a assuré de plusieurs côtés qu'en 
octobre 1884 on a observé plusieurs de ces oiseaux dans le polder de Burght"140 schreef anderzijds A. Dubois 
(1888: 148) met veel overtuiging. Tot en met 1928 kennen we slechts enkele gevallen: een ad. ♂ in Saint-
Denis, een deelgemeente van Bergen, op 12 mei 1855 of 1856141. Charles-Frédéric Dubois bracht hiervan een 
verslag: "Den 12 Mai 1856 kam Hr Warocqué ganz übergluklich zu mir, weil er ein prachtvolles Exemplar der 
Ardea alba bei Mons geschossen hatte. Dieser vogel nämlich ist hier in Belgien eine grossen Seltenheit." 
(Journal für Ornithologie, 4: 506) Dit exemplaar, waarvan Marcel de Contreras (Le Gerfaut, 1912: 22) de 
vangst in 1855 situeert, was één van de pronkstukken uit de collectie van Raoul Warocqué en de balg 
verhuisde na zijn dood naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor  Natuurwetenschappen in Brussel. Vóór 
1844 werd een exemplaar waargenomen in de omgeving van Tongeren (Dubois A., 1884: 106) en een ander 
in het Brabantse Corroy-le-Grand omstreeks 1874. Dit exemplaar heeft geen sporen nagelaten in de 
vakliteratuur. Léon Lippens (Les oiseaux d’eau de Belgique: 34) vermeldt in hetzelfde jaar een onvolwassen 
vogel te Oostende. Volgens A. Croegaert142 zouden er in oktober 1884 meerdere exemplaren gezien zijn in 
Burcht, bij Antwerpen: "On m'a assuré de plusieurs côtés qu'en octobre 1884 on a observé plusieurs de ces 
oiseaux dans le polder de Burght." Elders verwijst Lippens (De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 32) 
naar een vangst in mei 1895 te Heist die door G. van Havre zou zijn beschreven. We hebben hier echter geen 
enkel spoor van gevonden. Samengevat kunnen we stellen dat er in Vlaanderen vóór 1900 drie 
waarnemingen zijn geweest en dat alle andere zich na 1958 situeren (Vogels in Vlaanderen: voorkomen en 
verspreiding: 62) want de eerstvolgende vond plaats op 17 mei 1959 in Burcht (De Wielewaal, 1959: 213). 
Op 27 september 1964 werd een exemplaar waargenomen in het Zwin (De Wielewaal, 1964: 344) en mogelijk 
werd hetzelfde individu reeds eerder (20 september van hetzelfde jaar) opgemerkt. In 2006 werd eindelijk in 
Vlaanderen een broedpoging ondernomen, meer bepaald in de Verrebroekse Blikken te Verrebroek, een 
deelgemeente van Beveren. Het nest bevond zich in een compensatiegebied van de Antwerpse haven maar 
ging verloren door een te hoge waterstand. Hoewel het aantal nestgelegenheden in Vlaanderen beperkt is 
verwacht men nog andere broedpogingen. In Wallonië heeft een koppel in 2009 een broedpoging 
ondernomen in de moerassen van Harchies (Simar J., 2013: 80-88 en Tancrez T., Windels M., Jouin-Spriet H., 
Lefranc T., Deramaux A. & Y.Dubuc, 2012 : 129-138). Een nest werd gebouwd maar één week later reeds in 
de steek gelaten. In de 19de eeuw werden in Nederland, volgens Snouckaert van Schauburg143 en Eykman, de 
laatste exemplaren omstreeks 1855 geschoten en volgens Van Oort & Brouwers (1922) is er geen enkel geval 
bekend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd de soort er opnieuw 
waargenomen, aanvankelijk als dwaalgast en vanaf 1978 als broedvogel144. Net als voor de Kleine Zilverreiger 
is er sinds de inventarisatie van 1973-1977 veel veranderd voor deze soort in Nederland. In de vermelde 
periode ontbrak de Grote Zilverreiger nog als broedvogel. Van 1979 tot 1994 werd er niet jaarlijks gebroed 
in de Oostvaardersplassen en het maximum aantal paren bleef beperkt tot twee, Nadat een groot deel van 
de Oostvaardersplassen in 1987-1990 had droog gelegen, namen de aantallen vanaf 1991, met het geleidelijk 
verhogen van het waterpeil, toe tot zelfs 5 paren in 1995. Ook elders in Nederland werd er gebroed. De 
aantaltoename in Nederland kadert, net als voor de Kleine Zilverreiger, in een Europese beeld. In 2001 
werden 15 nesten geteld en in 2002 ongeveer 50. Groot-Brittannië telde tot 1951 een tiental gevallen, 

 
139 Norguet de A., 1866. Catalogue des Oiseaux du Nord de la France. Mémoires de la  Société des Sciences, de l’Agriculture et des 
Arts de Lille, 3: 144. 
140 Dubois A., 1888. Compte-rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant l’année 1886. Bulletin du musée royal 
d’histoire naturelle de Belgique, 5: 148.  
141 In zijn artikel "Revue des Oiseaux observés en Belgique" (1886, 4: 14) vermeldt Dubois mei 1855 terwijl zijn vader dezelfde 
waarneming een jaar later situeert in de hierboven aangehaalde publicatie. 
142 Geciteerd door Dubois A., 1888. Compte-rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant l’année 1886. Bulletin 
du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 148. 
143 van Schauburg R., 1908.  Avifauna neerlandica: 82 en Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 2: 516. 
144 Van der Kooij H. & Voslamber B., 1997. Aantalsontwikkeling van de Grote Zilverreiger Egretta alba in Nederland sinds 1970 in een 
Europees perspectief. Limosa, 70: 119-125. 
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waarvan 7 in de 19de eeuw. In Picardië werd het overwinteren van deze soort pas algemeen aan het einde 
van de 20ste eeuw en soort ontbreekt in 19de eeuwse collecties145.  
  

Blauwe Reiger, Ardea cinerea 
An het einde van de 19de eeuw kwam de soort  het ganse jaar overal voor: "vu de temps en temps à partir du 
17 août 1887 [in Blankenberge]; quelques’uns passent au commencement de mai 1888. Sédentaire et 
commun [in Diegem]. Observé le 15 et le 25 juin 1888 [in Knokke]. Trois ont été vu du 4 au 10 janvier 1887; 
le 15 avril passage d’une troupe d’environ 200 individus [aan de vuurtoren van Oostende]. Très commun en 
octobre et novembre [in Taviers, prov. Namen]" schreef Alphonse Dubois in 1890 (Ornis, 6: 331). Of wat Otto 
Büsing zegt over het voorkomen van deze soort in Frans-Vlaanderen correct is betwijfelen we ten zeerste:  
"kommt an geeigneten Stellen Französisch Flanderns als vorubergehender Besucher der Teiche und Kanäle 
regelmässig wenn auch nicht häufig, vor. Brüten dürfte er in der näheren und weiteren Umgebung von Lille 
nicht, da sie, besonders in den jetzigen Kriegszeiten, su belebst ist." (Ornithologische Monatsschrift, 44: 40) 
Julien Marc Deby gaf het gevat weer: "This fine bird is common with us, a couple or two being found on nearly 
all the quiet ponds or small lakes in the coutry. In winter, during hard frosts, it resorts to the banks of rivers 
[…]." (Zoologist, 3: 1070) Rudolf Zimmermann nam de soort waar aan de Maas in Sedan en iets ten zuiden 
van de stad, aan het Bois du Mon [sic] Dieu, "wo er regelmässig zur Beobachtung gekommen ist." (Journal 
für Ornithologie, 67: 308) Ook in Moezel- en Saarvallei, maar ook in hoger gelegen gebieden kwam de soort 
vrij verspreid voor: "Hin und wieder in der Mosel- und Saargegend, im Hochwalde und in der Eifel." Jean-
Joseph-Jacques Holandre klonk sceptischer: "On en voit quelquefois aux environs de Metz, principalement 
au premier printemps." (1851: 113) In de eerste helft van de 20ste eeuw werden er in ons land jaarlijks 500 
tot 800 nesten geteld, bijgevolg beschouwde René Verheyen de Blauwe Reiger als een "vrij zeldzame 
broedvogel" (De Steltlopers van België: 82). Bij Florent Wortelaars horen we een iets optimistischer geluid: 
"Op 't huidige ogenblik is de Reiger geen broedvogel meer in Meerdael. Toch is het best mogelijk dat we er 
nog eens 'n broedpaartje krijgen en wanneer dit dan met rust wordt gelaten kan er daar wel een reigerkolonie 
tot stand komen" (1946: 98). Ook in de Dijlevallei was deze soort het gans jaar door aanwezig, dus ook tijdens 
de broedtijd. Kolonies van enige betekenis werden uitsluitend in Laag-België aangetroffen, o.a. in 
Berendrecht en Nevele. Anatole de Norguet (1866: 142) maakt melding van kolonies in hoge bomen aan de 
Scheldemonding. Maar ook aan de Maas werd deze soort omstreeks 1875 het ganse jaar aangetroffen, zij 
het in kleine aantallen. Nu komt de soort over gans Vlaanderen voor en in 2004 telde men 2056-2315 
broedparen. In 2006-2007 werd het aantal Blauwe Reigers reeds op respectievelijk 2328 en 2416 broedparen 
geschat. In Wallonië is de Blauwe Reiger sinds 1975 broedvogel en de broedpopulatie werd in 2010 op 1400 
tot 1500 paren geschat. De enige Brusselse kolonie bevindt zich in het Koninklijk Domein van Laken. De eerste 
vogels werden hier opgemerkt in 1958 en 1959 en vanaf 1965 kan echt van een kolonie gesproken worden: 
12 nesten in 1969 en reeds 201 in 1990. In 2001 telde ze 141 bezette nesten en in 2002 129. In 2003 heeft 
een koppel een nest gebouwd in Hertogginendal maar het broedsel bleef zonder gevolg. Ondanks het feit 
dat de Blauwe Reiger het ganse jaar wordt waargenomen in het Groothertogdom beschikte men In 1987 nog 
niet over concrete broedgegevens, hoewel verondersteld werd dat de soort her en der toch gebroed had. Zo 
was er bij Bürden, een plaats in de gemeente Erpeldange in het kanton Diekirch een kleine kolonie van 2 tot 
3 koppels van 1923 tot het begin van de jaren 1930. In 1955 werd nog een nest ontdekt bij "Ködinger Bruch" 
maar een kolonie van enige betekenis ontbreekt voor de 20ste eeuw. In het Rijnland telde men in 1938 
ongeveer 600 broedparen maar in de jaren 1940-1950 werd de soort sterk vervolgd. De strenge winters van 
1956 en 1962-1963 hebben ook hun tol geëist en in 2001 telde men 2000 broedparen in Noordrijn-Westfalen, 
een daling, 25% minder dan voordien. Dit strookt met de tendens die ook in Nederland merkbaar is: van 1990 
tot 2010 is de populatie ook daar met 20% gedaald. In Nederland bereikte de soort in de 20ste eeuw in 1995 
een hoogtepunt na enkele  (zeer) zachte winters met 13500 paren. De koude winters van 1995-1996 en 1996-
1997 hebben de populatie teruggebracht tot 9600-10000 paren. De strengste winter van de 20ste eeuw, deze 
van 1962-1963, halveerde de populatie tot 3500 paren146. In Nederland was er voordien tegenover de 
periode 1973-1977 weinig veranderd. In de vorige atlasperiode was 1975 met 11000 paren een topjaar, in 
de recente atlasperiode werden in 1999 en 2000 vergelijkbare aantallen vastgesteld. Toch is er een lichte 
toename merkbaar geweest: de Nederlandse broedpopulatie werd in 1998, 1999 en 2000 respectievelijk op 

 
145 Baverel D., 2004. Statut de la Grande Aigrette Egretta alba en Picardie. L’Avocette, 28 (1-2): 5-11. 
146 Blok A.A. & Dybbro T., 1980. De Blauwe Reiger, Kosmos, Amsterdam. 
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10000, 10500 en 12750 paren geschat. In 1973 bedroeg de broedpopulatie ongeveer 8700 paren en in 1975 
schommelde ze rond 11000. 
 

Purperreiger, Ardea purpurea 
In 1842 was deze soort "rare et de passage accidentel en Belgique" (Faune belge: 132) en "Sehr selten; 
unregelmässig bei der Wanderung erscheinend" (Dubois A., 1884: 106). Die zeldzaamheid in België, in het 
aangrenzende deel van Duitsland en de Franse Lorraine, werd ook door Michael Schäfer en Jean-Joseph-
Jacques Holandre in de verf gezet: "In der Mosel- und Saargegend erscheint er höchst selten. Er wurde 
einigemal in der Umgegend von Trier erlegt; auch in der Umgegend von Metz hat man mehrere Individuen 
gesehen und im Jahre 1821 ein schönes Männchen getötet. Kommt auch nach Belgien." (Moselfauna: 201) 
en "[…] très-rare et de passage dans notre département; un individu tué près de l’étang de Luppy, le 13 juin 
1821, un autre au même lieu en 1835, et un troisième qui était un superbe mâle, tué dans la même localité 
le 33 avril 1836." (1851: 113) Alphonse Dubois preciseert in een latere publicatie dat het vooral jonge vogels 
waren die bij ons overtrokken: "Quelques sujets passent en octobre; ce sont ordinairement des jeunes." 
(Dubois A., 1888: 148) Côme-Damien Degland vertelt een grappige anecdote waarin ook sprake is van jonge 
vogels: "De passage irrégulier, tantôt isolément, tantôt par troupes. Il s’en est fait un si considérable dans les 
environs de Lille, le 5 octobre 1825, que des jeunes sont tombés, harassés de fatigue jusque dans la cour de 
l’hôtel de la Préfecture de Lille." (Mémoires de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 
259) Anatole de Norguet (1866: 143) vermeldt een indrukwekkende passage, na hevige windstoten, in 
oktober 1845 en trof deze soort geregeld aan op de markt in Rijsel. Aan het einde van de 19de eeuw was deze 
soort zelfs "très rare en Belgique" volgens Alfred Quinet (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 
107). A. Croegaert signaleerde aan Alphonse Dubois: "Un jeune fut tiré dans les polders le 11 août 
1889."(Ornis, 6: 331) en op 10 september van hetzelfde jaar wist Constant Bamps een exemplaar, dat in de 
Kempen geschoten was, aan te kopen bij een Hasseltse handelaar (Bulletin de la section scientifique et 
littéraire de la Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, 34: 7-8). Charles Dupond schreef aan 
Georges van Havre: "J'ai remarqué chez le naturaliste M. Van Thieghem, à Bruxelles, un héron pourpre, tiré 
le 28 avril 1923, sur les bords de la Grande-Nethe, à Iteghem, par M. Vloeberghs et appartenant à M. J. Van 
Genechten, de Bruxelles. C'est un superbe spécimen dans toute la splendeur de son plumage printanier 
d'adulte." (Le Gerfaut, 1923: 42) Deze data laten vermoeden dat de soort ook her en der gebroed moet 
hebben. Alphonse Dubois vermeldt aan het einde van de 19de eeuw dat "M. O. de Dobbelaer m’écrit avoir 
tiré, dans ces dernières années, sur l’étang de Virelles: un Héron pourpré". (Ornis, 9: 131) In 1950 behoorde 
de Purperreiger nog steeds tot de "toevallige broedvogels" (Verheyen R., 1948. De Steltlopers van België: 82). 
Het enige broedgeval dat we kennen vóór 1950 dateert uit 1943: in het reservaat De Zegge in Lichtaart werd 
een nest aangetroffen (Le Gerfaut, 1943: 113). Léon Lippens (19542) sluit een tweede broedgeval in Retie, bij 
Kasterlee, in 1950 niet uit (De Giervalk, 1951: 72). In Nederland broedt de Purperreiger al eeuwen lang maar 
grootschalige eier- en jongenroof en drooglegging van broedgebieden hebben tijdelijk tot schaarsheid geleid. 
Omstreeks 1922 kwam de soort bij onze Noorderburen nog slechts op enkele plaatsen als broedvogel voor, 
hoofdzakelijk in de provincies Noord- en Zuid-Holland. De toename in de jaren 1940 was ook elders in Europa 
merkbaar. In 1977 waren er ongeveer 900 paren maar in de jaren 1980 noteerde men een negatieve 
aantalontwikkeling, die in grote mate samen gepaard ging met een hoge sterfte veroorzaakt door langdurige 
droogte in de overwintergebieden147. Nadien is de populatie weer gaan toenemen van 370 broedparen in 
1998 naar 395 in 1999 en 445 in 2000. Ondanks de (talrijke) aanwezigheid in het zuiden van Nederland is de 
soort nooit echt een regelmatige broedvogel in het Franse Picardië geworden. 
 

Koereiger, Bubulcus ibis 
Koereigers zijn zich geleidelijk over Zuidwest-Europa gaan verspreiden en vanaf 1968 was de soort  
broedvogel in Zuid-Frankrijk. De eerste waarneming van deze soort werd verricht in Het Zwin door Léon 
Lippens in het bijzijn van zijn echtgenote en Robijns de Schneidauer, de toenmalige conservator van het 
natuurreservaat (Aves, 1969: 156-158). Op dat moment kende Nederland reeds drie aanvaarde gevallen. De 
tweede waarneming vond eveneens in het Zwin plaats In de periode 1973-1977 kwam hij in Vlaanderen nog 
niet voor tot Léon Lippens en Guido Burggraeve op 21 juni 1977 een volwassen Koereiger in bruidskleed in 

 
147 Den Held J.J., 1981. Population changes in the Purple Heron in relation to drought in the wintering area. Ardea, 69: 185-191 en 
Cavé A.J., 1983. Purple Heron survival and drought in tropical West-Africa. Ardea, 71: 217-224.. 
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een boom zagen neerstrijken in de Zwinbosjes.  De dagen nadien viel de vogel aan beide zijden van de grens 
waar te nemen. In Nederland telde men tot 1973 5 waarnemingen (Limosa, 1977: 37-38) en in de periode 
1974-1975 steeg dit aantal tot 9 gehomologeerde en 1 niet aanvaarde waarnemingen, waaronder 2 gevallen 
van overwintering. De waarnemingen van deze soort in België zijn vooral sinds het einde van de jaren 1980 
gaan toenemen. Vanaf 1989 werd de Koereiger op verschillende plaatsen, maar vooral in de kuststreek 
opgemerkt, waarbij 1992 een topjaar was. Het eerste broedgeval voor Vlaanderen vond plaats in het Zwin te 
Knokke toen negen paren er gebroed hebben in gezelschap van enkele Aalscholvers. Mogelijk werden de 
vogels aangetrokken door soortgenoten in de volières. In 2001 was de soort er afwezig maar in 2002 kwam 
opnieuw een paar tot broeden. Deze broedgevallen kaderen in een Europese expansie. In Nederland werden 
de eerste broedgevallen reeds in 1998 vastgesteld te Brederwiede en te Quackjeswater, in Zuid-Holland. Het 
broedgeval in Nederland past trouwens binnen de wereldwijde opmars van deze soort. Sinds 2003 werden 
geen broedgevallen meer vastgesteld in Vlaanderen, ondanks de aanwezigheid van enkele paren in de 
IJzervlakte in mei 2007 en enkele juvenielen in juli van hetzelfde jaar. Gezien de enorme aangroei van de 
Zuid-Franse populatie zijn nieuwe broedgevallen niet uitgesloten. In 2008 werden de eerste Waalse 
broedgevallen in Harchies genoteerd. Twee paren hadden zich er genesteld en één heeft succesvol gebroed. 
In 2009 was er een tweede broedpoging maar toen werd het nest kort nadien verlaten. Eigenaardig genoeg 
werd deze mediterrane soort reeds in het begin van de 19de eeuw in Groot-Brittannië aangetroffen: eind 
oktober 1805 werd een immatuur ♀ geschoten te  South Allington, bij Kingsbridge, in het graafschap Devon. 
Dit geval, alsook het afschot van een ♂ op 23 oktober 1917 in Norfolk werden aanvaard omdat het duidelijk 
om niet uit gevangenschap ontsnapte vogels ging. In Nederland werd het wachten tot 1964 vooraleer van 19 
tot en met 21 juni een geringd volwassen exemplaar aanwezig was aan het Naardermeer in Noord-Holland148. 
In Picardië dook de soort voor het eerst in 1980 op: een immatuur individu op 24 juni bij Noyelles-sur-Mer. 
Het eerste broedgeval situeert er zich in 1992, een jaar waarin ook een poging tot overwinteren werd 
vastgesteld. In 2007 waren reeds 27 broedparen aanwezig in het ornithologisch park van de Marquenterre. 
  

Zwarte Ooievaar, Ciconia nigra 
Een onregelmatige gast tijdens het trekseizoen: "J’en vis à Taviers [prov. Namen] en 1885 ou 1886 dans notre 
propriété et elle fut tuée, je crois, dans les prairies de l’abbaye de Boneffe" (Ornis, 6: 332) berichtte Wautier 
aan Alphonse Dubois. "extrêmement rare en Belgique" volgens Fallon (1875), die uiteraard de situatie in 
Wallonië bedoelde maar ook elders waren waarnemingen van deze soort zeldzaam. Zo lezen we bij Schäfer: 
"Der scharze Storch bewohnt die Sümpfe und sumpfige Waldungen in ostlichen Europa; er ist häufig in 
Ungarn, Polen und der Türkei. Bei uns ist es ein seltener Zugvogel. Im J. 1829 wurde ein Individu in der 
Saargegend (einige Stunde von Trier), und 1824 ein zweiten bei Diedenhofen [Thionville in Frankrijk, op de 
grens met het Groothertogdom Luxemburg] getödet. Auch in fruheren Jahren wurden verschiedene 
Individuen in unserer Umgegend erlegt." (Moselfauna: 205) Aan Franse zijde vermeldt Holandre 1 ♂ bij 
Thionvile in november 1824, 1 individu bij Briey in 1833 en 1 individu bij de vijver van Luppy op 22 april 1835 
(1851: 113). Eenvoudig weg was de Zwarte Ooievaar "migrateur, rare pour nous" volgens Quinet (1898) - (17 
gevallen bekend tot 1928) en uitzonderlijk broedvogel: in Sainte-Ode, meer bepaald in het bos van Anlier bij 
het huidige natuurpark van de Haute-Sûre, omstreeks 1860 (De la Fontaine A., 1897. Trente années 
d’Observations sur la Migration des Oiseaux de la Faune Luxembourgeoise, années 1863 à 189: 161) en 
vermoedelijk ook later in Ochamps (1892), bij Libramont. Over dit geval zijn jammer genoeg geen verdere 
gegevens bekend. De soort zou ook, reeds in de 17de en 18de eeuw, in het Zoniënwoud aanwezig geweest 
zijn. In de Hoge Venen – en in Wallonië in het algemeen - is de soort, aan het einde van de 19de eeuw 
verdwenen als broedvogel, dit ten gevolge van de massale ontbossing en de jachtdruk. Aan het einde van de 
jaren 1980 waren er meer en meer zomerwaarnemingen, wat een nakend broedgeval liet vermoeden. In 
1982 en 1983 waren er reeds onbevestigde geruchten over een broedgeval maar het eerste zekere dateert 
uit 1989 (Aves, 26: 122-125). In Wallonië werd de populatie in 2004 op 60 en in 2007 op 75 tot 95 paren 
geschat verspreid over de Condroz, de Famenne, de eigenlijke Ardennen en Lotharingen. In Nederland zou 
deze soort reeds vóór 1859 waargenomen zijn149 toen twee jonge individuen aan de Maasmonding geschoten 

 
148 Poorter E.P.R., 1965. Korte mededelingen. Waarnemingen van Koereigers (Bubulcus ibis ibis) (L.) in 1964. 1. Aan de Eemmond. 
Limosa, 38: 90-91. 
149 Snouckaert van Schauburg R., 1908. Avifauna neerlandica, Mejer & Schaafsma, Leeuwarden: 85 en Albarda H., 1886. Ornithologie 
van Nederland, bijeengezameld door M. Herman Albarda , Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, 3: 63. 
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werden. Albarda heeft het niet alleen over een jong exemplaar dat in het Gelderse Lobith in augustus 1885 
werd gedood of over een ander jong exemplaar dat in augustus 1884 bij Zandvoort (Noord-Holland) "uit drie 
stuks geschoten" geschoten werd, maar ook over broedgevallen zonder data te vermelden: "Obwohl diese 
Art vermutlich ausnahmweise hier brütet, ist solches nicht bewiesen."150 Voor het einde van de 19de eeuw 
zijn er trouwens verschillende gevallen bekend van afschot van Zwarte Ooievaar in Nederland. De eerste 
waarneming voor Groot-Brittannië dateert uit 1814. Het gaat om een individu dat een Britse ornitholoog een 
jaar lang in leven wist te houden in een kooi151. In Noord-Frankrijk was de soort "De passage irrégulier" 
(Degland C.D., 1831: 260). Enkele exemplaren werden gedood bij Abbeville in de omgeving van Boulogne. In 
Picardië werd het broeden reeds vermoed vóór 1995 maar de eerste bewijzen dateren uit 1999 (één nest) 
en 2002 (twee nesten). Voor het Groothertogdom Luxemburg zijn er geen zekere broedgevallen bekend voor 
de 19de eeuw maar gezien de aanwezigheid in Zuid-België werden ze niet uitgesloten152. Er zijn enkele 
waarneming bekend voor de periode 1860-1866 en in 1860 werd een koppel geschoten in de omgeving van 
de grens met België, op een boogscheut van Aarlen. In dit laatste geval werd een broedpoging verondersteld. 
Vóór 1920 zijn de waarnemingen schaars. Van 1920 tot 1960, werd de soort af en toe waargenomen in het 
Groothertogdom maar het is pas vanaf 1966 dat er nieuwe meldingen binnenkwamen. In 1985 werd een 
eerste geval van overzomeren vastgesteld. Omstreeks 2004 werd de Luxemburgse broedpopulatie op 4 tot 
7 paren geschat maar de actieradius van 10 tot 12 koppels reikten tot in het Groothertogdom. Van 1993 tot 
2000 werden 17 broedgevallen gevolgd. Deze paren hadden gemiddeld 3,17 jongen vliegklare jongen. (Jans 
M. & Lorge P., 2003: 17-20). In de loop van de 19de eeuw was de Zwarte Ooievaar een algemeen verspreide 
broedvogel in Nordrijn-Westfalen. Menselijke vervolging leidde tot het verdwijnen van de soort in de 
deelstaat en in geheel Duitsland telde men nog amper 10 tot 25 broedparen in de periode 1950-1960. Kort 
daarop volgde een bestandstoename in Centraal-Europa wat tot 650-750 paren leidde, waarvan 13% in 
Noordrijn-Westfalen voorkomen. Na de deelstaten Hesen en Beieren de derde grootste populatie van 
Duitsland.   
 

Ooievaar, Ciconia ciconia 
Over deze soort schreef de Selys-Longchamps: "[niche] en Hollande mais point en Belgique." (Faune belge: 
131) In Noord-Frankrijk broedde de soort nog omstreeks 1800 maar verdween nadien grotendeels 
tengevolge van verstoring: "On en voyait établir leur nid à Douai, à Cambrai, à Bergues et en d’autres endroits 
de cette contrée, il y a 25 à 30 ans. Ayant été inquitées, elles ne sont plus revenues" schreef Côme-Damien 
Degland (1831: 260). Een uitzonderlijk broedgeval werd nog in 1836 vastgesteld153. Net vóór het begin van 
de 20ste eeuw was de situatie in België nog niet gewijzigd: "assez commune en Hollande, rare en France, en 
Angleterre; plus rare encore en Belgique, où elle ne fait que passer le jour." (Quinet A., 1898: 110) Deze soort 
werd als doortrekker van eind februari tot eind maart of zelfs half april en van half augustus tot half 
september waargenomen met soms nog late waarnemingen tot in mei en oktober. Zo beschrijft Georges van 
Havre het afschot van 5 exemplaren - vermoedelijk een ouderpaar met 3 jongen – boven Sint-Antonius-
Brecht begin oktober 1922 (Le Gerfaut, 1923: 42). "Op de trek dalen de Ooievaars soms in de natte weiden 
wel eens af; zo nog op 10 Mei 1944 zag ik er een wel een geheel uur op kikker- of insektenjacht", schreef 
Florent Wortelaars (1946: 189). Josef Gengler vermeldt de doortrek in het uiterste zuiden van ons land, maar 
van nestbouw was geen sprake: "Durchziehende Störche durch das Tal des Ton von West nach Ost fliegend 
beobachtete ich mehrmals. […] Storchansiedlungen konnte ich nirgends auffinden." (Journal für Ornithologie, 
64: 410) Edmond de Selys-Longchamps vermeldt dat "plusieurs individus ont été tués au printemps et en 
automne dans le Brabant et aux environs de Namur" (Faune belge: 132). Ooievaars werden geschoten en als 
zeldzame verschijning bewonderd: "Passe parfois en grandes troupes en mars. En octobre on en tire parfois 
dans le Burghtse Weel. [En] août 1885, une cigogne est venue se reposer le soir sur une cheminée de 
Chaumont; tout le village est venu admirer le bel oiseau qui n'a point paru s'en émouvoir." (Dubois A., 1888: 

 
150 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 424. 
151 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 645. 
152 Jans, M., Lorgé P. & Weiss J., 2000. Der Schwarzstorch Ciconia nigra in Luxemburg. Regulus Wissenschaftliche Berichte, 18: 15-30 
en Jans M. & Lorgé P., 2000.  Gefährdung und Schutz des Schwarzstorchs Ciconia nigra in Luxemburg. Regulus Wissenschaftliche 
Berichte, 18: 31-37. 
 
153 Etienne P. & Carruette P., 2003. Le statut de la Cigogne blanche Ciconia ciconia sur le littoral picard: approche historique et 
contemporaine. In: Rigaux T., et al., 2003. Oiseaux et phoques de la baie de Somme et de la plaine maritime picarde: 119-121.   
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149) Meestal ging het om kleine groepjes doortrekkers maar soms streken grotere aantallen neer zoals in 
Neufchâteau op 11 augustus 1871 en in de omgeving van Verviers op 24 augustus 1913. De soort werd 
vroeger ook broedend waargenomen in Hasselt tot omstreeks 1790 en in Maaseik tot 1850. In 1875 schreef 
Félicien Fallon dat de soort helemaal niet broedde in ons land, "niche [...] jamais en Belgique". Hierin vergiste 
hij zich schromelijk aangezien de soort al in ons land had gebroed en het laatste broedgeval voor de 19de 
eeuw in België werd trouwens in 1895 in Gistel opgetekend. Het ringwerk bracht aan het licht dat bij de 
overzomerende exemplaren geslachtsrijpe individuen waren. Nadien waren de broedgevallen in de provincie 
Limburg schaars geworden. Voor de periode die we hier hoofdzakelijk behandelen dateren de laatste 
broedgevallen uit Steenkerke in Oost-Vlaanderen, omstreeks 1880 en Gistel in West-Vlaanderen. In 1964 was 
er nog een poging tot nestbouw in het Oost-Vlaamse Zele. Dankzij de reïntroductie van de soort, vanaf 1957, 
in het Zwin en in Planckendael, in Muizen  bij Mechelen, is de Ooievaar momenteel een schaarse broedvogel 
in Vlaanderen.  De populatie van het Zwin werd opgestart met 4 gewonde Ooievaars die tussen 1957 en 1961 
werden aangebracht. Twee ervan werden gered. Tussen 1961 en 1965 ontving het Zwin nogmaals vier andere 
dieren en het eerste nest werd in 1965 gebouwd. De jaren nadien kwamen er nog gewonde vogels bij en in 
1980 telde men 25 individuen die "volledig vrij rondvlogen en standvogels werden." (De vogels van het Zwin 
en van Knokke-Heist: 36) De toekomst van de soort in Vlaanderen is alleen gegarandeerd wanneer er door 
een groot deel van de populatie ook buiten de ooievaarsdorpen wordt gebroed. Het plaatsen van 
broedplatforms is hierbij een geschikt hulpmiddel. In 2006 telde men 18 broedparen in het Zwin, 30 in 
Planckendael en 7 buiten de twee ooievaarsdorpen. In 2007 bleef de Zwinpopulatie ongewijzigd, 
Planckendael telde 33 paren en 9 paren werden elders in Vlaanderen vastgesteld. In 2007 lag het broedsucces 
met 68 uitgevlogen jongen tegenover 42 in 2006 beduidend hoger. De slechte weersomstandigheden in 2006 
spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol. In Wallonië heeft het park Pairi Daiza – het voormalige Paradisio 
– voor een bescheiden broedpopulatie van 8 tot 10 paren gezorgd. Elders is de ooievaar in Wallonië een 
schaarse broedvogel. Een deel van de Nederlandse populatie is afkomstig van een herintroductieplan. In het 
eerste kwart van de 20ste eeuw kwam de Ooievaar in Nederland in een betrekkelijk klein aantal als broedvogel 
voor, "het meest nog in het midden van het land van de westkust tot de oostgrens, minder in het noorden 
en vooral in het zuiden van het rijk."154 Een aantal adulte exemplaren zijn inmiddels standvogel155. Terwijl er 
in de jaren 1940 nog 300 tot 350 paren geteld werden was de populatie in 1974-1977 met 5 tot 9 broedparen 
op een dieptepunt aanbeland. Het herstel zette in vanaf het midden van de jaren 1980 en leverde in 1998-
2000 respectievelijk 330, 380 en 396 paren op. Toch blijft de soort voor het vinden van voedsel  erg 
afhankelijkheid van de mens. In Noord-Frankrijk werden, tussen 1928 en 1932 en ook in 1944, enkele 
broedgevallen genoteerd in de eerste helft van de 20ste eeuw in moerassige gebieden aan de kust. Sinds een 
twintigtal jaren zijn de broedgevallen alsmaar talrijker, vooral in het departement Somme en in de vlakten 
van Picardië. In Noordrijn-Westfalen daalde het aantal broedparen van ongeveer 160 omstreeks 1900 naar 
10 in 1960. Het absolute dieptepunt werd an het einde van de jaren 1980 en het begin van de jaren 1990 
bereikt. In 2010 bereikte de bestandsgrootte opnieuw het niveau van een eeuw voordien. Hiermee volgt 
Rijnland-Westfalen de tendens die ook in Nederland merkbaar is, waar men van enkele paren in de jaren 
1980 naar ruim 800 in 2010 evolueerde. 
 

Zwarte Ibis, Plegadis falcinellus 
Volgens de Selys-Longchamps was deze soort "De passage très accidentel en Belgique, deux individus ont été 
tués aux environs de Tournay." (Faune belge: 131) De soort kwam in deze contreien wel vaker voor want 
Côme-Damien Degland schrijft: "On en tua trois dans un marais du département du Pas-de-Calais, le 8 mai 
1828." (Degland C.D., 1831: 258) Ook Jean-Joseph-Jacques Holandre beschikte over interessante informatie: 
"Un passage de ces oiseaux a eu lieu près d’Etain le 15 mai 1825 et le 22 mai 1834 il en a été apporté un 
individu sur le marché de Metz." (1851: 115) Ofschoon Félicien Fallon in 1875 en Alfred Quinet in 1898 
respectievelijk schreven: "ses apparitions en Belgique sont excessivement rares et toujours accidentelles" 
(Monographie des oiseaux de la Belgique: 166) en "très rare en Belgique" (Vade-mecum des oiseaux observés 
en Belgique: 112) werd deze soort tijdens de herfsttrek af en toe waargenomen, veel minder in het voorjaar. 
Met uitzondering van de provincie Luxemburg werden, verspreid over het ganse land, individuen gevangen. 
Net over de grens werd deze soort in de 19de eeuw af en toe in de Moezelstreek oopgemerkt: "Dieser Vogel 

 
154 Van Oort E. D. & G.A. Brouwer, 1922 Ornithologia neerlandica, De vogels van Nederland, M. Nijhoff,  ’s-Gravenhage, deel 1: 93. 
155 Van der Have T.M.& Jonkers D.A.,1996. Zeven misverstanden over ooievaars Ciconia ciconia in Nederland. Limosa, 69: 47-50. 
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bewohnt das östliche Europa und ist in der Moselgegend eine seltene und zufällige Erscheinung. In der 
Umgegend von Metz wurden im dem J. 1829 zwei und im J. 1834 im Monate Mai ein Individuum erlegt. Ist 
auch in Belgien beobachtet und einigemal erlegt worden." (Moselfauna: 206) In het Groothertogdom 
Luxemburg werd het wachten tot de jaren 1990 vooraleer deze soort voot het eerst werd waargenomen. 
Van west naar oost onthouden we in West-Vlaanderen: een juveniel in Westende op 7 oktober 1900 en een 
adult mannetje in Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge in september 1909. Over deze waarneming liet  
Georges van Havre het volgende noteren: "M. Despriet, membre correspondant de la S. O. C. B. [Société 
Ornitholgique du Centre de la Belgique], me renseigne la capture d'un Ibis falcinelle, ♂ ad., faite en 
septembre 1909 à Saint-Croix lez-Bruges. Le sujet fait partie de la collection de M. de le Marre, au château 
de Mâle. Dans le Gerfaut du 15 mai 1911, j'ai publié la liste des captures d'Ibis falcinelle faites jusqu'à cette 
date en Belgique. Il convient d'y ajouter celle de Sainte-Croix. Ces captures sont donc actuellement au 
nombre de quinze."  (Mottin G., 1912: 79) In Oost-Vlaanderen noteerde men ook enkele exemplaren, 
waaronder een juveniel, in Kieldrecht in september 1902; een ad. ♂ in Zelzate op 21 maart 1907 (Le Gerfaut: 
1943: 111) en een juveniel ♀ in Groede, een dorp in de gemeente Sluis aan de grens met Nederland156 in 
september 1907. Het vrouwtje moet deel uit gemaakt hebben van een groepje van 3 individuen, waarvan de 
twee anderen blijkbaar wisten te ontsnappen. De exemplaren van Zelzate en Groede zijn in de verzameling 
van de Gentse familie de Hemptinne beland maar de vermelding op het etiket komt niet overeen met de 
gegevens die van Havre vermeldt en die door Lippens & Wille (1972) worden overgenomen157. Vogels uit de 
verzameling van de Hemptinne moeten met de nodige omslachtigheid behandeld worden. Zo vermeldt 
Alphonse Dubois: "M. le comte J. de Hemptinne m'informa qu'il possède un Ibis falcinelle, mâle adulte, tué 
le 21 mars 1897, à Westdorp, sur le territoire hollandais, mais à deux cents mètres seulement de la frontière 
belge; un second individu, probablement la femelle, car ils étaient deux, a pris son vol vers la Belgique." 
(Ornis, 9: 130-131) Ook dit gegeven, bovendien op Nederlands grondgebied, valt niet te verifiëren. G. van 
Havre vermeldt geen gegevens vóór 1900 en van voor deze datum zijn er ook geen gehomologeerde gevallen. 
Voorzichtigheid is nogmaals geboden bij informatie van de Heptinne. Bovendien wordt dit geval noch door 
Snouckaert van Schauburg (1908), noch door Eykman et al. (1941) weerhouden. Van Havre vermeldt dat wat 
later nog 2 juveniele vogels in de grensstreek, maar op Nederlands grondgebied, geschoten werden. In de 
provincie Antwerpen: een juveniel in Zandvliet op 15 augustus 1906 en een adulte vogel in Zwijndrecht in 
september 1907 of 1908. In Limburg: een juveniel ♂ en ♀ in Zonhoven in augustus 1903. Over dit geval 
schreef Alphonse Dubois: "En septembre 1903, deux Ibis (Plegadis falcinellus) ont été vus dans le Limbourg 
belge pres de la frontiere hollandaise: l’un a été tué et l'autre s'est envolé vers la Hollande." (Ornis, 13: 136) 
De verwarring is begrijpelijk aangezien een zestal vogels van augustus tot en met september in de omgeving 
van Genk (BAHC) pleisterden. G. van Havre vermeldt met rede een juveniel ♂ en ♂ voor Zonhoven in 
augustus en en 2 juvenielen (zonder geslachtsbepaling) voor Genk  in  september. De zes vogels werden door 
het BAHC gehomologeerd. Twee van deze exemplaren maakten oorspronkelijk deel uit van de privécollectie 
van Marcel de Contreras vooraleer deze ornitholoog uit plaatsgebrek zijn verzameling wegschonk aan het 
Musée royal d’Histoire naturelle van Brussel. In oktober 1924 werd er aan de grens met Nederland, één 
individu uit een groep van vijf gedood bij Budel, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Dit exemplaar 
is jammer genoeg verloren gegaan. In de provincie Luik werd een adult exemplaar in Haneffe, bij Donceel, in 
september 1903 geschoten in een groep van een dertigtal vogels. In Brabant: 1 individu in Grez-Doiceau in 
1848, een tweede in de omgeving van Namen in 1854, een adulte vogel in Gembloers in 1859 en één in 
Hastière omstreeks 1875. De provincie Henegouwen telt 3 waarnemingen: 2 in de buurt van Doornik vóór 
1842 en een juveniel in Obigies, bij dezelfde stad, op 21 oktober 1909. Ridder van Havre publiceerde reeds 
in het eerste nummer van Le Gerfaut (1911) een overzicht van de eerste 8 waarnemingen in ons land, onder 
de titel "L’Ibis falcinelle. Ses captures en Belgique". Bij de meeste najaarswaarneming gaat het vaak om 1 tot 
2 jonge exemplaren die vermoedelijk nadien hun uitzwerving in alle richtingen verder hebben gezet. Een 
groep van circa 25 individuen van 26 oktober tot 3 november 1932 in het Limburgse Molenbeersel vormt 
hierop een uitzondering. Van de waarnemingen uit de 19de eeuw werd er geen enkele gehomologeerd en 
voor de periode 1900-1950 tellen we 15 aanvaarde gevallen. In Groot-Brittannië werden reeds in september 

 
156 Over het geval van Groede wordt met geen woord gerept door Snouckaert van Schauburg (1908), van Oort & Brouwer (1922) en 
Eykman (1941) maar Zwarte Ibissen werden "plotseling in verschillende streken […] gesignaleerd" schrijven Eykman et al., Op. cit., 
deel 5: 505 en de lange lijst van waarnemingen omstreeks 1907 spreekt boekdelen.  
157 De balgen vermelden respectievelijk ″Selzaete, septembre 1903″ en"Sas de Gand, 25 mars 1897″. 
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1793 twee mannetjes geschoten aan de Thames, tussen Henley en Reading, Berkshire158. Het oudste 
bekende, goed gedumenteerde geval voor Nederland betreft een dood aangetroffen exemplaar in oktober 
1867 te Dussen, in Noord-Brabant. Aan het einde van de 20ste eeuw was deze soort reeds in elke Nederlandse 
provincie vastgesteld. Van 1812 tot en met 1892 telde Herman Albarda159 elf gevallen. In 1922 maakten Van 
Oort & Brouwer (deel 1: 100) reeds gewag van een 25-tal gevallen.  
 

Lepelaar, Platalea leucorodia 
"De passage au printemps et en automne sur les côtes maritimes des Flandres. Rare sur l’Escaut. Très-
accidentellement dans l’intérieur du pays et sur la Meuse. M. de Meezemaker m’a montré des individus dont 
le bec est notablement plus fort et plus long qu’à l’ordinaire et qu’il est tenté de regarder comme une autre 
race" schrijft Edmond de Selys-Longchamps. De heer de Meezemaker zou niet aan zijn proefstuk toe zijn160. 
Men was in Noord-Frankrijk niet vertrouwd met deze soort die er zeldzaam voorkwam. In de collectie 
Marmottan prijken slechts twee exemplaren die in Le Crotoy geschoten waren aan het einde van de 19de 
eeuw en François Baillon citeert in een voetnoot dat Buffon een onderscheid maakte tussen "la spatule 
blanche sans huppe" en "avec huppe"161. Omstreeks 1875, het jaar dat Félicien Fallon zijn Monographie des 
oiseaux de la Belgique uitgaf, kwam de soort voor in het voor- en najaar aan de kust, in de provincies 
Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen. "C’est pour la Belgique un oiseau de passage, principalement dans 
nos provinces du Nord, tandis qu’il niche en Hollande où il arrive en mai pour repartir en septembre vers le 
Nord de l’Afrique, son quartier d’hivernage. Autant cette espèce est rare aux rives de l’Escaut-Occidental, 
autant elle est commune à l’Escaut-Oriental, le Zandereeck, vers Veere, le Roompot, puis vers Brunissen, sur 
les rives du Crammer, etc. Allez par les Escaut à Dordrecht l’été, et vous pourrez admirer ces beaux oiseaux 
graves et réfléchis, aux endroits bien ouverts et les plus vasseux de ces estuaires" nuanceert Alfred Quinet 
(Les oiseaux du Bas-Escaut: 643-644). "On en tire quelques-uns sur l'Escaut en septembre et en octobre"  
schreef Alphonse Dubois (Bulletin du musée  royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 149). De soort werd dus 
af en toe waargenomen aan de Schelde maar minder vaak aan binnenwateren. In 1996 noteerde men een 
poging tot nestbouw te Wintham-Bornem (Oriolus, 62: 95-96). Deze soort werd regelmatig tijdens de trek 
opgemerkt maar telkens in kleine aantallen (max. 10-15), meestal in maart-april, maar ook overzomeraars in 
mei, juni, augustus... Zo noteerde baron de Chestret deze soort, die men gewend was te zien in Nederland 
en aan de kust in 1920 in Limburg: "Un individu de cette espèce a été tué au mois d'octobre 1920 à Zepperen 
près de Saint-Trond. Il se tenait isolé dans une prairie humide. Bien que ces oiseaux nichent fréquemment en 
Hollande, on les rencontre rarement en Belgique à l'intérieur des terres. En Flandre, dans le voisinage de la 
mer, ils sont plus communs." (Van Havre G., 1921: 51-52) In 1945 werd deze soort het ganse jaar door 
opgemerkt in het Zwin. De aantallen van toen kunnen niet tippen aan de ± 200 individuen die einde maart 
1953 in Knokke en op diverse plaatsen aan de kust (De Giervalk, 1953: 3 en De Wielewaal, 1953: 353) gemeld 
werden: "een feestelijk gezicht" schreven W. Loy en R. Hautekiet in De Wielewaal. Op 24 oktober 1953 zagen 

 
158 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 645. 
159 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 424. 
160 Tijdens de zitting van 14 januari 1902 illustreerde de vermogende de Meezemaker zijn voordracht, voor de Société Zoologique de 
France, over Patrijzen met een kleurafwijking, met beeldmateriaal, "des projections à la lumière oxhydrique. Il serait à désirer [schrijft 
de verslaggever] que ce luxe (car c'en est un paraît-il), dont nous avons profité, grâce à la généreuse initiative du conférencier, puisse 
se généraliser et devenir une habitude. [...]." Bij verscheidene exemplaren van een populatie, die inmiddels verdwenen was, maar 
die hij in 1863 bij het stadje Bergues had waargenomen, stelde hij vast dat "Le roux de la Perdrix grise est remplacé par une teinte 
gris de lin. Les lignes, taches et stries du corps sont blanches, relevées sur les ailes par des taches noires sur les côtés. Rectrices d'un 
gris blond. Front, sourcils et gorge d'un cendré un peu blond. Fer à cheval indiqué par une tache d'un cendré un peu blond." De 
Meezemaker omschreef deze variëteit als Perdrix des marais en had over dit onderwerp een brief gestuurd naar het Amerikaanse 
tijdschrift Ibis dat de brief reeds in 1864 publiceerde. De Meezemaker maakte er in melding van "plusieurs captures faites aux 
environs de Bergues, au milieu des marais desséchés". Alle exemplaren waren "panachés de blanc de la même manière" en de 
vuurker schreef "je persiste à considérer cette Perdrix, comme une variété de la Perdrix grise dont elle a la taille et la forme." De 
verslaggever besluit echter doodnuchter, om niet te zeggen laconiek, met "Ne peut-il se faire que tous les jeunes d'une couvée aient 
aussi un plumage pâle? Ce serait une question à étudier?" (Bulletin de la Société Zoologique de France, 27, 1902) Het creëren van 
variëteiten was schering en inslag, vooral omdat – zelfs de grootste ornithologen – over te weinig taxonomische gegevens beschikten. 
In verband met de indrukwekkende collectie van De Meezemaker, die na zijn dood beheerd werd door "M. de Praneuf, un de ses 
parents, à Bergues, en France (Nord). [schrijft Marcel de Contreras] J'ai un jour pu admirer dans cette collection les deux œufs 
authentiques du Pingouin brachiptère (Alca impennis Brunnich)", Marcel de Contreras, 1912. Des mutations dans les collections 
ornithologiques. Le Gerfaut, 2: 23. 
161 Baillon L.A.F., 1833. Catalogue des Mammifères, iseaux, Reptiles, Poissons et Mollusques testacés marins, observés dans 
l’arrondissement d’Abbeville par M. L.-A.-F. Baillon. Mémoires de la Société Royale d’Emulation d’Abbeville, 1833: 69. 
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A. Rodts en F. Florozoone 25 Lepelaars in formatie overvliegen aan de IJzermonding (De Wielewaal, 1954: 
63). In de periode september-oktober werden geregeld groepjes waargenomen aan de kust, veel zeldzamer 
aan de Schelde, waar volgens Léon Lippens162 soms Lepelaars overwinteren als de weersomstandigheden 
gunstig zijn, of in het binnenland. Herman Voet meldde op 24 maart 1955 een exemplaar aan het Stappersven 
op de Kalmthoutse heide (De Wielewaal, 1955: 183). Sinds 1999 is de Lepelaar ook broedvogel in Vlaanderen. 
Dit lag in de lijn der verwachtingen gezien de populatietoename van de soort in Nederland. Het 
merkwaardige in Nederland is de kolonisatie van bijna alle Waddeneilanden. Hier steeg de populatie in een 
kwart eeuw van een zestigtal paren naar 600. In de jaren 1980 en 1990 ontstonden in het Waddengebied 
belangrijke nieuwe kolonies op De Schorren op Texel (1982), Vlieland (1983), Schiermonnikoog (1992), 
Ameland (1994) en Rottumerplaat (1995). In het Deltagebied verscheen in 1989 ook een snel aangroeiende 
kolonie. In 1998-2000 broedden er respectievelijk 1270, 1008 en 1024 paren in Nederland. In vergelijking 
met de 190-240 paren in 1973-77 is dat een opmerkkelijke aangroei. Ondanks een toename van het aantal 
exemplaren in ons land blijft het bij voorlopig 1 kolonie in de Verrebroekse Blikken te Verrebroek in Oost-
Vlaanderen. In 2006-2007 werden er respectievelijk 14 en 19 broedparen geteld. In 2005 broedde de soort 
ook in het Zwin maar niet meer in de twee daarop volgende jaren.  
 

Flamingo, Phoenicopterus roseus 
Edmond de Selys-Longchamps had weet van een exemplaar dat toevallig aan de Rijn163 was waargenomen 
en Côme-Damien Degland had hem verteld over een individu dat bij Duinkerke in Frans-Vlaanderen gedood  
of verongelukt was: "Un est tombé dans la cour d’un boulanger à Dunkerque, il y trente-cinq ans." (Degland 
C.D., 1831: 263) Ook bij Abbeville waren er enkele gedood (de Norguet A., 1866: 146). Op 18 oktober 1905 
werd een volwassen ♂ gedood te Saint-Pol bij Duinkerke (Van Kempen Ch., 1912: 61). Op 22 oktober van 
hetzelfde jaar werd een volwassen mannetje in de duinen van Ambleteuse gedood. Deze soort werd 
sporadisch waargenomen in ons land en de wilde herkomst van de hier vermelde gevallen kan niet worden 
gewaarborgd: 1 individu bij Antwerpen in 1880 (Dubois A., 1912b: 173); 1 adult ♂ in 1890 in het Oost-Vlaamse 
Boekhoute (Le Gerfaut, 1943: 111), een deelgemeente van Assenede in oktober 1907 (Chasse et Pêche, 1907-
1908: 48); 1 exemplaar dat in het Brabantse Malderen zou zijn geschoten in oktober 1902 werd op de 
Brusselse vogelmarkt verhandeld (Ibidem); de Selys-Longchamps (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle 
de Belgique: 1172) vermeldt een individu dat vóór 1897 gedood werd te Virelles en een ander exemplaar 
werd op dezelfde plaats gedood in september 1913 (Chasse et Pêche, 1912-1913: 1112). Aan het meer van 
Virelles werden eind april 1929 nog 2 individuen waargenomen (Dupond in Le Gerfaut, 1930: 109-110). Van 
1 exemplaar, waargenomen aan de kust in Heist, begin december 1928, is de wilde herkomst ook zeker 
weinig waarschijnlijk (Le Gerfaut, 1929: 71). Deze hypothese wordt door René Verheyen veralgemeend voor 
andere waarnemingen vooral omdat Flamingo’s in West-Europa veelvuldig in parken en zoo’s gehouden 
werden. Over de waarneming te Boehoute in 1890 schrijft de Vogelwerkgroep Gent: "Van de enige in ons 
gebied gedane waarneming staat niet vast of het al dan niet om een ‘roseus’ ging. Dit dier vertoonde geen 
spoor van gevangenschap" (Avifaunagids van het Gewest Gent en de Kanaalzone: 70). Toch moet de nodige 
omslachtigheid aan de dag gelegd worden want niets bewijst dat het individu op Belgische bodem werd 
aangetroffen. Begin december 1928 werd 1 individu waargenomen in Heist (Le Gerfaut, 1929: 71). Tot slot 
vermelden we dat in Saaftinghe, aan de Nederlandse grens, in het begin van de jaren 1920 een groepje 
Flamingo’s zou gepleisterd hebben. Dit was niet de eerste waarneming voor Nederland want begin december 
1906 werd een exemplaar dood aangetroffen te Hindeloopen in Friesland164. Snouckaert heeft dit geval niet 
opgenomen in zijn avifauna (1908) omdat hij het in verband meende te moeten brengen met waarnemingen 
van uit dierenparken ontsnapte exemplaren in Engeland en Ierland. Er zijn geen aanwijzigen dat de Flamingo 
in vorige eeuwen in het Noordzeegebied heeft gebroed. Ook in Frankrijk stond met sceptisch tegenover 
waarnemingen van deze soort: "Je ne connais personnellement aucune capture authentique de Phénicoptère 
rose dans la région" schreef Magaud d'Aubusson en hij vervolgt "Cette espèce ne figure pas dans le Catalogue 
de Baillon, et Marcotte dit simplement que le Flamant rose est ‘de passage très accidentel’. Il ajoute bien: 
‘Un individu égaré a été vu, il y a quelques années, dans la vallée de la Bresle [op de grens tussen de 

 
162 Lippens L., 19542. Op. cit.: 26. 
163 Cuvier G., 1817. Le règne animal distribué d'après son organisation, Deterville, Paris, tome I: 505. Cuvier had  vier jaren in  Stuttgart 
gestudeerd.  Degland & Gerbe (1867²) vermelden dat "Quelques individus égarés ont été tués en Savoie, près de Strasbourg, et sur 
d'autres points à l'intérieur de la France." (Ornithologie européenne, tome II: 334). 
164 Notes from the Leyden Museum, 30, 1908: 139. 
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departementen Somme en Seine-Maritime].’ Mais ce fait, qui remonte à une époque très antérieure à 1860 
et n'a pu être sérieusement contrôlé par l'auteur, me semble de peu de poids. Il n'est pas prouvé au surplus 
que l'oiseau qu'on aurait vu dans la vallée de la Bresle n'était pas un Flamant échappé de la ménagerie d'un 
jardin zoologique, cas qui s'est déjà présenté pour cette espèce dans un de nos départements 
septentrionaux. C'était tout, lorsque mon ami Léon Hamel, revenant à la fin du mois de mai de ses chasses 
de printemps en baie de Somme, me raconta qu'il avait vu chez un marchand naturaliste fixé au Crotoy deux 
Flamants empaillés que celui-ci lui assura avoir été tués à la hutte, au mois de mars, près de Morlay, par un 
chasseur venu du midi de la France en déplacement cynégétique dans la baie de Somme. Ces deux Flamants, 
au rapport du chasseur qui les avait abattus, faisaient partie d'une bande d'une vingtaine d'individus."165 
Tussen 1970 en 1973 doken twee Flamingo’s op in het Zwillbrocker Venn, een natuurgebied in Rijnland-
Westfalen, vlak over de Nederlandse grens bij Eibergen en Groenlo. Wat er nadien met de vogels is gebeurd 
is onduidelijk maar het Zwillbrocker Venn is waarschijnlijk de meest noordelijk gelegen broedplaats voor een 
gemengde flamingokolonie waar een veertigtal Chileense flamingo Phoenicopterus chilensis, waarschijnlijk 
in de winter van 1978-1979 uit Nederland overgewaaid, deel van uitmaken.Vanaf 1983 zijn er elk 
broedseizoen flamingo’s aanwezig en sindsdien worden hier bijna jaarlijks nesten gebouwd op nog geen 
kilometer van de grens met Nederland. In 1994 telde men 18 nesten en tientallen uitgevlogen jongen166. De 
hoofdmoot van de populatie wordt gevormd door Chileense Flamingo’s Phoenicopterus chilensis. Daarnaast 
is er gebroed geweest door Caribische of Rode Flamingo’s Phoenicopterus ruber, soms zuivere paren maar 
ook gemengde (Ph. ruber x Ph.roseus). Verder treft men in de kolonie sinds 1986 Flamingo’s Phoenicopterus 
roseus en sinds 1994 Rode Flamingo aan. In 2006, 2007 en 2010 werden eveneens Kleine Flamingo’s 
Phoenicopterus minor waargenomen. Voor Rode en Kleine Flamingo staat het vast dat de vogels uit 
gvangenschap zijn ontsnapt, voor de Flamingo’s is het niet uitgesloten dat er uitwisselingen zijn met andere 
Europese populaties of zelfs mogelijk uit Kazachstan.  
 

Roodhalsfuut, Podiceps grisegena 
Deze soort werd af en toe in de winter waargenomen vóór de kust en op de waterlopen die erop uitmonden: 
"de passage dans les grand marais et sur l’Escaut aux environs de Tournay, au printemps et en automne, 
assez rare. Les vieux ne s’y voient presque jamais", schreef Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 160).  
Julien Marc Deby formuleerde het in 1845 als volgt: "Not uncommon on rivers and marshes in different parts 
of Belgium; sometimes also on the sea-shore." (Zoologist, 4: 1257) Omstreeks 1885 was dit niet anders: "Aux 
passages en automne et au printemps, sur l'Escaut et dans les grands marais, mais toujours assez rare." 
(Dubois A., 1886a: 24) Ook bij G. van Havre (1928) lezen we hetzelfde. A. Croegaert meldde aan Alphonse 
Dubois een vangst in het Antwerpse: "Cet oiseau a été pris dans nos environs les 21 et 23 juin et 5 octobre 
1889." (Ornis, 6: 344) Aangezien er 3 exemplaren in de zomer van 1889 in het Antwerpse gevangen werden, 
is het – volgens René Verheyen (De watervogels van België: 60) - niet onwaarschijnlijk dat de soort er toen 
gebroed heeft. Misschien ging het gewoon om overzomeraars? De soort heeft in ons land voor het eerst, met 
zekerheid, gebroed in 1979 in Sint-Lenaerts, een deelgemeente van Brecht (Voet H. & Maes P., 1981: 83-
100). Dit broedgeval kadert in een ruimere West-Europese context. Het aantal Roodhalsfuten is niet 
toegenomen maar de soort heeft haar overwintergebied zuidwaarts verplaatst tengevolge van bijzonder 
koude winters. Individuen die in onze contreien toevallig een partner vinden, kunnen tot broeden overgaan. 
Zo werd in 1978, ten zuidoosten van Parijs, een eerste broedgeval voor deze regio vastgesteld.167 Over het 
voorkomen in Noord-Frankrijk noteerde Côme-Damien Degland: "De passage non-régulier et très-rare, 
surtout l’adulte, dans les environs de Lille" (1841: 102). Hoe meer naar het oosten hoe zeldzamer dat de 
waarnemingen werden. Rond hetzelfde tijdstip schreven Michael Schäfer en Jean-Joseph-Jacques Holandre 
voor de Moezelstreek: "Erscheint sehr zufällig in der Moselgegend." (Moselfauna, 228) en "Paraît très-
accidentellement dans nos environs." (1851: 118) Sinds het midden van de jaren 1980 is de Roodhalsfuut in 
Nederland een vermoedelijk jaarlijkse broedvogel. Het eerste broedgeval werd echter reeds vastgesteld op 
26 mei 1927 te Kortenhoef in Noord-Holland168. Schlegel en Albarda vermelden deze soort reeds als 

 
165 Magaud d’Aubusson L., 1911. Liste raisonnée des échassiers et palmipèdes observés dans la baie de somme et sur les côtes de 
Picardie. Revue Française d’Ornithologie, 2: 77. 
166 Lensink R., 1996. Vreemde vogels in de Nederlandse avifauna: verleden, heden en wat voor een toekomst. Het Vogeljaar, 44: 145-
164. 
167 Tostain O., du Plessix H. & Siblet J.-P., 1978. Première nidification du Grèbe jougris en Région parisienne. Le Passer, 16 : 89-90. 
168 Orgaan der club van Nederlandsche vogelkundigen, 1, 1928: 74-75 en 4, 1932: 153. 
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broedvogel in de 19de eeuw maar dit kon niet bewezen worden. De eerste zekere broedgevallen uit de 20ste 
eeuw dateren uit 1918, 1927 en 1966. In de loop van de jaren 1970 en 1980 werd het aantal 
zomerwaarnemingen alsmaar talrijker maar in de periode 1973-1977 waren er geen broedgevallen. In het 
begin van de jaren 1980 nam ook het aantal mogelijke en waarschijnlijke broedgevallen toe. De vestiging als 
jaarlijkse broedvogel in Nederland was geen geïsoleerd geval en viel samen met een populatiegroei vanaf het 
begin van de jaren 1980 in een aantal Europese landen, zoals Duitsland (Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg), 
Denemarken en Finland. Het broedgeval in België in 1979 (Sint-Lenaerts) en een mislukt in 1985 passen 
vollrdig in het plaatje169. In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft de soort met zekerheid gebroed in 
1938-1940 met jaarlijk drie tot vier jongen170.  In de atlasjaren 1998-2000 bedroeg het aantal zekere en 
waarschijnlijke broedgevallen tenminste respectievelijk 5, 8 en 10 en in de periode 2000-2005 werden nog 
enkele schaarse broedgevallen opgetekend. 
 

Geoorde Fuut, Podiceps nigricollis 
"Observé dans les grands marais de la Flandre et de l’Escaut, mais seulement de passage accidentel" (Faune 
belge: 161) schreef Edmond de Selys-Longchamps in 1842. Alphonse Dubois preciseerde: "unregelmässig im 
Früjahre und im Herbst" (Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (7): 108). A. Croegaert liet zelfs 
een vermoeden van een broedgeval in het Antwerpse verstaan in zijn berichtgeving aan Alphonse Dubois: 
"C’est la première fois que j’ai à faire constater la capture de cet oiseau à l’état adulte dans nos environs. Je 
n’en ai jamais eu en chair que des jeunes. Des individus adultes ont été capturés les 10 et 20 juin et 19 août 
1889. Je dois supposer qu’au printemps il y ait eu un passage de ces oiseaux dont plusieurs couples ont 
niché." (Ornis, 6: 344) C. Hendrickx signaleerde aan Georges van Havre een waarneming van deze soort in de 
Kempen: "On vient de m'apporter un beau mâle de grèbe oreillard tiré le 12 avril à Gheel. C'est une espèce 
rare en Campine, car depuis vingt-cinq ans c'est seulement la seconde capture dont j'ai connaissance." (Le 
Gerfaut, 1923: 43) Deze commentaren staan in schril contrast met wat we bij Alphonse Dubois lezen: "Rare; 
de passage irrégulier au printemps et en automne." (Dubois A., 1886a: 24) Josef Gengler, die maar 
kortstondig in ons land vertoefde, licht verder toe: "Der kleine Taucher trat erst mehr gegen Ende des Winters 
auf." (Journal für Ornithologie, 64: 411) De soort heeft – volgens Lippens (1954) en Verheyen (1951) - voor 
het eerst, met zekerheid, in ons land gebroed in 1931 te Weelde in de Kempen (Le Gerfaut, 1945). Maar reeds 
eerder meldde A. Clerfayt de soort in bruidskleed het het Henegouwse Pottes: "Deux sujets en plumage de 
noce ont été tirés au marais de Pottes, par M. Alfred Rosier, fin avril 1920." (Van Havre G., 1921 53) Georges 
van Havre vermeldt dat de soort werd waargenomen "exceptionnellement encore en juin comme près 
d’Anvers en 1889; semble alors s’établir pour nicher." (Les oiseaux de la faune belge: 312) Er is ook sprake 
van ‘broedgevallen’ enerzijds bij Zandvoorde, een toen nog zelfstandige gemeente die in 1971 fusioneerde 
met Oostende, in 1921: "Un couple avec des jeunes se trouvait au Keignaert Kreek près de Zandvoorde, à la 
date du 15 juillet 1921 ; sans aucun doute ces oiseaux avaient niché à cet endroit, milieu d'ailleurs très 
favorable à l'espèce" (Van Havre G., 1922: 47) en anderzijds in juni 1924 aan het meer van Epioux, in het 
woud van Herbeumont, in de provincie Luxemburg (Le Gerfaut, 1924: 54). Na het geval uit Zandvoorde en de 
gegevens uit juni en augustus 1889 stond voor van Havre vast dat deze soort in ons land broedde. In 1948-
1952 telde men in Vlaanderen, volgens de Vlaamse Broedvogelatlas (2004: 92) maximaal 8 broedparen. Dit 
staat in schril contrast met wat Willy Suetens schreef (De Wielewaal, 1955: 16-17). Hij telde in 1948 drie 
nesten op de Putse Moer te Kalmthout, 5 nesten in 1951, 7 nesten in 1952 (De Giervalk, 1953: 2-11) 1 nest 
op de Snepkensvijver te Lichtaart, een regelmatig broedpaar in Postel (Zwart KKot), 1 in Weelde in 1951 8 
paren in 1953 in de Lage Mierde en niet minder dan 6 tot 30 in Ossendrecht in 1950. In 1969-1971 zouden 
er volgens Glenn Vermeersch en Herman Voet maximum 14 en in 1973-1977 slechts één geweest zijn. In de 
jaren 1980 steeg het aantal broedparen maar in de jaren 1990 liepen de aantallen terug om vanaf 1995-1996 
opnieuw te stijgen. De Vlaamse populatie werd in 1995 op 60 broedparen geschat en een jaar later op 83. 
Tegelijkertijd noteerde men een westelijke verschuiving tot zelfs in het Zeebrugse havengebied. De soort 
palmde, naast de natuurlijke heidegebieden, ook opgespoten terreinen, natuurontwikkelingsterreinen en 
bezinkingsbekkens in. In Vlaanderen is de soort in 6% van de atlashokken aanwezig. In 2000 werd de Vlaamse 
populatie op 96 tot 104 paren geschat, in 2001 reeds 135 tot 140 en 142 tot 150 in 2002. In Wallonië is de 

 
169 Teixera R., 2003. Broedgeval van Roodhalsfuut Podiceps grisegena op het Groote Meer in 2002. Limosa, 76: 23-24. 
170 Herckenrath H., 1986. Die bislang einzigen westfëlischen Brutnachweise des Rothalstauchers (Podideps grisegena). Charadrius, 
20: 104-105  
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Geoorde Fuut een schaarse broedvogel die zich ophoudt ten noorden van de as Samber-Maas. In 1974 en 
1975 hebben 3 paren gebroed in Harchies (Loison M. & Godin J., 1976: 311-340). Overzomeraars waren er 
aanwezig in 1973 en sporadisch sinds 1976. De Waalse populatie steeg van 6 broedparen in 2001 naar 61 in 
2007. In Nederland vonden de eerste zekere broedgevallen plaats in 1918, waar 12 nesten gevonden werden 
in de Ankeveense Plassen, in Nederhorst den Berg (Noord-Holland). Eerder werd op Texel op 20 juni 1913 
een ♀ met broedvlek geschoten. In 1973-77 waren slechts 30-70 broedparen aanwezig in Nederland. In 1998 
telde men er 300-320, 420-440 in 1999 en meer dan 500 paren in 2000. Nadien zijn de aantallen voortdurend 
blijven toenemen, vooral in 1989-1995 tot ongeveer 270 paren171. In 2003 werden in Nederland zelfs 530 tot 
560 broedparen geteld. De laatste jaren gaat de trend eerder in dalende lijn. In Noord-Frankrijk evolueerde 
het statuut van deze soort van zeldzame gast en later ook overwinteraar naar broedvogel vanaf de jaren 
1980. Het oudste mogelijke broedgeval voor Noordrijn-Westfalen dateert van juni 1904 en het werd 
vastgesteld door Geyr von Scheppenburg aan de Krickenbecker Seen, vier door turfwinning ontstane meren 
in het Nettetal.  
 

Wespendief, Pernis apivorus 
Kwam de Wespendief in de eerste helft van de 19de vrij algemeen voor in ons land? Edmond de Selys-
Longchamps schreef: "Plusieurs individus ont été tués dans les différentes parties de la Belgique en été." 
(Faune belge: 55) Alphonse Dubois bevestigde dit voor de tweede helft van de 19de eeuw: "Passe 
irrégulièrement. Il y a douze ans on a constaté un grand passage en été à Wilrijk où l'on en a abattu alors 
plusieurs." (Dubois A., 1888: 140) Ook uit de provincie Limburg zijn enkele schaarse gevallen bekend: "Il est 
rare dans nos environs. En 1841, on a tiré à Wellen un individu qui présentait une variété remarquable et qui 
empaillé fait partie actuellement du Musée d’histoire naturelle de Bruxelles. Il figure dans l’ouvrage de 
Dubois Pl. VIII bis. En 1860, on en a tiré un à Peer. Deux autres ont été tités, en 1882, à Eelen et à Bockryck." 
(Bulletin de la section scientifique et littéraire de la Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, 19: 
63). Bamps wist zelfs het individu uit Bokrijk een tijdje in leven te houden door het te voeden met 
regenwormen, kikkers en vliegen. Côme-Damien Degland benadrukte ook het voorkomen in het 
departement Pas-de-Calais, aan de grens met Henegouwen: "Elle niche […] dans la forêt de Mormal et dans 
celle de Hesdin." (Mémoires de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 217) Ook in 
Picardië was de soort in de 19de eeuw in alle bossen aanwezig, al was het nog niet in grote aantallen. Jean 
Vincent (Nos Oiseaux: 185), die deze soort in het eerste aanhangsel van zijn boek bespreekt, beschouwde de 
soort in België als zeldzaam. Was dit omdat hij zelf geen Wespendieven waargenomen had en voor zijn 
informatie afhankelijk was van derden? In 1921 meldde A. Clerfayt aan G. van Havre dat "Un couple s'est 
établi en avril 1920 dans le bois de Quèvyle-Grand." (Van Havre G., 1921: 51) In 1943 schreef René Verheyen 
over deze soort: "Zeldzame broedvogel. Ondanks zijn hernieuwde kolonisatiepogingen schijnt hij als 
broedvogel in de Kempen te ontbreken of er althans zeer zeldzaam te zijn." (De dag- en nachtroofvogels van 
België, Konklijk Natuurhistorisch Museum van België: 219) Dit strookt niet met wat Frans Segers schrijft: "Op 
1 augustus 1937 onstond bij mij het vermoeden, dat de wespendief in de Antwerpse Kempen wel eens als 
broedvogel kon voorkomen." (Broedvogels in de Kempen: 168) Een boswachter had een koppel roofvogels 
gezien "die van de grond opvlogen en daarbij iets lieten vallen dat later als wespenraat kon geïdentificeerd 
worden. In mijn nota’s [schrijft Segers in 1948] vind ik over deze vogels opgeteekend: waarschijnlijk 
“trekkers”, - doch nu begin ik daar ernstig aan te twijfelen, te meer omdat de vermelde jachtopziener de 
vogels vroeg[er] reeds meermaals in dezelfde streek had waargenomen." (Ibidem) Op 28 juni 1945 kwam de 
definitieve opheldering. Een broedende Wespendief werd van het nest geschoten, waarin één ei lag, in de 
omgeving van Gierle. Al bij al was de kennis omtrent deze soort in de jaren 1950 vrij beperkt: "Over de stand 
van de wespendief als broedvogel in ons land bezitten we nog maar heel weinig precieze gegevens" schreef 
Z.E.H. Gabriëls (De Wielewaal, 1955: 201). Nadat de laatste haviken in 1917 uit het Meerdaalwoud 
verdwenen waren, kwam er ruimte voor andere roofvogels. In 1924 vestigde er zich het eerste sperwerpaar 
en in 1925 volgde het eerste koppel Wespendieven (De Wielewaal, 19: 162-165). In 1946 schreef Florent 
Wortelaars: "Ieder jaar is er één enkel broedpaar in Meerdael; een heel enkele keer zijn er twee" (Wortelaars, 
1946: 93). Deze Wespendieven trokken geregeld op jacht in de Dijlevallei, op zoek naar kikkers en insecten. 
In 1932 ontdekte A. Keyers een broedgeval in het Limburgse Molenbeersel (Atlas van de broedvogels van 

 
171 Van Dijk A.J., Hustings F., Sierdsema H. & Verstrael T.,  1997. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1992-93. 
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Limburg: 168). In de volgende decennia zou de Wespendief zich definitief in Limburg vestigen (Gabriëls E.H., 
1960: 144-145). Gabriëls vond er persoonlijk een nest met eieren in 1934 en 1953. "Voor het Walenland 
hadden we echter nog geen enkel bepaald gegeven, bij gebrek aan waarnemingen. Onze uitgestrekte 
Ardeense wouden en bossen zijn nog een groot braakland op vogelgebied" volgens Gabriëls (1955: 201) dier 
terstond naar het zuiden van het land op onderzoek ging. In 1943 had hij kennis gemaakt met Eugène Verday, 
een vogellifhebber uit Harre, in de provincie Luxemburg. Verday was jachtwachter en rentmeester en had 
om zeggen zijn hele leven in de bossen doorgebracht "en met behulp van een paar oude boeken had hij zo 
goed en zo kwaad als ’t ging, maar met een bewonderenswaardige taaiheid, de meeste vogels van de streek 
leren kennen. Hij bezat ook een verzameling vogeleieren, die hij slechts aan enkele intieme vrienden toonde 
en als een schat op zijn slaapkamer bewaarde. Tussen tientallen legsels van buizerd, havik en sperwer lagen 
ook enkele mooie legsels van de wespendief." Drie jaar lang zijn Gabriëls en Verday op speurtocht geweest 
naar broedende Wespendieven. Het gebied strekte zich in grote lijnen uit tussen de Ourthe en de Amblève, 
vanaf hun samenvloeiing te Comblain-au-Pont tot aan de weg Laroche – Baraquede-Fraiture – Salmchâteau.  
Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 55-56) vermoedde reeds dat deze soort bij ons, in de Ardennen, 
broedde. A. de la Fontaine schreef in 1865 over de soort "qu’elle se reproduit dans les Ardennes. Le fait n’est 
pas sûr, mais fort probable." (Faune du pays de Luxembourg : 32) Dit vermoeden werd reeds eerder, in 1844, 
door Michael Schäfer geuit: "Er scheint in den Eifel und den Ardennen zu brüten."172 Félicien Fallon vond dit 
vanzelfsprekend "puisque c’est toujours pendant l’été que cette Buse a été remarquée et jamais en hiver, 
époque à laquelle elle migre." (Monographie des oiseaux observés en Belgique: 11) Heel waarschijnlijk was 
dit ook zo, want in de buurt van Aarlen had iemand twee exemplaren geschoten; een derde slachtoffer viel 
in de omgeving van de stad Luxemburg en twee andere individuen werden in september 1864 in Bettendorf 
geschoten (A. de la Fontaine: 1865). In het Groothertogdom Luxemburg kan men al verscheidene decennia 
van een stabiele broedpopulatie spreken, mede dankzij de hoge bebossingsgraad (34,3%). In de Hoge Venen 
waren dag- en nachtroofvogels schaars aanwezig, "La destruction par les pièges à poteau – interdits – et par 
le fusil en sont la cause. Souvent les femelles nicheuses de buses et de bondrées sont tuées sur leur nid." 
(Van Beneden A., 1938: 125) In de Franse Moezelstreek had J. Holandre het nest van deze soort gevonden in 
het bos van Tichemont en een horst was ontdekt in het bos van Sommethonne, een deelgemeente van Meix-
devant-Virton, in de Gaume: "M. le Marquis de Wavrin m'a dit que la Bondrée a niché à Bleid près Virton en 
mai 1897. C'est toujours exceptionnellement que cet oiseau niche dans notre pays." (Dubois A., 1897-1898: 
129). Sinds de jaren 1970 is het verspreidingsgebied van de Wespendief in Vlaanderen sterk toegenomen. In 
het midden van de jaren 1960 werd het aantal broedparen voor Vlaanderen op 125 tot 175 geschat, in de 
periode 2000-2002 was dit reeds opgelopen tot 160 tot 240 en 220 tot 250 in 2006-2007. Deze toename kan 
waarschijnlijk verklaard worden door het ouder worden van de bossen, waardoor meer geschikte 
broedplaatsen ontstonden. In Wallonië komt de soort talrijk voor en alleen daar waar bossen ontbreken is 
ze afwezig. De Waalse populatie werd in 2010 op 630 tot 790 paren geschat en dit was waarschijnlijk een 
onderschatting. In de Brusselse Regio is de verspreiding van de Wespendief beperkt tot het Zoniënwoud, 
waar men vermoedt dat jaarlijks gemiddeld 2 tot 4 paren broeden. Het enige zekere broedgeval uit het 
Zoniënwoud dateert van 19 juni 1991. Toen werd een individu waargenomen dat takken aanbracht voor het 
horst. De toename van deze soort in Nederland houdt waarschijnlijk verband met de vermeerdering van het 
bosareaal. In Vlaanderen wordt deze soort vaak op doortrek waargenomen. In augustus en september 2013 
trokken twee golven over de Lage Landen. De eerste, op 25 en 26 augustus werd vooral in het oosten van 
Nederland en Vlaanderen opgemerkt met aantallen die op zijn minst uitgedrukt ongewoon waren (max. 746 
ex over Bichterweerd in de Maasvallei). Door een verschuiving van de drukgebieden was de trekcorridor naar 
het westen opgeschoven. Het fenomeen was ook in het zuiden van het land merkbaar (Natuur.oriolus, 80: 
83-90 en Beckers A., Derouaux A. & Jacob J.-P., 2014: 181-184). 
 

Grijze Wouw, Elanus caeruleus 
Tot 1950 is er één gevangen individu uit Bosvoorde (Dubois A., 1897: 140 en Dubois A., 1912b: 185) bij 
Brussel, in mei 1847 en één vrije veldwaarneming, door graaf Joseph de Hemptinne, in het Oost-Vlaamse 
Sint-Denijs-Westrem op 10 juni 1933 (Le Gerfaut, 1935). Bij deze niet gehomologeerde ‘waarneming’ hoort 
enig voorbehoud en toelichting: "Het betrof hier een (voor die tijd zeldzame)" visuele waarneming op 30 m 

 
172 Schäfer M., 1844. Moselfauna oder Aufzählung und Beschreibung der im Regierungsbezirke Trier beobachteten Thiere, mit 
Berücksichtigung der Angrenzung des Moseldepartements und Belgiens, Theil 1, Fr. Lintz, Trier: 71. 
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zonder afschot, wat eigenaardig lijkt voor een verzamelaar op zoek naar ongewone stukken." (Avifaunagids 
van het Gewest Gent en de Kanaalzone: 120) In de verzameling van de Selys-Longchamps prijkte een juveniel 
♂ dat misschien in België gevangen werd. Georges van Havre laat de mogelijkheid bestaan dat het hier om 
het individu uit Bosvoorde ging. Geen enkele van deze oude waarnemingen werden door het BAHC aanvaard. 
De eerste gehomologeerde waarneming dateert van 27 april 1992 in Thuillies (Rapport de la Commission 
d'homologation. - Année 1992), in de provincie Henegouwen. Edmond de Selys-Longchamps had ook weet 
van een individu173 dat in Cassel (departement Nord) in mei 1830 was gedood en dat vermeld werd door 
Côme-Damien Degland en Z. Gerbe (Ornithologie européenne, I: 69) en van een ander individu dat, in 
dezelfde periode, eveneens in 1830 in Picardië was geschoten. Van de vogel uit Cassel weten we met 
zekerheid dat hij werd opgezet door de heer Duthoit uit Duinkerke maar we vroegen ons af of de Selys-
Longchamps zich niet vergistte voor het tweede. In de Tableau des oiseaux observés dans le nord de la France 
(1831) rept Degland, die perfect op de hoogte was van het ornithologische reilen en zeilen in Noord-Frankrijk, 
er immers met geen woord over. Of gaat het over hetzelfde individu waarover A. de Norguet (1866: 101) het 
heeft "en mai 1830 un individu a été tué à Cassel et un autre en Picardie". Pierre Royer (Les oiseaux de 
Picardie, 2013: 106) neemt aan dat er inderdaad 2 exemplaren in dezelfde periode geschoten werden in 
Noord-Frankrijk. In Nederland werd deze soort voor het eerst op 31 mei 1971 te Knardijk in het Friese 
Zeewolde waargenomen174. De Nederlandse waarneming is des te interessanter omdat ze dateert van vóór 
de toename van de populatie in de Aquitaine, ten noorden van de Pyreneeën175. 
 

Zwarte Wouw, Milvus migrans 
In de 19de en het begin van de 20ste eeuw was deze soort een doortrekker die hoofdzakelijk tijdens het najaar 
werd waargenomen. Voor Noord-Frankrijk vermeldt Degland (1831) geen enkele waarneming. Het is pas in 
de literatuur van de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste dat deze soort in Noord-Frankrijk 
vermeld wordt. Voor het Groothertogdom Luxemburg schreef Victor Ferrant (1891: 29): "Ein Paar dieser 
Fischräuber wurde täglich während des Monats auf der Mosel bei Remich beobachtet." Dit wijst op zijn minst 
op een broedpoging.  Alphonse de la Fontaine vermeldt in zijn Faune du Grand-Duché de  Luxembourg dat 
de Zwarte Wouw als onregelmatige broeder voorkwam aan de Moezel maar ook elders, o.a in het zuidelijk 
gelegen Gutland. In het Franse Moezelgebied was de soort in de eerste helft van de 19de eeuw een 
vertrouwde verschijning. Zo schreef Holandre: "Plusieurs tués en été près de Metz et principalement à 
Tichémont, y a quelques années." (1851: 94)  Aan de Duitse zijde van de Moezel was de soort dan weer 
schaarser. Bij  Schäfer lezen we: "Erscheint in der Moselgegend selten und soll in der Umgegend von Metz 
zuweilen nisten." (Moselfauna: 77)  Anatole de Norguet (1866) vermeldt in zijn aanvulling op de "Tableau des 
oiseaux observés dans le nord de la France" van Degland dat de soort effectief zeldzaam was in zijn 
observatiegebied maar toch was waargenomen geweest door de heer de Meezemaeker in Bergues. In 
Wallonië broedde de soort in de omgeving van Bouillon in 1920 en 1921, verder in de provincie Luxemburg 
in 1963. In Vlaanderen werd het eerste broedgeval vastgesteld te Moerbeke-Waas in 1976 en vervolgens in 
1980 in het Oost-Vlaamse Basel. Sinds 1976 zijn er in totaal 38 gevallen bekend van mogelijke en zekere 
broedgevallen. In die periode van 44 jaar is er in heel Vlaanderen echter maar zekerheid over 10 geslaagde 
broedgevallen met jongen. Waarom blijft een raadsel maar Oost-Vlaanderen staat hierbij op kop met vijf 
gevallen. 
De Zwarte Wouw bereikt in Vlaanderen de noordwestrand van zijn broedareaal (Guerriat H. & Ittelet M., 
1982: 183-191). De verschijning in Vlaanderen als broedvogel heeft een weerslag gehad in de buurlanden: 
"This raptor has now been annual since 1974, with a yearly average of about five. The upsurge here coincides 
with recent breeding in Belgium and increases elsewhere in Europe, such as in Luxembourg."176 Reeds in de 
jaren 1930 werd de soort geregeld opgemerkt in de bovenvallei van de Moezel en vanaf de jaren 1950 
werden regelmatig overzomeraars – en misschien ook broeders – waargenomen. Sinds de jaren 1980 is de 
Zwarte Wouw een regelmatig maar dun verspreide broedvogel177 in het Groothertogdom. In Nederland werd 

 
173 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 37. Eveneens in mei 1830 volgens C.-D. Degland & Z. Gerbe, 18672, 
Ornithologie européenne, vol. 1: 69. 
174 Schipper W., 1973. Korte mededelingen: Waarneming van een Grijze Wouw in Zuidelijk Flevoland. Limosa, 46: 93-93. 
175 Ornithos, 4 (3) 1997: 100. 
176 Rogers M.J. and the Rarities Committee with comments by A. R. Dean & K. E. Vinicombe, 1985. Report on rare birds in Great Britain 
in 1984. British Birds, 78: 529-589. 
177 Peltzer, R. 1983. Zur Brutverbreitung des Schwarzmilans (Milvus migrans) in Luxemburg. Regulus 17: 224-228. 
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het eerste broedgeval vastgesteld in mei 1884 in Brederwiede (Overijssel). Het nest bevatte drie eieren maar 
het broedsel bleef onsuccesvol178. Ook uit 1996 hebben we weet van een broedgeval en er zijn enkele andere 
vage aanwijzingen voor broedgevallen maar van een echte toename of vestiging is in Nederland geen sprake. 
Het aantal broedgevallen tijdens de laatste atlasperiode bedroeg 0-1. 
 

Rode Wouw, Milvus milvus 
Het verhaal van deze soort als broedvogel is er één van komen en gaan. In dit verband schrijft A. de la 
Fontaine: "M. Mohimont me mande qu’en 1858 un couple de milans nicha, dans les environs de Virton au 
centre de la vaste plaine qui s’étend aux pieds de cette ville." (Faune du pays du Luxembourg: 28) Nog voor 
het Groothertogdom, noteerde Victor Ferrant voor 1873: "Dieser bei uns so selten auftretende Nistvogel 
horstete dieses Jahr im Gemeindewalde von Strassen."179 "Le Milan n’est pas sédentaire en Belgique”, 
volgens Fallon en hij was "de passage annuel et régulier dans notre pays" (Monographie des oiseaux de la 
Belgique: 8). Alphonse Dubois vermeldt de soort vooral als doortrekker en verder als schaarse broedvogel: 
"Un seul fut remarqué [te Carlsbourg, prov. Luxemburg] en 1887, guettant les poules d’eau au-dessus d’un 
étang. […] De passage très accidentel [te Papignies, in de prov. Henegouwen]. […] Observé de passage [in 
Taviers, in de prov. Namen]" (Ornis, 6: 331) en "Ne se montre que rarement dans les Flandres en novembre. 
[…] Rare et de passage. Il y a quatre ans, cet oiseau a niché dans notre forêt [in Florennes]; on distinguait 
facilement, du pied de l'arbre, la longue queue fourchue" (Dubois A., 1888: 139) Jean Vincent (Nos Oiseaux: 
185) beschreef de soort als zeldzaam. Dezelfde situatie gold voor Noord-Frankrijk. Bij Degland (1831: 10) 
lezen we "Fort rare. Nous ne le voyons que dans les hivers rigoureux et toujours isolément; il paraît habiter 
de préférence les régions méridionales." A. de Norguet (1866: 101) beklemtoonde het zeldzame en 
seizoensgebonden voorkomen: "Rare et accidentellement en automne. Je possède un mâle adulte tué à 
Gouy-en-Artois; une femelle a été tuée à Lille en [januari] 1837." De Franse Lorraine heeft altijd een grote 
aantrekkingskracht uitgeoefend op deze soort: "Il n’est pas rare dans les campagnes" (Holandre, J.J.. : 94). In 
eigen land werd in 1909 een nest weggehaald in het zuiden van de Ardennen en een ander nest, met 
broedsel, onderging hetzelfde lot in 1924 nabij Bouillon (Galasse A., 1920: 101-108 en Galasse A., 1925: 16-
17). Tot de Eerste Wereldoorlog vormde deze soort in Belgisch Lotharingen één geheel met een aangroeiende 
populatie aan Franse zijde van de grens180. Zo schreef Rudolf Zimmermann: "Nach Mitteilungen 
jagdbeflissener Herren nicht besonders selten, beobachte ich den Milan am 29.IV. 1917 in der näheren 
Umgebung der Stadt [Sedan] und am 27.V.1917 in einem Paar im Bois du Mon [sic] Dieu." (Journal für 
Ornithologie, 6: 309) In 1928 broedde de soort nog bij de Semois maar de soort leek verdwenen te zijn in het 
Hertogenwald: "Est, par Alfred Sacré, signalé comme nidificateur dans l'Hertogenwald; cependant, au cours 
de ces trente dernières années, il n'a été découvert, en la région, nul nid de ce rapace." (Coopman L., 1921: 
106) In 1943 was de Rode Wouw zeer zeldzaam geworden en beperkte het broedgebied zich tot het 
zuidoosten van ons land (Van Beneden A., 1943: 1-31). Het was een hernieuwde, maar bescheiden 
aanwezigheid na een periode van afwezigheid. Een koppel werd in 1950, 1951 en 1952 waargenomen in de 
buurt van Herbeumont en er is vaagweg weet van een nest vóór 1943 in het woud van Anlier, in de provincie 
Luxemburg. In het oosten van ons land was de Rode Wouw broedvogel in de 19de eeuw maar het was pas 
vanaf de zestiger jaren dat er opnieuw – soms succesvol - gebroed werd bij Eupen, aan de Gileppe en in de 
Oostkantons (Wiesemes H., 1976a: 235-242 en Wiesemes H., 1976b: 10-13 en 16) (Butgenbach in 1973, 
Heppenbach in 1975). In Nederland was de situatie gelijklopend: voor de periode 1900-1941 zijn er slechts 
25 waarnemingen bekend maar daarna is er kortstondig sprake geweest van een "sterke" toename.  In de 
periode 1973-77 werden 6 waarschijnlijke en 2 zekere broedgevallen gemeld tegenover slechts 
respectievelijk 0 en 1 in 1998-2000. De soort is in Nederland over haar hoogtepunt heen. Zo telde men in de 
jaren 1980-1990 twee broedgevallen in de periode 1976-1980, 4 in 1981-1985, 4 in 1986-1990, 1 in 1991-
1995 en slechts 0-1 in 1995-2000. In Vlaanderen bleef de Rode wouw een schaarse broedvogel. Vanaf het 
einde van de jaren 1980 tot het einde van de jaren 1990 broedde de soort jaarlijks in de Voerstreek en in 
1998 heeft een koppel in het Oost-Vlaamse Ursel (Pauwels J., 1999: 3-1/3-2) gebroed. In de periode 2000-
2002 werd één mislukte broedpoging genoteerd. Gezien de achteruitgang in de ons omringende landen zijn 

 
178 Veldkamp R., 1985. Korte bijdragen: Broedgeval van Zwarte Wouw Milvus migrans in NW-Overijssel. Limosa, 58: 122-122. 
179 Ferrant V., 1891. Ornithologische Notizen, gesammelt in der Zeit vom 1. Mai 1872 - 1891. Bulletin de la Société des Naturalistes 
luxembourgeois, 1: 28. 
180 Heim de Balsac, 1968. Précision sur la distribution des rapaces en Lorraine. Alauda, 36 (3): 157-162. 
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nieuwe broedgevallen in Vlaanderen weinig waarschijnlijk in de nabije toekomst. Sinds 2000 werden er 
trouwens een tijd lang geen broedgevallen meer opgetekend maar in 2014 broedde de soort voor het eerst 
in het Dijleland, in de provincie Vlaams-Brabant (Natuur.oriolus, 81: 13-18). In Wallonië heeft altijd een kleine 
broedpopulatie bestaan in Lotharingen. Nadien verdween de soort van het toneel maar vanaf de jaren 1970 
werden in dezelfde regio nieuwe broedpogingen vastgesteld. In 1973 werd er voor het eerst terug succesvol 
gebroed. De populatie groeide langzaam aan tot een tiental koppels in de periode 1973-1977 en bereikte een 
voorlopig hoogtepunt in 1979-1989 met maximaal 20 broedparen. Vanaf de jaren 1990 nam de soort nog 
steeds in aantal toe en verspreidde ze zich over het zuidelijke deel van het land. Sinds 2000 schommelt de 
broedpopulatie rond 150 tot 180 koppels. Vermits de Lage Landen aan de rand van het broedareaal liggen 
en populatieschommelingen er vaak voor het eerst zichtbaar worden, is het verstandig om ook te kijken wat 
er zich bij de buren afspeelt. Omstreeks 1987 werd de Luxemburgse broedpopulatie op 10 tot 12 koppels 
geschat. Jaarlijks doen niet-broedende overzomeraars de populatie verdubbelen maar deze aantallen 
schommelen van jaar tot jaar181. Tussen 1991 en 1997 werd een populatie van Rode en Zwarte Wouw 
gevolgd182 in het zuidoosten van het Groothertogdom. Het studiegebied bestreek ongeveer 100 km². De 
dichtheid van Rode Wouw werd op 4,6 broedparen/100 km² geschat, met een gemiddelde van 1,9 jongen 
per horst. De dichtheid van Zwarte Wouw bedroeg 2,01 broedkoppels/ 100 km², met gemiddeld 1,73 jongen 
per nest. Bij het begin van de 20ste eeuw was de Rode Wouw een schaarse broedvogel in Noordrijn-Westfalen. 
In de jaren 1970-1980 was er een toename in Noordrijn-Westfalen die gevolgd werd door een gevoelige 
afname in de jaren 1990. Van 1975 tot 1995 daalden de aantallen met jaarlijkse schommelingen tot 30%. 
Desondanks is de populatie sinds 1985 stabiel183. In de periode 2005-2009 werden 700 tot 900 paren geteld.  

 
Zeearend, Haliaetus albicilla 
Tot en met de jaren 1960 werd deze soort slechts onregelmatig waargenomen tijdens de wintermaanden.  
Georges van Havre (1982) noteerde dat alle waarnemingen in onze contreien jonge exemplaren betrof. 
Degland  (1831) maakte een eeuw eerder al dezelfde opmerking voor Noord-Frankrijk: "De passage. O, en a 
tué sur tous les points du département du Nord. On en voit chaque année dans les environs de Montreuil-
sur-Mer où ils arrivent en octobre et en novembre, probablement chassés par le froid qui se fait sentir à ces 
époques en Norvège, où ils sont communs. […] Ce sont presque tous des jeunes qui nous viennent visiter." 
Net zoals vandaag was de Franse Lorraine een gastvrij gebied voor deze soort in de 19de eeuw: "Un individu 
a été tué à Moyeuvre le 6 janvier 1812, se trouve au musée de la ville, ainsi qu’un autre individu tué à 
Aumetz." (Holandre, 1851 : 93) De jaren 1934 en 1947 waren voor ons land, met respectievelijk 3 en 5 
waarnemingen, uitschieters. Wanneer op 18 oktober 1953 in het Stappersven te Kalmthout een Zeearend 
geschoten was, waren de reacties uiteenlopend. Te oordelen aan de veelvuldige resten van geslagen konijnen 
en waterwild vermoedde men dat de vogel al langer aanwezig was. De plaatselijke boswachter, de heer 
Konings had zich die bewuste zondagochtend in een hinderlaag opgesteld en trof met één schot de arend 
dodelijk. "Wij hebben de vogel gezien; zoals hij daar lag, ook in de dood nog vol grootsheid en majesteit, een 
monument van Gods schepping, werkelijk een koning onder de vogels. Met een tikje weemoed in het hart, 
hebben we gepeinsd over het leven van deze fiere vogel, die geschapen is voor grote hoogten, wijde verten, 
bergen en dalen beheerst, en hier in de streek, die hem geheel niet past, het einde heeft gevonden als een 
gewone wildrover!" Frans Segers moet gejubeld hebben bij deze gevleugelde worden. De auteur van dit 
stukje pproza, C.J. Verhulst, voegde er een uitgebreide portie determinatiekenmerken aan toe, "mocht een 
onzer in de toekomst kennis maken met een der leden van formaat van de familie der valkvogels, dan hopen 
wij, dat bovenstaande gegevens U van nut kunnen zijn bij de nadere determinatie van de vogel." (de 
Wielewaal, 1953: 383-384) Sinds de winter van 1977-1978 wordt de soort jaarlijks waargenomen. Van 18 
november 1994 tot 20 februari 1995 verbleef een immatuur exemplaar in het militair kamp van Marche-en-
Famenne. Dat was een eerste geval voor de provincie Luxemburg (Vieuxtemps D. & Gallez J., 1996: 125-126). 
Relatief dicht bij Nederland heeft de Duitse populatie zich uitgebreid tot in Sleeswijk-Holstein en 
Nedersaksen, waar 28 broedparen geteld werden in 1997. Er zijn geen zekere bewijzen dat de Zeearend 

 
181 Peltzer R., 1977. Zur Brutverbreitung des Rotmilans (Milvus milvus) in Luxemburg. Regulus, 12: 222-233 & 332-337 en Peltzer R., 
1981. Zur Brutverbreitung des Rotmilans (Milvus milvus) in Luxemburg. Regulus, 14: 73-77. 
182 Kiefer J., 1998. Brutbiologische Notizen zum Rotmilan Milvus milvus und Schwarzmilan Milvus migrans in Ost-Luxemburg. Regulus, 
17: 32-37. 
183 Brune J., et al., 2002. Zur Verbreitung und Bestandssituation des Rotmilans (Milvus milvus) in Nordrhein-Westfalen. Charadrius, 
38: 122-138. 
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eeuwen geleden in Nederland gebroed heeft maar de soort werd aan het einde van de 20ste eeuw geregeld, 
in kleine aantallen (3 tot 12 exemplaren) als wintergast waargenomen. Bij het begin van de 21ste eeuw werden 
alsmaar meer overzomeraars geobserveerd en sinds 2006 broedt de zeearend in Nederland en sindsdien 
worden er steeds meer exemplaren waargenomen. 
 

Vale Gier, Gyps fulvus 
Vóór 1842 was er geen enkele gierensoort waargenomen in ons land en voor de daarop volgende periode, 
tot 1928, beschikken we over slechts twee gevallen: een adult exemplaar werd door Marcel Rombeaut,  
jachtwachter van graaf Lippens, geschoten in de Hazegraspolder bij Knokke op 23 mei 1893. "Ce Vautour 
vivait depuis plusieurs semaines dans les dunes où il a été remarqué par beaucoup de personnes; il paraissait 
affaibli par le manque de nourriture, aussi n’a-t-on trouvé dans son estomac que quelques débris de poissons 
et des cailloux. C’est l’unique capture connue en Belgique, mais je rappellerai que Schlegel a signalé un 
Vautour fauve tué en Hollande." (Dubois A., 1898: 128) Baron Snouckaert van Schauburg184 vermeldt 
inderdaad een exemplaar dat enkele jaren vóór 1829 op de heide bij Amersfoort - en niet bij Putten zoals 
Albarda in eerste instantie opgaf185 – werd gevangen. Het skelet werd bewaard in het museum van het 
Zoölogisch Laboratorium van Utrecht. De eerste gehomologeerde waarneming voor Nederland betreft een 
verzwakt ♀ [♂ volgens A.B. van den Berg en C. A.W. Bosman, 1999] dat op 10 juni 1904 geschoten werd in 
Dinteloord (Noord-Brabant).186 We vielen echt buiten de prijzen want, naast Nederland werd ook in Noord-
Frankrijk een individu geschoten. Volgens Côme-Damien Degland gebeurde dit in juli 1828, net over de grens, 
in Armentières. Hij voegde er aan toe: "A la même époque on en a tiré deux autres à trois ou quatre lieues 
de cette ville [bij Abbeville]." (Degland C.D., 1831: 211) Eigenaardig genoeg situeert Anatole de Norguet dit 
feit 10 jaren eerder: "Très-rare et accidentellement. On en a tué trois à Armentières en juillet 1818. Un 
individu a été tué à Abbeville."187 Baillon (1833) citeert een geval onder de naam Vultur kolbii maar zonder 
plaats of datum te vermelden. We veronderstellen dat hij dit van Abbeville beschrijft want in 1839 schreef 
Degland: "On l’a tué près d’Armentières, en juillet 1828. M. Baillon en a un jeune dans sa collection, désigné 
sous le nom de Vultur kolbii, qui a été tué près d’Abbeville"188. Noël Mayaud bevestigde het sporadische 
voorkomen in Noord-Frankrijk: "Accidentel […] jusque dans le Nord."189 Jean-Joseph-Jacques Holandre 
vermeldt dat "un individu de cette espèce s’est montré accidentellement et a été tué près de Rémilly par M. 
Rolland, le 15 mai 1842." (1851:93) In 1843 werd een jong exemplaar in het Noord-Ierse Corck Harbour 
gevangen190. Op Belgische bodem werd een individu gedood in Loppem (West-Vlaanderen), op 23 juni 1902 
en van commentaar voorzien door Marcel de Contreras in een artikel (Chasse et Pêche, 1901-1902: 679). 
Deze 2 gevallen (1893 en 1902) werden gehomologeerd alsook de twee volgende: een individu op 19 mei 
1935 te Emelgem, deelgemeente van Izegem en een ander op 17 juni 1938 te Peissant, in de provincie 
Henegouwen. In de Lage Landen laten Vale Gieren zich de laatste jaren in toenemende mate bewonderen. 
De invasie van tientallen gieren in de zomers van 2007 en 2008 was ronduit spectaculair. Tussen 14 juni en 
18 juli 2007 werden in België circa 200 Vale Gieren opgemerkt (Natuur.oriolus, 73 (3) [bijlage]: 75-88;  Dutch 
Birding, 29 (4): 270-272 en Dutch Birding, 30 (6): 374). Nog nooit eerder was de soort zo talrijk waargenomen 
geweest in België. Op zondag 17 juni 2007 werd een groep van 97 Vale Gieren gesignaleerd boven ons land, 
meer bepaald in Oost- en West-Vlaanderen. Later die dag en op maandag 18 juni zijn ze ook geobserveerd 
op verschillende plaatsen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Een groep bracht de nacht van 18 op 19 

 
184 Snouckaert van Schauburg R., 1908. Avifauna neerlandica, Lijst der tot dusverre in Nederland in wilden staat waargenomen 
vogelsoorten, Mejer & Schaafsma, Leeuwarden: 63. 
185 In een latere publicatie vermeldt Albarda de correcte gegevens (Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den 
Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 417). 
186  Vlek R. & Ebels E.B., 1995. Vale Gier bij Durgerdam in april-mei 1993 en eerdere gevallen in Nederland. Dutch Birding, 17: 135. 
187 Norguet de A., 1866. Catalogue des Oiseaux du Nord de la France. Mémoires de la  Société des Sciences, de l’Agriculture et des 
Arts de Lille, 3: 99. 
188 Degland C.-D., 1839. Catalogue des oiseaux observés en France, principalement dans le Nord de ce royaume, avec des notes 
critiques, des observations nouvelles et la description des espèces qui n’ont pas été décrites dans le Manuel d’ornithologie de M. 
Temminck. Mémoires de la société royale des sciences de l’agriculture et des arts de Lille, 12: 428. De "catalogue" verscheen verspreid 
over vier afleveringen van 1839 tot 1843. In 1835 stelde Coenraad J. Temminck in zijn Manuel d’ornithologie, ou tableau systématique 
des oiseaux qui se trouvent en Europe een nieuwe indeling voor de gieren voor waardoor het exemplaar van Abeville definitief als 
Vale Gier kon worden geklasseerd. 
189 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 28. 
190 Hollom P.A.D., 1980. The popular Handbook of Rarer British Birds, H.F. & G. Witherby, Londen:45 en Atkinson R. & Yeates G., 1946. 
Studies of some species rarely photographed. VI. The Griffon Vulture. British Birds, 39: 275. 
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juni door in Neigembos bij Ninove. Ze zweefden in een groep van ongeveer zestig exemplaren in de thermiek 
boven Zeeuws-Vlaanderen. Een deel zette de daling in en landde in de buurt van Oostburg om vervolgens 
snel weer het luchtruim te kiezen. Tot en met 2007 waren er 17 aanvaarde gevallen, die betrekking hebben 
op in totaal 173 vogels. 
 

Slangenarend, Circaetus gallicus 
De Selys-Longchamps vermeldt dat deze soort zeer zeldzaam voorkwam "dans les grands bois. – Quelquefois 
dans la forêt de Soigne." (Faune belge: 53) Voor J. M. Deby was deze soort totaal onbekend: "I have never 
seen any indenous specimens, but Mr. De Selys mentions two instances of its capture." (Zoologist, 3: 1019) 
Alphonse Dubois beklemtoont eveneens het zeldzame voorkomen tijdens de trek: "Kommt höchtst zufällig 
während seiner Wanderung vor." (Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (6): 91) Omstreeks 
1850 werd deze soort nochtans heel vaak in de Hoge Venen waargenomen en Georges van Havre en René 
Verheyen vermoedden dat de Slangenarend in het Hertogenwald gebroed heeft. Omstreeks 1847 hebben 
we een zeker broedgeval op de Baraque Michel in de provincie Luik. Oudere, waarschijnlijke broedgevallen 
in de Hoge Venen werden bevestigd door Alphonse de la Fontaine (1865). De oudste, aanvaarde 
waarnemingen betreffen een adult ♂ dat in de bossen van Erezée op 5 juni 1864 geschoten werd; een 
exemplaar dat in september 1890 in Waver werd neergehaald. Hierover schreef Alphonse Dubois: "Je 
regrette d'avoir négligé d'inscrire le nom de la personne qui m'a signalé cette capture, mais ce doit être un 
de mes honorables correspondants mentionnés dans cette notice."191 Verder hebben we weet van een jong, 
in volle rui, dat in Chanly, bij Wellin, gevangen werd op 4 augustus 1921 (Van Havre G., 1922: 45), "sur la 
chasse de M. G. Schaetsaert, de Gand. Au moment où M. de Contreras m'informa de cette capture 
intéressante l'oiseau se trouvait encore chez M. Paul van Thieghem, naturaliste préparateur, rue du Marais, 
62, à Bruxelles, qui a eu l'obligeance de me permettre de l'examiner et d'en prendre la description suivante 
[…]." (Dupond C., 1923: 6) Intussen was het tij gekeerd en in zijn relaas over de vangst in Chanly schrijft van 
Havre dat deze soort "s'observait jadis dans les grandes bruyères de l'Ardenne et sur les hautes fagnes et qui 
depuis de longues années a presque complètement disparu de notre pays […]." (Le Gerfaut, 1922: 45) Verder 
zijn er bewijstukken uit Erezée in de provincie Luxemburg op 5 juni 1864, uit Waver in de provincie Brabant 
in september 1890, uit Wellin (prov. Luxemburg) op 4 augustus 1921 en uit Schoten op 27 juli 1930. Félicien 
Fallon (Monographie des oiseaux de la Belgique: 5) benadrukte de zeldzaamheid van deze soort in ons land 
en vermoedde ook dat de soort ook in de Ardense bossen voorkwam en schreef dat de Slangenarend 
verscheidene malen in het Zoniënwoud werd waargenomen. Wat reeds door de Edmond Selys-Longchamps 
verondersteld werd. Broedbewijzen ontbreken echter. De waarnemingen uit Erezée, Waver, Chanly en 
Schoten werden aanvaard door het BAHC. Het eerste gedocumenteerde geval uit Nederland betreft een 
individu van half november 1907 in het Friese Oldebroek. Toen werd een individu dood aangetroffen in deze 
Gelderse gemeente. Het werd een halve eeuw wachten voor een tweede waarneming op 27 oktober 1959 
in het Friese Bocht fan Molkwar192, bij Molkwerum. In 2010 werd in Vlaanderen één van de hoogste aantallen 
Slangenarenden vastgesteld. Het ging om 6 pleisterende vogels, waarvan er 3 in één gebied. De vroegste 
waarnemingsdatum was 21 juli en de laatste 25 augustus. Er werden dat jaar ook negen overvliegende 
exemplaren gemeld tussen 18 mei en 23 oktober (Natuur.oriolus, 77: 132-134). De soort was waarschijnlijk 
al veel eerder aanwezig in Nederland. Johan Herman Albarda schreef in 1892 over deze soort: "Hat uns einige 
Male im Spätsommer oder im Herbste besucht" en hij geeft enkele plaatsen en jaartallen.  In Nederland 
waren in juli-augustus 1996 en in mei-augustus 1997 langdurig 1 tot 2 Slangenarenden aanwezig op de 
Veluwe, meer bepaald de Hoog-Buurlose Heide, Westerheide en Deelense Wasch. Vermoedelijk betrof het 
uitgeputte zwervers die er overzomerden. Ook elders in Noordwest-Europa werden in deze twee jaren 
waarnemingen gedaan maar van een eventuele poging tot broeden of een her)vestiging  is nog geen sprake. 
In Noord-Frankrijk was de Slangenarend, zeker als broedvogel, een uiterst zeldzame verschijning geworden: 
"Cet oiseau, qui était si commun en France du temps de Belon [16de eeuw] et même lorsque Brisson [18de 
eeuw] écrivait, est devenu très-rare. Il ne s’est fait voir, à ma connaissance, qu’une seule fois ici. Il a été tué 
au Tronquoi, près de Saint-Quentin […]." (Degland C.D., 1831: 214) A. de Norguet, die zich tot doel had gesteld 
de "Tableau" van Degland aan te vullen en te herstructureren volgens de laatste taxonomische bevindingen 
schreef: "Rare et accidentellement; un individu a été tué à Gœulzin, près de Douai, en automne; il faisait 

 
191 Dubois A., 1897-1898. Nouvelles observations sur la Faune ornithologique de la Belgique. Ornis, 9: 129.  
192 Romijn R.M.C., 1990. Slangearend bij Molkwerum in oktober 1959. Dutch Birding, 12: 70-71. 
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partie d’une petite bande de six à sept."193 Later preciseerde hij dat dit plaatsvond op 31 oktober 1853194. 
Mogen we hieruit besluiten dat het vooral jonge vogels waren die tot in het noorden doorstoten? In 1867 
schreven Degland en Gerbe (Ornithologie européenne, tome I: 50) dat de soort voorkwam in de Vogezen, de 
hoger gelegen delen van de Alpes en de Pyreneeën, het zuidoostelijk gelegen departement Var aan de 
Middellandse Zee, de Anjou en de Dauphiné. Dit ornithologenduo voegde er aan toe "se montre 
accidentellement dans beaucoup d’autres contrées du Nord et du Centre." In de Franse Lorraine werd de 
soort slechts zelden waargenomen: "Il m’en a été apporté un individu tué en avril 1828, près d’Hannonville 
sous les côtes." (Holandre J.J., 1851 : 93) Echt heel noordelijk heeft deze soort echter nooit in aanzienlijke 
aantallen gebroed. In de 19de eeuw liep de noordelijke grens van het broedgebied van de Morbihan, in 
Bretagne, over de departementen Ille-et-Vilaine, Orne en Calvados (alle drie in Normandië) tot de Lorraine 
en de Elzas. Hier werd minstens tot in 1879 gebroed. In het begin van de 20de eeuw vermeldt Charles Van 
Kempen in zijn Contribution à l’étude des oiseaux du Nord de la France geen enkele waarneming van 
Slangenarend meer. Dit duidt toch wel op het zeldzame voorkomen. In Noordwest-Europa, meer in 
Denemarken, Duitsland en Noord-Frankrijk, stierf de soort uit omstreeks 1900 omwille van  habitatverlies, 
vervolging en wellicht klimatologische factoren. 
 

Blauwe Kiekendief, Circus cyaneus 
Omstreeks 1928 was deze soort als broedvogel lokaal talrijker aanwezig dan de Bruine Kiekendief. Maar toch 
schreef Georges van Havre reeds: "Principalement migrateur, […] mais n’est plus nicheur certain alors 
éventuellement de mars à octobre. […] Niche peut-être de temps en temps dans les régions basses, près des 
champs de seigle [rogge]. Se reproduisant autrefois régulièrement sur les hautes Fagnes, mais y est devenu 
très rare en été, sinon disparu." (Les oiseaux de la faune belge: 236) Tien jaren later schreef Alfred Van 
Beneden: "Le busard bleuâtre, Circus cyaneus, y a niché autrefois; il pourrait y revenir." (Hautes Fagnes, 1, 
1938: 126) Julien Marc Deby beschouwde deze soort als schaarse doortrekker, vooral in Vlaanderen: "Scarce. 
Only seen in spring and autumn, in the fields of the flat country." (Zoologist, 3: 933) Degland gaf de soort 
voor Noord-Frankrijk nog wel aan als broedvogel, zei het in kleine aantallen: "Elle niche, en petit nombre, 
dans les environs de Montreuil-sur-Mer, ainsi qu’en d’autres endroits de l’Artois et de la Picardie." (Degland 
C.-D., 1831: 216) en "On en a trouvé un nid, il  a quelques années, près de Lille, dans le marais de Santes." 
(Degland C.-D., 1839: 442) In de Franse Lorraine werd deze soort in de helft van de 19de eeuw slechts zelden 
waargenomen: "De passage à la fin de l’automne et vers la St-Martin. Rare." (Holandre J.J., 1851: 51) De 
Blauwe Kiekendief broedde, in de eerste helft van de 20ste eeuw, in ons land nog wel in de Limburgse Kempen 
in de buurt van Genk en As. De heer Bierens bevestigde dit (De Wielewaal, 1938: 28) en Frans Segers vulde 
aan met eigen informatie: "Het nest, een eenvoudig kuiltje, is versierd met een paar rijshoutjes en eenige 
doode grashalmen." (Broedvogels in de Kempen: 164) Mogelijk broedde de soort ook in Wallonië, meer 
bepaald in de provincie Luxemburg, waar Hans Böker tijdens het broedseizoen verscheidene mannetjes 
waarnam: "bei Rouvroy sach ich häufig Männchen von April bis Juni." (Ornithologische Monatsschrift 42: 215) 
Na 1950 namen de aantallen in de provincie Antwerpen en het noordoosten van Limburg lichtjes toe. De 
soort broedde in 1952, 1953 en 1960 te Oud-Turnhout, in 1953 in Turnhout en in 1956 waren twee 
broedparen aanwezig in Baarle-Hertog (De Wielewaal, 19: 206; De Wielewaal, 24: 264 en De Wielewaal, 31: 
202). In de recentste Vlaamse broedvogelatlas is de soort niet meer opgenomen. In Wallonië is deze soort, 
na 1990, op opportunistische wijze gebruik gaan maken van de uitgestrekte graanvelden die uitstekende 
jachtgebieden blijken te zijn. Van 1870 tot 1970 zijn er geen broedbewijzen. Misschien werd een mogelijk 
broedgeval in Elsenborn (Ledant J.-P., Jacob J.-P. & Devillers P., 1983: 68-69) in 1966 over het hoofd gezien. 
Na 1970 werd de soort hier en daar broedend waargenomen.  In 1996 broedde een paar succesvol in het 
gebied tussen Samber en Maas (Hanus, B. & Dewolf, P., 1997: 39-45). In het Groothertogdom Luxemburg 
heeft de soort vóór 1950 met zekerheid gebroed bij Dudelange in 1941 (3 koppels) en één in 1949 aan de 
Waal195. De soort is er voornamelijk bekend als doortrekker en overzomeraar. De aanwezigheid van deze 
laatsten kon nooit in verband worden gebracht met broedgevallen met uitzondering van een geval uit 1985 

 
193 Norguet de A., 1866. Art. cit.: 100. 
194 De Norguet A., 1870. Ornithologie du Nord de la France. Bulletin scientifique, historique et  littéraire du Nord et des pays voisins, 
2: 386. 
195 Morbach, J., 1942. Die Korn- oder Blauweihe, ein Brutvogel Luxemburgs. Regulus, 4: 49-54 en Jaeger, M., 1949. Schicksal eines 
Kornweihenhorstes. Regulus, 5: 249-252. 
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bij Wintger, in het kanton Clervaux net bij de grens met België196. In Nederland is deze soort altijd een 
schaarse broedvogel geweest. Het populatiebestand heeft wellicht van het einde van de jaren 1970 tot het 
begin van de jaren 1990 haar hoogtepunt bereikt en is van 1992 tot 2010 met 80% afgenomen. In 1998-2000 
waren er nog naar schatting 85-105 broedparen in Nederland, tegenover 100-130 in 1973-77. De toekomst 
ziet er alles behalve rooskleurig uit. In de deelstaat Rijnland-Westfalen werd de soort in de jaren 1960 niet 
meer jaarlijks als broedvogel vastgesteld en van 1970 tot 1988 verdween hij er zelfs als broedvogelsoort. De 
broedgevallen die tussen 1985 en 2010 werden opgetekend zijn bijzonder schaars en kunnen veralgemeend 
voor voor gans Duitsland. In Nederland is de situatie al niet beter: na een hoogtepunt is de populatie tussen 
1992 en 2010 met 80% gedaald. In Noord-Frankrijk was, zoals we hoger vermeld hebben, deze soort een 
schaarse broedvogel. Dit statuut zou in het begin van de 20ste eeuw ongewijzigd blijven, tot elfs de jaren 1980, 
wanneer een toename kon worden vastgesteld. De roofvogelcensus van 2000-2001 leverde zelfs 180 
broedparen op, alleen al voor Picardië, waarvan 75 in het departement Somme en een vijftigtal voor de 
departementen Aisne en Oise. 
 

Steppekiekendief, Circus macrourus 
In West-Europa komt deze vogelsoort voor als dwaalgast. Voor ons land noteren we 7 gevallen tot en met 
1928. Eén individu bij Verviers in september 1858 (Dubois Ch.-F., & Dubois A., 1868-1872. Les Oiseaux 
d’Europe et leurs œufs, vol. I: 24); een adult ♂ bij Luik, vermoedelijk in april 1867197; een volwassen mannetje 
in Herve op 31 oktober 1867; een ad. ♀ in Bevekom198, bij Waver in Waals-Brabant, op 1 mei 1888. Over dit 
laatste gevak schreef A. Dubois: "J’ai vu ce rare oiseau qui appartient bien à l’espèce indiquée." (Ornis, 6: 
329) Verder een subadult mannetje in Bousval, eveneens in Waals-Brabant, op 13 april 1921; een ad. ♀ op 
de heide in Kapellen op 15 april 1924 (Le Gerfaut, 1924: 49) en een juveniel mannetje in Winenne, een 
deelgemeente van Beauraing in de provincie Namen, op 27 november 1924. Edgard Claes (Dubois A., 1886b: 
201) meende de soort te hebben waargenomen in Limburg maar was er nooit in geslaagd een exemplaar te 
schieten en was bijgevolg niet zeker van zijn waarneming. Alphonse Dubois gaf hierop volgende commentaar: 
"Ce busard n’a été pris que trois fois en Belgique […]. Il est probable que les busards vus par M. Claes étaient 
des C. cyaneus, qu’on observe encore assez fréquemment dans notre pays." (Dubois A., 1887-1888: 201) 
Andere geschoten exemplaren werden in het natuurkundige museum te Brussel bewaard maar werden nooit 
officieel aanvaard wegens gebrek aan gegevens: "Un troisième oiseau, exposé dans la même vitrine du 
Musée et indiqué également comme femelle, mais sans indication de provenance, diffère sensiblement des 
précédentes, notamment à la tête, à la queue et au-dessous du corps, qui est uni, sans stries" en "Un autre 
oiseau du même type que ce dernier se trouve exposé dans les galeries de la faune belge du même musée. 
Il ne porte aucune indication, ni de sexe ni de provenance, mais se trouve seul à côté du Busard blafard mâle 
adulte"199 voegde Karel Dupond nog toe. We beschikken hier over een schat aan gegevens want de soort 
werd tot 1906 slechts driemaal in Nederland waargenomen200 en in 1941 waren er nog maar 6 waarnemingen 
bij onze Noorderburen201. Ook in Noord-Frankrijk werd de soort opgemerkt: "M. Balthasar, de Douai, a, dans 
sa collection, un mâle adulte qui a été tué à Raimbaucourt [departement Nord], distant d’un myriamètre de 
cette ville. Deux autres faisant partie de la collection de M. Baillon, ont été capturés aux environs 
d’Abbeville." (Degland C.D. & Gerbe Z., 1867, tome I: 113) Anatole de Norguet (1870: 386) preciseerde later 
dat de vangst te Raimbaucourt in 1835 plaatsvond. In 1900 liet Magaud d’Aubusson duidelijk verstaan dat 
deze soort af en toe opdook in de regio. In de jaren 1930 volgden in ons land nog 4 waarnemingen van deze 
soort: 1 juveniel ♂ (2de kalenderjaar) in de Willem-Leopoldpolder bij Knokke op 1 mei 1930 (Le Gerfaut, 1930: 

 
196 Paler, N. 1986. Erfolgreiche Brut der Kornweihe (Circus cyaneus) in Luxemburg. Regulus, 4: 75-81 
197 Dubois A. 1876-1894. Faune des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, A la Librairie C. Muquardt, Th. Falk Sr, Bruxelles, vol. I: 93. In 
twee eerdere publicaties (Revue des Oiseaux observés en Belgique. Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4, 1886: 
13 en Die Vögel von Belgien. Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (6): 90) situeerde Alphonse Dubois in 1869 zonder 
evenwel meer details te geven.We hechten meer geloof aan het jaartal 1867. In zijn artikel schrijft Dubois trouwens: "Trois [wij 
onderlijnen] captures connues" terwijl hij er maar twee (Verviers 1858 en Luik 1869 (?)) vermeldt. A. Dubois vertrouwde blindelings 
op gegevens die hij bij de Selys-Longchamps had aangetroffen. G. van Havre (1928) somt geen enkele waarneming uit 1869 op. 
198 Deze waarneming heeft A. Dubois in de "Additions et corrections" van zijn Faune des Vertébrés de la Belgique: 717 vermeld. 
199 Dupond C., 1922. Le Busard blafard. Le Gerfaut, 12: 10. 
200 Snouckaert van Schauburg R., 1908. Avifauna neerlandica, Lijst der tot dusverre in Nederland in wilden staat waargenomen 
vogelsoorten, Mejer & Schaafsma, Leeuwarden: 64-65. 
201 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, determineerlijst, kenmerken, korte beschrijving en veldkenmerken, 
broedgegevens…, Wageningsche boek- en handelsdrukkerij, Wagenngen, deel 2: 461-463. 
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107); een ♀ in Loenhout, in de provincie Antwerpen, op 5 mei 1931 (Le Gerfaut, 1931: 130); een ♀ in Belsele, 
deelgemeente van Sint-Niklaas, op 25 september 1932 (Le Gerfaut, 1933: 167); een juv. ♂ in Brasschaat op 
17 september 1938 (Le Gerfaut, 1939: 165) en een ♀ aan Philipkensvijver in Turnhout in mei 1939 (Le Gerfaut, 
1943: 100). Ook uit de jaren 1940 en 1950 zijn verschillende waarnemingen bekend. Van de hier opgesomde 
waarnemingen werden deze uit Verviers, Luik, Herve, Bevekom, Bousval, Kapellen, Winenne en Turnhout 
aanvaard door het BAHC. Bij de resterende gehomologeerde gevallen vermelden we een juveniel mannetje 
(1ste kalenderjaar) in Weelde op 26 september 1942; een ♀ in Essen op 10 oktober 1943 (Le Gerfaut, 1945: 
164); een adult ♂ te Turnhout in 1946 (verdere gegevens onbekend); een juveniel ♀ aan het Fort van Sint-
Filips, op de rechteroever van de Schelde bij Antwerpen, op 24 april 1949 en een individu waarvan leeftijd en 
geslacht niet bekend zijn te Turnhout in 1950. Een hele waslijst voor een soort waarvan Georges van Havre 
in 1928 schreef "migrateur exceptionnel, principalement dans les bruyères et les plaines" (Les oiseaux de la 
faune belge : 237) Amper drie jaren na zijn belangrijkste publicatie gaf de ornitholoog uit Wijnegem volgende 
rechtzetting: "Les captures de cet oiseau, plus fréquentes en ces dernières années, tendent à établir que son 
passage se fait avec assez de régularité par la Belgique. Dès lors on peut admettre qu’une connaissance 
imparfaite de ses caractères spécifiques a été une cause, tout au moins partielle, de la rareté des observations 
annoncées." (Le Gerfaut, 1931, 21: 130) Het oudste geval voor Nederland dateert van 23 april 1866 toen een 
immatuur vrouwtje in Noorderwijk (Zuid-Holland) gedood werd202. In de periode 1800-1997 waren er acht 
waarnemingen in Nederland. 

 
Grauwe Kiekendief, Circus pygargus 
Reeds in 1898 schreef Constant Bamps uit Hasselt: "Quelques couples nichent, en été dans les marais de la 
Campine. Ils arrivent en avril et quittent en septembre." (Bulletin de la section scientifique et littéraire de la 
Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, 19: 69). Nog eerder, in 1844, vermeldde M. Schäfer 
dat deze soort af en toe in de Moezelstreek geschoten werd en "ist im Juli und August in den Ebenen Belgiens 
gemein." (Moselfauna: 84) J.-J. Holandre was buidend voorzichtiger: "Paraît très-accidentellement dans le 
département de la Moselle." (185: 94) Dit is best verklaarbaar, want de Duitse en Franse Moezelstreek zijn 
wel een eindje van elkaar verwijderd. In eigen land broedde de soort ook in de provincie Limburg: "Feu 
l’avocat Edg. Claes a tiré deux jeunes de cette espèce le 3 août 1882. Ils étaient en troupe de 6 à 7, parmi 
lesquels un vieux mâle gris. C’était probablement une nichée des marais de Stockroye. L’un des oiseaux figure 
dans mon cabinet. M. Chantraine de Curange [Kuringen] m’a adressé un magnifique mâle, à plumage gris de 
cette espèce, tiré à Curange, le 5 mai 1889" (Bamps C., Art. cit.: 69). Te oordelen naar R. Verheyen (1943) 
was de situatie een halve eeuw later niet gewijzigd: "Regelmatige broedvogel in de Limburgsche Kempen; 
zeldzamer in de Antwerpsche Kempen en vermoedelijk eveneens op de hoogvlakten der Ardennen. Is sedert 
1927 als broedvogel uit de omgeving van Knokke verdwenen." (De dag- en nachtroofvogels van België: 175) 
Dat laatste had Georges van Havre nog niet vernomen want hij schrijft in 1928 dat de soort soms broedt 
"dans les dunes près du littoral (Estuaire du Zwijn)." (Les oiseaux de la faune belge: 238) Wat de Hoge Venen 
betreft, bracht A. Van Beneden in 1938 bevestiging: "Le Busard Montagu, Circus pygargus s’y rencontre 
fréquemment". (Hautes Fagnes, 1, 1938: 126) Waarschijnlijk waren er zelfs uitwisselingen met de Limburgse 
populatie. In 1942 of 1943 en 1956 heeft de soort nog gebroed in de Dijlevallei (Wortelaers, Le Gerfaut, 1945: 
61 en Het Meerdaelwoud: 184) en in 1942 of 1943 te Jurbeke, in de provincie Henegouwen (Le Gerfaut, 1946: 
54). Nadien zijn de broedaantallen beginnen afnemen en in de atlasperiode 1973-1977 waren er nog maar 
drie broedparen in de Limburgse Kempen aanwezig. Het laatste broedpaar wer hier in 1981 vastgesteld. 
Nadien zijn er nog enkele schaarse opflakkeringen geweest. In 1996-1997 verdween de Grauwe Kiekendief 
als broedvogel van de kaart in Vlaanderen om in 1998 weer op te duiken. Zowel in 1998 en 1999 werd exact 
één broedpaar geteld in de militaire domeinen in Limburg. In Wallonië zijn de broedaantallen vanaf 1970 
gaan dalen. (Pêtrement B., 1967: 80-87) Vanaf 1985 zijn sporadisch weer Grauwe Kiekendieven opgedoken 
op plaatsen met uitgestrekte graanvelden en in 1992 (en misschien ook in 1993) heeft een paar in Torgny 
gebroed. Ongeveer 10% van de Waalse landbouwgronden worden ingezaaid met wintergraan en de Grauwe 
Kiekendief schijnt hier op in te spelen. Hetzelfde stelde men vast in het Groothertogdom, "bis auf ein Nest 
am Rande einer Schilffläche [rietkraag], standen alle anderen, bisher in Luxemburg gefundenen Nester auf 
Feldern (Gerste, Roggen) oder Wiesen (Mähwiesen, Silagefutter)" (Melchior E., 1987. Op. cit.: 70). In 1979 

 
202 Van Ijzendoorn E.J., van der Laan & CDNA, 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch 
Birding, 18: 160. 
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werden in het Groothertogdom 4 zekere broedgevallen vastgesteld203. Toch blijft de soort in Wallonië met 2 
tot 13 broedparen gemiddeld, erg schaars. In Noord-Frankrijk wordt de soort nu tijdens de zomermaanden 
waargenomen en in de periode 1850-1900 was dat niet anders. Met 117 tot 154 broedparen in het begin van 
de 21ste eeuw in Picardië, vertegenwoordigt deze regio 3% van de totale Franse broedpopulatie. Na een 
hoogtepunt in 1979-1980 viel de Nederlandse populatie in 1987 terug tot enkele broedparen om in de 
periode 2007-2010 weer aan te groeien tot 50-60 paren. In de atlasjaren 1998, 1999 en 2000 werden 
respectievelijk 29, 34 en 45 paren in Nederland geteld. De populatie in de periode 1973-1977 telde naar 
schatting 15-25 paren. Een gelijkaardige situatie deed zich voor in Duitsland waar de populatie, dankzij allerlei 
beschermingsmaatregelen in de jaren 1990 weer is gaan aangroeien.   
 

Steppebuizerd, Buteo vulpinus 
Georges van Havre geeft slechts één geval: een ad. ♀ in Forges-Chevron bij Stoumont op 3 november 1920: 
"Au dernier moment M. Gérard Filot me signale qu'un oiseau de cette forme encore inconnue en Belgique a 
été tué aux Forges-Chevron près Stoumont le 3 novembre 1920. Après examen attentif il s'agit bien de cette 
forme orientale propre à la Russie à l'est du Volga, et à l'Asie occidentale, de l'Oural à l'Altaï et au Turkestan 
à l'est, au Caucase, à l'Asie mineure, à l'Arabie et à la Perse septentrionale au sud. Elle hiverne en Afrique, du 
Nil au Cap, en Arabie, aux Indes et en Malaisie. Ce rare exemplaire, qui est une femelle adulte, possède 
nettement les caractères propres à la forme vulpinus : taille réduite (aile pliée 36.7 centimètres), poitrine et 
culotte d'un beau rouge brun acajou, extrémité des grandes rémiges noire. Prochainement nous nous 
étendrons plus longuement sur cette intéressante capture, la première pour notre pays. L'oiseau appartient 
à M. l'avocat Ophoven, de Liège." (Le Gerfaut, 1921: 50-51) Mayaud vermeldde over deze soort 
"occasionnelle (deux captures dans le Nord de la France, novembre et janvier, peut-être régulière".204 Naast 
de vangst van een ♂ in het departement Saône-et-Loire op 2 september 1878 en een waarneming te 
Beauvais, in het departement Oise, is er in de literatuur niets terug te vinden van waarnemingen vóór 1945 
in Frankrijk. In Dupond & Maus (1950) staan hoofdzakelijk waarnemingen uit de omgeving van Turnhout, 
Wijnegem, de Kempen en de grensstrook met Nederland vermeld, geen enkele uit Wallonië. De waarneming 
van Wijnegem vond plaats op 10 juni 1947 in de thuisbasis van de familie van Havre. Het betrof een mannetje 
(2de kalenderjaar) in zomerkleed en het individu werd door Joseph van Havre, zoon van Georges van Havre 
en Nathalie du Bois de Vroylande, aan het Natuurhistorisch museum van Brussel geschonken. In datzelfde 
jaar heeft een kleine invasie plaatsgevonden tijdens de herfst want verscheidene jonge vogels werden in de 
Kempen waargenomen.  
 

Ruigpootbuizerd, Buteo lagopus 
Deze soort werd af en toe van oktober tot maart waargenomen, vooral in het noordoosten en het oosten 
van België, sommige jaren (o.a. 1922, 1926 en 1927) in kleine aantallen dan weer helemaal niet. Voor 
Duitsland, meer bepaald de Moezelstreek, maar ook het aangrenzende deel in België schreef M. Schäfer in 
1844: "Man sieht ihn aber bei uns nur in strengen Wintern." (Moselfauna: 73) In Nederland onderstreepte 
Eykman eveneens "de wisselvalligheid in het voorkomen der soort".205 1931,  1932 en 1938 waren 
invasiejaren terwijl de jaren 1940-1950 weinig waarnemingen opleverden. Mayaud schreef voor Frankrijk: 
"les captures ont surtout lieu dans le Nord et l’Est"206 maar buiten een vangst te Audinghen op 21 oktober 
1934 situeren zich alle andere gedocumenteerde gevallen vóór 1936 zich in de Elzas. Degland beweerde in 
1831 anders dat deze soort in Frankrijk vaker voorkwam dan de Wespendief en dat ze af en toe op doortrek 
werd waargenomen: "De passage non régulier. Moins rare que la Bondrée. On en prend quelquefois aux 
filets, dans le courant d’octobre." (Mémoires de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 
218) Ongeveer hetzelfde lezen we bij Holandre: "On en voit quelquefois aux environs de Metz." (1851: 94) A. 
de Norguet vermeldt dat de soort, weliswaar zeldzaam en geïsoleerd, werd waargenomen aan de 
"fortifications de Lille, forêts de Phalempin, dunes du Pas-de-Calais"207 Ook Félix Marcotte bestempelt de 

 
203 Schmitz, J.P., 1979. Erste sichere Brutnachweise der Wiesenweihe (Circus pygargus) in Luxemburg. Regulus, 13: 92-101. 
204 Mayaud N. et  al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 32. 
205 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 2: 443. 
206 Mayaud N. et  al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 32. 
207 Norguet de A., 1866. Art. cit: 100. 
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soort als "assez rare" en voegt er aan toe "niche dans le nord sur les grands arbres"208 Alphonse Dubois 
vermeldt, alleen al voor de periode 1887-1889, ook waarnemingen uit Oost-Vlaanderen: "Un mâle a été tué 
aux environs de [Diegem] le 10 octobre 1888. Le 19 mai 1888, un oiseau de cette espèce a été pris vivant à 
Waesmunster (Waes); [Joseph de Hemptinne] l’[a] gardé en vie pendant tout l’été" (Ornis, 6: 329) en uit het 
Antwerpse, "Se montre rarement dans nos environs, et toujours pendant les hivers rigoureux." (Bulletin du 
musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 140) Ofwel kwam de soort geregeld voor, ofwel was 1888 ook 
een invasiejaar? In 1923 liet Raoul Harou aan Georges van Havre weten dat "Une magnifique buse pattue fut 
capturée par mon fils, à Forest-lez-Bruxelles, le 25 octobre 1922." (Van Havre G., 1923: 41) De aandacht van 
zoonlief was getrokken door enkele Eksters die een Buizerd treiterden in een bosje populieren in de buurt 
van het ouderlijke domein. Met één schot maakte hij meteen de twee roofvogels buit. G. Van Havre voegde 
hier in zijn artikel aan toe dat "Un garde à mon service a capturé au piège dans la bruyère de Weelde, près 
Turnhout, deux buses pattues, respectivement une jeune femelle, le 21 novembre dernier, et un mâle adulte 
le lendemain. Les deux sujets se sont fait prendre dans le même engin. Ils figurent actuellement dans ma 
collection. La présence de cette espèce septentrionale qui est de passage irrégulier dans notre pays, signalée 
d'autre art aussi près de Bruxelles, paraît pour le moins inattendue, en raison de la douceur du climat à cette 
époque." (Van Havre G., 1923. Art. cit: 42) Constant Bamps wees op de sporadische aanwezigheid in de 
provincie Limburg: "Il vient quelquefois passer l’hiver chez nous, arrive en novembre et nous quitte après les 
gelées. Nous ne connaissons qu’une couple de captures faites dans la province depuis une vingtaine 
d’années." (Bulletin de la section scientifique et littéraire de la Société chorale et littéraire des Mélophiles de 
Hasselt, 19: 61). Tussen 1931 en 1938 werd op 4 april 1935 een exemplaar geschoten in het Zwin, geografisch 
eerder uitzonderlijk in het noordwesten van het land. Ook Edmond de Selys-Longchamps en Alfred Quinet 
vermelden dat deze soort in ons land arriveerde in november en er een deel van de winter in ons land 
verbleef. Veruit de meeste waarnemingen werden in de Kempen gedaan maar het eerste gehomologeerde 
geval dateert van 10 juni 1947 en betrof een waarneming uit Wijnegem. Dupond & Maus (1950) vermelden 
een belangrijke doortrek in de herfst van 1938 (Le Gerfaut, 1939:163) en Lippens & Wille (1972) spreken van 
een "ware invasie met vele tientallen afgeschoten vogels [in 1931-1932] en dit vanaf half september." (Atlas 
van de vogels in België en West-Europa.: 227) Serge Fontaine (Fontaine S., 1971: 16) vermeldt dat de soort 
geregeld ’s winters wordt waargenomen in de Hoge Venen maar dat ze zeldzamer is dan wordt beweerd. In 
de winter 2010-2011 kende Vlaanderen een nooit eerder geziene influx van Ruigpootbuizerden, welke zich 
over twee pieken spreidde. De oktoberpiek vond plaats net na de hoogste geconcentreerde piektrek van 
Ruigpootbuizerden te Falsterbo, volgend op een succesvol broedseizoen in Scandinavië (Natuur.oriolus, 77: 
87-98). 
 

Keizerarend, Aquila heliaca 
Op 12 april 2020 werd in het West-Vlaamse Heule een overvliegende Keizerarend waargenomen. Dit zou, 
indien het geval aanvaard wordt door de Belgische zeldzaamhedencommissie, een nieuwe soort voor ons 
land betekenen. Nederland was al eerder vertrouwd met deze majestueuze roofvogel. In de nammidag van 
8 oktober 2017 werd bekend gemaakt dat een Keizerarend over Overijssel vloog. Het exemplaar werd eerst 
gespot in Noord-Brabant en later vloog het rond boven de Kop van Overijssel. Een interessant geval want hij 
was eerst in Maashorst (Noord-Brabant) en later in Noordwest-Overijssel gezien maar ook omdat hij als 
nestjong in Hongarije was geringd. In de tussentijd bleek hij begin 2017 in Noord-Italië te zijn gefotografeerd 
maar niet van dichtbij genoeg om de ring af te lezen en Spaanse Keizerarend uit te sluiten. Dit was echter 
geen primeur want op 3 april 2005 werd een exemplaar in derdekalenderjaar waargenomen in Kampenhoek 
(Flevoland)209. Uit Nederland is één oude waarneming bekend: een individu verbleef van 11 januari tot 4 
maart 1963 en van 6 november tot 8 december 1963 te Ommen (Overijssel)210. Dit exemplaar werd opnieuw 
gespot op 28 februari 1964 op dezelfde locatie. De keizerarend is in 1970 afgevoerd van de lijst van in 
Nederland voorkomende soorten en tussen 1970 en 1997 zijn er geen aanvaarde waarnemingen gemeld. 
Voor Nederland betreft het telkens individuen van de oostelijke populatie. 
 

 
208 Marcotte F., 1860. Les animaux vertébrés de l’arrondissement d’Abbeville, Mémoires de la Société Impériale d’Emulation 
d’Abbeville, P. Briez, Abbeville, partie Oiseaux: 258.  
209 Van Beusekom R.F.J., 2007. Keizerarend bij Kampenhoek in april 2005. Dutch Birding, 29 (3): 153-156. 
210 Bierman W.H., 1964. De arend van Ommen. Limosa, 37 (3): 264 - 276. 
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Steppearend, Aquila nipalensis 
Op 21 mei 2020 werd in Dranouter, in de Westhoek dichtbij de Franse grens, een hoog overtrekkende 
Steppearend opgemerkt. De majestueuse roofvogel werd even later boven Brugge gefotografeerd. Hij landde 
tegen de avond in Nederland. Van deze soort bestaan er reeds enkele schaarse aanvaarde waarnemingen 
die, toeval of niet, telkens in juni plaatsvonden. Op 18 juni 2016 werd een tweedekalederjaar te Ransart in 
de provincie Henegouwen waargenomen. Dit geval werd gevolgd door de waarneming van een immatuur 
exemplaar op 5 juni 2007 in het Limburgse  Zolder-Terlamen en een eerstezomer op 18 juni 1998 te Gent-
Moerkerke. In Nederland zijn er vier gevallen gehomologeerd uit respectievelijk mei-juni 1967, 1998 en 2002 
en een individu dat van 10 januari tot en met 7 februari 1984 in het Noord-Brabantse Someren verbleef. Dit 
geval betrof een exemplaar dat eerst op 14-26 december 1983 werd gezien te Postel, in de provincie 
Antwerpen (Dutch Birding, 6: 31, 1984 en Wielewaal, 50: 134-135, 1984). De vogel werd voor België 
afgewezen omdat werd beweerd dat hij uit gevangenschap afkomstig was. Na bestudering van foto’s merkte 
Dick Forsman echter op dat de vogel erg gesleten bovenvleugels had, precies als bij een wild exemplaar. Hij 
deelde bovendien mee dat Steppearenden in kooien veel minder slijten dan in de vrije natuur. Zijn conclusie 
was dat hij in het verenkleed niets kon vinden dat wees op een herkomst uit gevangenschap. Aan de hand 
van de rui van de vleugelpennen werd de vogel van 1984 als tweede-winter gedetermineerd. 
 

Bastaardarend, Aquila clanga 
Georges van Havre merkte in 1921 terecht op dat "En Belgique [maar ook in het buitenland, pers. comm.], la 
littérature ornithologique a jusqu'ici le plus souvent incomplètement et obscurément désigné ces deux aigles 
[bastaard- en Schreeuwarend] en tant qu'espèces distinctes. Presque tous nos auteurs, depuis de Selys 
jusqu'à Alphonse Dubois, les ont indiqués globalement sous le nom d’ Aquila naevia L. ou de Falco naevius 
Gm. Seul, de la Fontaine en a fait une distinction déjà plus adéquate dans sa Faune du pays de Luxembourg, 
où il sépare du soi-disant Aquila naevia (L,), qu'il dit être originaire de l'Europe méridionale et orientale, 
l'aquila maculata (Gm.), dont il n'indique pas l'habitat propre, mais qu'il suppose pourtant être une espèce 
distincte, et il cite Brehm et Boïe comme soutenant avec lui cette hypothèse. Plus récemment, MM. M. de 
Contreras, en 1908, et A. Dubois, en 1912, ont rapporté les aigles criards tués en Belgique à l'aquila maculata 
var. pomarina Brehm. Dans cette détermination, il y a confusion entre espèce et sous- espèce; de plus, nous 
verrons plus loin que ces aigles appartiennent pour une part à l’a. clanga Pallas = aquila maculata Gm., pour 
une autre à l’a. pomarina pomarina Brehm." (Van Havre G., 1921: 73) Om deze reden vond G. van Havre het 
aangewezen om in een interessant artikel de determinatiekenmerken op een rij te zetten. Voor hem waren 
er in 1921 reeds 6 zekere gevallen van Bastaardarend in België vastgesteld. Ook bij onze buren werden 
Bastaardarenden waargenomen.  Henri Jouard nam in 1936 alle Franse waarnemingen kritisch door (Alauda, 
8: 198-219). E. de Selys-Longchamps vermeldt dat "Un individu cité par M. Holandre a été tué à Host près de 
Puttelange (Moselle) – M. Degland en a trouvé un exemplaire sur le marché de Lille en octobre 1814 (Degland 
C.D., 1831: 213) – M. de Meezemaeker en possède un magnifique adulte des environs de Bergues. – M. 
Baillon l’a aussi observé en Picardie dans les bois qui avoisinent la mer entre Montreuil et Abbeville." (Faune 
belge: 52) Het geval van Puttelange werd ook door Michael Schäfer vermeld: "Der Schreiadler nistet in 
grossen Baldungen des sudlichen und gemässigten Europas, ist jedoch sehr selten in Deutschland. Es ist einmal 
auf unsere grenze, nämlich zu Host bei Püttlingen in Lothringen erlegt worden." (Moselfauna: 74) Holandre 
zelf vermeldt dat het afschot plaatsvond op 1 december 1835 (1851: 93). Van het exemplaar dat Degland in 
oktober 1814 op de markt van Rijsel had aangetroffen krijgen we bij de Norguet (1866: 99) bevestiging. Bij 
Charles Van Kempen (Contribution à l’étude des oiseaux du Nord de la France: 2) lezen we dat een adult ♂ 
bij Mardijk, op nog geen 10 km van Duinkerke, in 1883 geschoten werd. J.B.L. Brayer (1824) schreef in zijn 
Statistique du département de l’Aisne dat deze soort er af en toe werd waargenomen, meer bepaald in het 
woud van Villers-Cotterêts. Degland beschouwde de Bastaardarend als één van de zeldzaamste soorten in 
de omgeving van Rijsel en ook gans Frankrijk: "Il ne passe ici qu’accidentellement, encore n’y voit-on que des 
jeunes." (Degland C.D., 1831. Art. cit.: 213) Alphonse Dubois schrijft dat deze soort zeer uitzonderlijk in ons 
land voorkwam: "feu mon père a mentionné un individu de cette espèce tué près de St-Hubert, en novembre 
1844". (Faune des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, I: 19) Er werd bij Antwerpen ook een exemplaar 
gevangen. Dit moet vóór 1865 gebeurd zijn want Anatole de Norguet vermeldt het in zijn Catalogue des 



 70 

oiseaux du Nord de la France. Uit een artikel van dokter Bamps (Bamps C. & Geraerts E., 1898: 59), uit Hasselt, 
hebben we weet van een Bastaardarend in Diepenbeek die gevangen werd vóór 1898, de publicatiedatum 
van het hier geciteerde artikel van Bamps. Deze vogel belandde vervolgens in een kooi van de Antwerpse 
zoo: "Le Dr Bamps, de Hasselt, nous apprend qu'un aigle criard fut capturé à Diepenbeek, dans le Limbourg ; 
malheureusement âge et sexe de l'oiseau et date de capture nous sont inconnus. Ce sujet aurait vécu au 
jardin zoologique d'Anvers." (Le Gerfaut, 1921: 78 en Bulletin de la section scientifique et littéraire de la 
Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, 1898: 59) G. van Havre behandelde dit gegeven met 
de nodige voorzichtigheid: "Il est impossible de conclure quoi que ce soit touchant l'exemplaire capturé 
vivant à Diepenbeek, dans le Limbourg, avant 1898, et ayant vécu au jardin zoologique d’Anvers." (Le Gerfaut, 
1921: 79 en ) Van een juveniel (1ste kalenderjaar), gevangen of geschoten in oktober 1879 in Bernissart 
(Henegouwen) was, en dat eerst in de collectie van markies de Wavrin terecht kwam, was ten tijde van 
Georges van Havre, elk spoor verdwenen. De collectie werd op het domein van de markies in het Oost-
Vlaamse Zomergem geplunderd door de Duitse bezetters en raakte her en der verspreid. Marcel de Contreras 
is er nog in geslaagd sommige stukken op te sporen maar dit gold niet voor de vermoedelijke Bastaardarend. 
Dit geval uit Bernissart werd toch gehomologeerd ondanks de terughoudenheid van Georges van Havre: "Il 
reste à établir dans la mesure du possible, à laquelle des deux espèces qui nous occupent ici, appartiennent 
ces aigles. Une détermination tout à fait certaine des deux exemplaires mentionnés en premier lieu dans le 
relevé qui précède, ne peut, ni ne pourra probablement se faire, car les annonces de ces captures ont été 
faites par leurs auteurs de façon aussi brève que possible et on n'y rencontre aucun élément qui pourrait 
servir de base à une opinion bien motivée." (Van Havre G., 1921: 78-79). Tot slot zijn er nog tot 1950 een 
onvolwassen ♀ (1ste kalenderjaar) op 24 november 1907 in Sars-la-Bruyère, eveneens in de provincie 
Henegouwen. Deze vangst werd door Marcel de Contreras beschreven: "Un jeune sujet a été abattu à Sars-
la-Bruyère, en novembre 1907. (Appartient à M. Delheid.)" (Le Gerfaut, 1912: 63 en Chasse et Pêche, 1907-
1908: 118) G. Heirman meldde in 1921 het afschot van een Bastaardarend (?) in Kalmthout. We citeren zijn 
bericht en de reactie van G. van Havre: "Un aigle de cette espèce a été tué par mon garde, le 16 juin 1920, 
au matin dans mes bois situés à Calmpthout (Anvers), à 500 mètres du marais du Noll. Il n'était pas très 
farouche. Le même garde l'avait déjà vu vers le 9 juin; il volait alors au-dessus du Noll, poursuivi par de 
nombreuses mouettes rieuses et d'autres oiseaux. Il est très probable que cet aigle ait séjourné plus long- 
temps ici. Vers la fin de mars, j'ai vu plusieurs fois un oiseau de proie paraissant tout aussi grand; à ce moment 
j'ai trouvé des canards adultes tués par oiseaux de proie. Je ne saurais toutefois affirmer que ce fût par le 
même oiseau. (G. HEIRMAN.) Cette intéressante et rare capture est la sixième pour la Belgique, en ne faisant 
pas de distinction entre les deux espèces voisines "clanga" et "pomarina". M. Heirman a eu l'amabilité de 
m'offrir ce magnifique sujet, un mâle adulte imparfait, pour ma collection. Le gésier de l'oiseau contenait les 
débris d'un jeune lièvre." (Van Havre G., 1921: 49-50) Deze vangst zette van Havre aan tot het schrijven van 
zijn determinatieartikel, nog hetzelfde jaar, in Le Gerfaut. Verder zijn er een onvolwassen ♂ (2de kalenderjaar) 
in Wildert bij Kalmthout, op de grens met Nederland op 16 juni 1920 en een driejarig mannetje in het Oost-
Vlaamse Oostakker op 1 november 1943 (De Wielewaal, 1944: 107 en Le Gerfaut, 1944: 78).  Volgens 
d’Hamonville zou de Bastaardarend verscheidene malen in de Franse Lorraine gebroed hebben, meer 
bepaald in de “forêt domaniale de la Reine” en de bossen van Rangéval aan de oevers van de Maas, ten 
noorden Toul, alsook in de “forêt domaniale du Grand Cheneau” in het departement Meurthe-et-Moselle. In 
de Bibliographie d’ornithologie lorraine van Yves Muller211 hebben we hiervan geen enkel spoor 
teruggevonden. In Nederland dateert het oudste gedocumenteerde geval van 27 oktober 1891 toen een ♀ 
gedood werd in Schoonheten, in de provincie Overijssel212.  
 

Schreeuwarend, Aquila pomarina 
We vermelden hier drie gevallen uit de periode tot de jaren vijftig van de vorige eeuw: een juveniel in Saint-
Hubert in november 1844; een individu dat in De Panne gedood werd op 3 november 1903 maar dat helaas 
verloren ging en één exemplaar dat in het Brabantse Terhulpen gevangen werd in het domein van de 
industrieel Armand Solvay, op 25 juni 1927 (Le Gerfaut, 1927: 32). Het exemplaar dat volgens Alphonse 
Dubois (Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 185) in november 1907 te Sars-la-Bruyère 

 
211 Ciconia, numéro spécial, 199. 
212 Van Ijzendoorn E.J., van der Laan & CDNA, 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch 
Birding, 18: 168. 
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geschoten werd, staat ook vermeld in van Havre (1928) en werd eerder van commentaar voorzien door 
Marcel de Contreras (Chasse et Pêche, 1907-1908: 118). G. van Havre bevestigde het oordeel van Marcel de 
Contreras: "J'ai eu récemment l'occasion d'admirer, dans la belle collection de M. Visart de Bocarmé, l'aigle 
criard tué à Sars-la-Bruyère. C'est un splendide sujet de forte taille, d'un brun chocolat tirant au noir et qui 
appartient aussi à l' a. clanga Pallas." (Le Gerfaut, 1921: 80) Hetzelfde geldt voor het individu uit De Panne: 
"M. de Contreras m'assure que le sujet capturé à La Panne, en 1903, qu'il a eu l'occasion de voir en chair chez 
l'empailleur M. Michels, était de teinte générale plus claire, de taille sensiblement inférieure et portait une 
livrée moins  tachetée que les exemplaires d'a. clanga qu'il a eu l'occasion d'étudier. Il classe sans hésitation 
ce sujet dans l'espèce a. p. pomarina Brehm." (Ibidem) Voor Verheyen (1943) was het geval uit Terhulpen 
het enige “zeker bewijsstuk”. De waarnemingen uit Saint-Hubert, De Panne en Terhulpen werden 
gehomologeerd door het BAHC. De eerste gehomologeerde waarneming voor Nederland dateert van 1855 
toen op 2 mei een ♀ gevangen werd in het koninklijk park van Het Loo bij Apeldoorn213. De vogel overleed 
een jaar later, na een verblijf in Artis te Amsterdam. Voor Noord-Frankrijk, ruim geïnterpreteerd, zijn er geen 
gehomologeerde waarnemingen voor de 19de eeuw, met uitzondering van een subadult op 9 augustus 1849 
in Ecury-sur-Coole, in het departement Marne. 
 

Dwergarend, Aquila pennata 
Deze practige arend was in de eerste helft van de 19de eeuw nog een grote onbekende: "Cette espèce, dont 
on ignore jusqu'à présent, la véritable patrie, appartient au nombre des plus rares et n'a été observée 
qu'accidentellement, soit en Europe, soit en Afrique", schreef Hermann Schlegel in 1844214. Op 18 maart 1962 
werd, door jachtwachter René Debrouw, te Courrière (in de provincie Namen) aan Henri Wille (De Giervalk, 
53: 26-36) een opgezette roofvogel getoond die door hem als een ‘eigenaardige buizerd’ werd beschreven. 
Niet zo uitzonderlijk want ook Schlegel schrijft in zijn Revue critique des oiseaux observés dat de Dwergarend 
verward werd met de Ruigpootbuizerd. Wille vernam dat de vogel op 15 juni 1953 in het Brabantse Heikruis, 
op de grens met de provincie Henegouwen, geschoten was. Wille vergeleek de balg met exemplaren die hij 
in het natuurhistorische museum te Brussel aantrof en kwam tot het besluit dat de Belgische avifauna een 
soort rijker was. Hij zag echter over het hoofd dat reeds op 24 oktober 1950 een juveniel mannetje (1e kj.) in 
Lier geschoten was (Wielewaal, 1968: 97). De gevallen uit Lier en Heikruis zijn de eerste 2 gehomologeerde 
voor ons land. Het voorkomen van deze soort in ons land was niet echt een verrassing. In Frankrijk waren 
verschillende nestvondsten gedaan die een uitbreiding van het broedareaal in noordoostelijke richting deden 
vermoeden. In het departement Aisne werd een individu in 1937 of 1938 gedood in Holnon. In het begin van 
de jaren 1970 werden enkele broedgevallen vastgesteld in het bos van Compiègne. In Nederland dateren de 
eerste goed gedocumenteerde waarnemingen van 30 mei 1992 en 24 april 1993 215. Het eerste zekere 
broedgeval voor Duitsland vond plaats in 1995216. In het Groothertogdom Luxemburg werd de soort voor het 
eerst in 2000 waargenomen. 
 

Steenarend, Aquila chrysaetos 
Voor de periode die ons in het bijzonder aanbelangt (tot 1928) zijn 9 meldingen bekend. Edmond de Selys-
Longchamps schrijft over deze soort: "On ne cite que bien peu d’exemples de l’apparition de cet oiseau en 
Belgique, et toujours dans les hivers rigoureux. Il a paru quelquefois dans les forêts des Ardennes, d’autres 
fois sur les côtes de Flandre. [...] M. Degland rapporte que vers 1823 un aubergiste de Poperingue en trouva 
un nid dans la forêt de Winendael." (Faune belge: 52) Het feit heeft zich eerder voorgedaan want Degland, 
die de soort als "de passage accidentel" in Noord-Frankrijk beschouwde, schreef in 1831 dat dit feit zich had 
voorgedaan "il y a dix-huit ou vingt ans" (Degland C.D., 1831: 212) A. de Norguet217 hield het bij 1823. De 
herbergier maakte van het jong een curiosum: "il prit le jeune […];  il l’élevait et le fit voir aux voyageurs qui 

 
213 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 417. 
214 Schlegel H., 1844. Revue critique des oiseaux d’Europe, Chez A. Arnz et Comp, Leide; Chez Fleischer, Leipsick; Chez Roret, Paris: 25. 
215 Dees A.J., Russer E. P., Russer H.R., Prinsen H. & Snethlage M., 1994. Dwergarenden bij Leersumse Veld in mei 1992 en bij 
Keersluisplas in april 1993. Dutch Birding, 16: 102-105. 
216 Stubbe M., Weber M.,Hofmann T. &,Hermann S.,1996. Der Zwergadler Hieraaetus pennatus als neuer Brutvogel in Deutschland. 
Limicola, 10: 171-177. 
217 De Norguet A., 1870. Ornithologie du Nord de la France. Bulletin scientifique, historique et  littéraire du Nord et des pays voisins, 
2: 386. 
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descendaient chez lui." (Ibidem) Twee jaar na de publicatie van de Faune belge schreef Michael Schäfer over 
het voorkomen van deze soort in onze contreien: "in sehr strengen Wintern hat er auch einigmal Belgien 
Besucht (die Ardennen)" (Moselfauna: 75) Jaammer dat hij geen verdere details verschaft of er niet over 
beschikte. Degland beklemtoonde dat de soort zelden voorkwam in het noorden en het oosten van Frankrijk.  
De soort kwam in het noorden van Frankrijk toch talrijker voor dan Degland vermoedde: een exemplaar dat 
in Neuilly-l’Hôpital geschoten was, maakte deel uit van de colectie van Baillon. De balg draagt geen datum 
maar de meeste vogels uit deze privéverzameling dateren uit de eerste helft van de 19de eeuw. Anatole de 
Norguet vermeldt een exemplaar dat in januari 1830 bij Duinkerke geschoten werd en een ander in 1870 bij 
Abbeville (departement Somme). Holandre vermeldt echter dat de soort in de Franse Moezelstreek zeer 
zeldaam was: "Il en paraît très-rarement dans ce département."(1851: 93) In ons land werden twee 
individuen in december 1854 geschoten maar elke vermelding van lokaliteit ontbreekt: "Herr Graf de 
Blommaerd erlegte […] im December ein schönnes eibchen des Steinadlers; auch wurde ein zweiten Aquila 
fulva von einem Landmann erlegt. Dieser Vogel war nür an einem Flügel gelähmt worden, und würde daher 
lebend gefangen." (Dubois Ch.-F., 1855: 269) Alphonse de la Fontaine vermeldt een exemplaar uit het 
Limburgse Leut van vóór 1868, dat hij ontvangen had van baron Ferdinand de Marchees (Faune du pays du 
Luxembourg: 216). We hebben vaagweg weet van een individu dat in oktober 1875 in Oostende gedood werd 
en in de collectie van een zekere Anatole Dubois, directeur de la Halle du Parc in Brussel, terechtkwam (Faune 
des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, I: 13-14). Alphonse Dubois vermeldt dat "Un bel exemplaire a été tiré 
en novembre 1875 près de Brasschaet. En mars 1884, j'ai observé pendant plus d'une heure un aigle fauve 
planant sur la forêt [van Florennes]; il avait été vu la veille, à l'Est, à une lieue d'ici." (Bulletin du musée royal 
d’histoire naturelle de Belgique, 5: 140) In een ander artikel beklemtoont A. Dubois dat de soort bij ons 
uitsluitend tijdens de trek voorkwam en niet broedde: "Zufällig während der Wanderung vorkommend; nistet 
niemals im Lande." (Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (6): 91) Een ander geval, uit Brecht, 
dateert van 15 oktober 1876. Dit exemplaar belandde eerst in de privécollectie van Ch. Della Faille en ging 
na zijn dood naar de verzameling van de Antwerpse Zoo. In Jette, meer bepaald in de tuinen van het kasteel 
van Dielegem, eigendom van Edouard Morren, hoogleraar plantkunde aan de Luikse universiteit, werd in 
november 1888 een ♀ geschoten (Dubois A., 1890: 329) en in januari 1894 volgde een adulte vogel in het 
Oost-Vlaamse Maldegem.  Alphonse Dubois schreef over dit exemplaar dat in de verzameling van de markies 
de Wavrin terechtkwam: "Les apparitions de cet Aigle en Belgique sont toujours très accidentelles." (Dubois 
A., 1897-1898: 129) Fallon en Quinet bevestigen respectievelijk de zeldzaamheid: "Extrêmement rare en 
Belgique, il n’y paraît que de loin en loin dans les hivers rigoureux. On le voit alors dans les grandes forêts 
des Ardennes" (Monographie des oiseaux de la Belgique: 4) en "Extrêmement rare en Belgique" (Vade-
mecum des oiseaux observés en Belgique: 191). Een exemplaar uit Knokke, geschoten op 28 oktober 1906, 
belandde in de collectie van de familie Lippens. Eveneens in Knokke-Heist, meer bepaald in de 
Hazegraspolder, werd op 18 december 1934 een adulte vogel geschoten. Kort voordien, besteede Karel 
Dupond een artikel aan een vangst van een jong exemplaar op 28 december 1931 te Solre-sur-Sambre (Le 
Gerfaut, 1932: 20 en 138). Marcel de Contreras (Le Gerfaut: 1912: 137) beschrijft het afschot van een adult 
♀ in Vladslo (Oost-Vlaanderen) en Anatole de Norguet beschrijft een broedgeval in de bosrijke omgeving van 
het West-Vlaamse Wijnendale (Catalogue des oiseaux du Nord de la France: 99). Aan de commentaar te 
oordelen is de auteur zich ter plaatse van de situatie op de hoogte gaan stellen. Karel Dupond en Jean Maus 
(1950) voegden nog een jong exemplaar (1ste kalenderjaar) uit Soire-sur-Sambre en een mannelijk individu, 
dat gevangen werd aan de Putse Moer in Kalmthout op 28 december 1946, aan de gegevens van Georges 
van Havre toe. Tot 1950 werden de waarnemingen uit Oostende, Brecht, Jette, Maldegem, Knokke (1906 en 
1934), Vladslo en Soire-sur-Sambre gehomologeerd. Het oudste gedocumenteerde geval voor Nederland is 
een juveniel ♀ dat op 12 december 1900 in het Friese Lippenhuizen, onderdeel van Opsterland, gedood werd 
(Tijdschrift der Nederlandsche dierkundige vereeniging, 2, 1901: 37. Dit neemt echter niet weg dat Johan 
Herman Albarda – zonder concreet bewijsmateriaal – schreef: "Die Art wurde einige Male in den Provinzen 
Südholland, Nordbrabant und Gröningen erlegt."218  
 
 
 
 

 
218 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 419. 



 73 

Havikarend, Aquila fasciata 
Aan het einde van de 19de eeuw schreef Alfred Quinet: "Extrêment rare en Belgique" (Vade-mecum des 
oiseaux observés en Belgique: 191). Het spreekt voor zich dat ook voor deze soort het aantal bekende gevallen 
van vóór 1928 beperkt is: 1 individu in Fêchereux, een gehuchtje van Esneux in de provincie Luik in september 
1879 (Dubois A., 1884: 91 en Dubois A., 1886a: 14); een ander in Rumillies bij Doornik omstreeks 1887 (Dubois 
A., 1897: 140 en Dubois A., 1897-1898: 129). Deze waarneming werd evenwel niet aanvaard. Een derde geval 
betrof een juveniel ♂ (2de kalenderjaar) in Bornem op 23 maart 1889 (Dubois A., 1890: 330). Dit exemplaar 
werd door Alphonse Dubois gerecupereerd voor het natuurhistorische museum van Brussel: "M. Roels, qui 
fut chargé de la préparation de l’oiseau, m’informa de cette capture extraordinaire et par son entremise je 
parvins à l’acquérir pour le Musée de l’Etat. C’est la seconde fois que l’aigle Bonelli a été tué en Belgique; la 
première capture a été faite à Fechereux-Esneux en septembre 1879."(Ibidem) Zeven jaar later, na het 
afschieten van een Havikarend in Rumillies bij Doornik, schreef A. Dubois "M. Carbonelle-Thery possède un 
Aigle Bonelli […] c'est, ä ma connaissance, le troisième sujet capturé en Belgique." (Ornis, 9: 129) Tot slot 
vermelden we nog een ♀ in Yvoir, in de provincie Namen, op 27 juni 1926. De waarnemingen uit Esneux, 
Bornem en Yvoir werden gehomologeerd. De eerst volgende, aanvaarde waarneming van deze soort dateert 
van begin juli 1955 in Wuustwezel. Het gaat om een juveniel exemplaar, waarvan leeftijd en geslacht 
onbekend zijn gebleven. De Havikarend verbleef twee weken in de Kempense gemeente en werd er ook 
gevangen. Het is best mogelijk dat dit individu reeds eerder, op 26 maart van dat jaar, in Leopoldsburg was 
opgemerkt. (De Giervalk, 1956: 25 en De Giervalk, 1957: 310). Het eerste geval voor Nederland betreft een 
juveniel ♂ dat op 24 januari 1958 gedood werd te Breedenbroek, in Gelderland219. In het noorden van 
Frankrijk werd deze soort maar heel zelden waargenomen. Degland (1831, 1839), de Norguet (1866) en van 
Kempen (1912) vermelden de soort niet. In Picardië betrof de eerste waarneming een immature vogel die 
van 2 oktober 1995 tot 22 maart 1996 in de duinen, net naast  het natuurreservaat van de baai van de Somme 
verbleef.    
 

Visarend, Pandion haliaetus 
Edmond de Selys-Longchamps vermeldt dat deze soort zeldzaam was voor België maar "il se trouve ça et là 
sur la Meuse, l’Escaut, et dans les voisinages des grands étangs. [...] Niche parfois sur les grands rochers des 
bords de la Meuse." (Faune belge: 53) Julien Marc Deby vertelt ons dat vooral jonge exemplaren geschoten 
werden tijdens de wintermaanden en dat "This species is seldom met with in the inland provinces" (Zoologist, 
3: 1019). De uitzonderingen bevestigen de regel, Deby voegt er aan toe: "I have, forever, in my possession, a 
living specimen, which was taken in a trap near Brussels." (Ibidem) Côme-Damien Degland laat ons weten dat 
de soort soms invasioneel voorkwam in Noord-Frankrijk: "Il en est venu un nombre si considérable qu’on en 
a tué jusque dans les fossés de la ville de Lille. J’en ai obtenu six pour ma part." (Degland C.D., 1831: 214) 
Volgens Edmond de Selys-Longchamps (Catalogue des oiseaux des environs de Liège d’après une nouvelle 
méthode: 29) hadden de inwoners van Maastricht voor deze soort de volksnaam "aigle des cygnes" bedacht. 
Bijna vijftig jaar later lezen we bij Alphonse Dubois: "Un individu a été vu le 4 mars 1887 [in de omgeving van 
Hasselt]. […] Constant Bamps vertelt ons dat "Cet oiseau a été tir plusieurs fois en Campine., à Zolder, à 
Curange [Kuringen] et à Maeseyck" (Bulletin de la section scientifique et littéraire de la Société chorale et 
littéraire des Mélophiles de Hasselt, 19: 61). "Op doortrek [in de Dijlevallei was] deze vogel een vrij 
regelmatige bezoeker van de grote vijvers waar er reeds meerdere hun leven lieten (afgeschoten door jagers 
en viskwekers)", schreef Wortelaars (1946: 189). De passage très accidentel [in Papegem]." (Ornis, 6: 324) 
Omstreeks 1928 was er weinig veranderd. Georges van Havre schrijft dat deze soort "nichait assez souvent 
en Belgique pendant la première moitié du siècle dernier, dans les rochers de la Meuse et dans les Ardennes. 
Actuellement [elle] ne niche plus que par exception. Son aire a été trouvée près de Suxy [deelgemeente van 
Chiny] dans [la province du] Luxembourg" (Les oiseaux de la faune belge: 247). Félicien Fallon bevestigde dit 
in 1875: "Il est rare en Belgique. Parmi les captures de l’espèce faites dans la province de Namur, il faut citer 
un individu tué sur la Meuse, à Dave, et un autre dans les environs de Dinant." (Monographie des Oiseaux de 
la Belgique: 5) Zo werden in 1921 twee Visarenden gevangen in de omgeving van Dinant, o.a. in La Gleize, 
een deelgemeente van Stoumont, maar ook in de provincie Luik kwam de soort (broedend?) voor rond dit 
tijdstip: "Un balbuzard ♀ a été tiré à la Gleiz le 11 octobre 1920." (Van Havre G., 1921: 51) In 1923 schreef 

 
219 Mörzer Bruins M.F., 1959. Een Havikarend Hieraetus fasciatus = Aquila fasciata in Nederland dood gevonden. Limosa, 32: 107-
110. 
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Charles Dupond aan Georges van Havre: "M. E. Delférier, naturaliste à Bruxelles, m'a appris que dans le cours 
des derniers mois de 1922, il avait empaillé 5 balbuzards fluviatiles. Le premier a été tiré à Berbroek 
(Limbourg), par M. E. Smeets, de Bruxelles, le 10 septembre 1922. Il était posé sur un poteau en pleine 
campagne, loin de toute eau, et paraissait guetter une proie terrestre. Le deuxième a été tué le 12 septembre 
1922, à Wauthier-Braine (Brabant), par le garde-chasse de M. Delheid, de Bruxelles. L'oiseau était perché sur 
un arbre, au bord d'un petit étang. Deux exemplaires ont été acquis aux Halles de Bruxelles; je n'ai pu 
découvrir leur provenance. Quant au cinquième, je n'ai pu obtenir aucun renseignement, mais il est probable 
que ces trois derniers sujets ont également été capturés en notre pays." (Van Havre G., 1923: 41) Zelfs in de 
Hoge Venen "le Balbuzard fluviatile Pandion haliaetus, est parfois tué". (Van Beneden A., 1938: 126) Door de 
bescherming van de visteelt in de Ardennen had de Visarend zo goed als geen overlevingskansen meer. 
Georges van Havre vermeldt eveneens dat, volgens Alphonse Dubois, "un couple niche régulièrement depuis 
plusieurs années sur un rocher surplombant la Semois dans le bois de Meusin, commune de Lacuisine, 
Luxembourg. Ponte [2 of 3 eieren] 2 mai 1923." (Les oiseaux de faune belge: 247-248) Dit bleek achteraf een 
vergissing: het legsel werd overgebracht naar het Natuurhistorisch Museum in Brussel en bleek van een 
Buizerd te zijn. Rotsnesten langsheen de Maas en de Semois waren in de 19de eeuw niet ongewoon. In het 
Rijnland kwam de soort tot 1894 geregeld al broedend voor aan de Moesel maar verdween er nadien als 
broedvogel (Le Roi & Schweppenburg, 1912). In het Groothertogdom Luxemburg was ze dan weer zeldzaam 
of zelfs afwezig op het einde van de 19de eeuw (de la Fontaine, 1897). D’Hamonville (1895) vermeldt de soort 
als een regelmatige gast in de Lorraine en de omgeving van de Maas in Frankrijk en volgens Paquet (1899) 
zou ze regelmatig gebroed hebben in de omgeving van de stad Metz, eveneens in de Lorraine. Jean-Joseph-
Jacques Holandre vermeldt wel het voorkomen van de soort maar rept met geen woord over mogelijke 
broedgevallen. Over het exemplaar dat in zijn persoonlijke collectie prijkte schreef hij: "On en voit 
quelquefois sur la Moselle. Un sujet tué le 23 octobre 1840, sur la Moselle près d’Hanconcourt." (1851: 93) 
Naast broedvogel was de Visarend geregeld een doortrekker en overzomeraar. Alfred Quinet vermeldt in zijn 
Vade-mecum het voorkomen van de soort aan de Beneden-Schelde. Zo werden 2 exemplaren op 1 september 
1936 in de omgeving van Gent waargenomen (Le Gerfaut, 1937: 173) en nam men in juli 1934 en juni 1935 
overzomerende individuen in Geel waar. Sinds 1990 wordt de soort in Wallonië gedurende het broedseizoen 
jaarlijks opgemerkt, met korte verblijven in Harchies en in Hoog-België. Ook in de periode van 2001 tot en 
met 2007 werd de soort enkele malen waargenomen in juni-juli en één exemplaar overzomerde in 2004. 
Mogelijk werden enkele passages over het hoofd gezien. De toegenomen Zweedse broedpopulatie heeft ook 
in Nederland voor een stijgend aantal waarnemingen gezorgd. Omdat het aanbod aan geschikte 
broedplaatsen te beperkt is, plaatste het F.I.R. kunstnesten op geschikte locaties (Natuur.oriolus, 68: 6-8). 
Het is niet uitgesloten dat de Visarend in voorgaande eeuwen in Nederland gebroed heeft maar hiervoor 
bestaan geen bewijzen. Men stelt wel, als maar vaker, vast dat uit Noord-Europa afkomstig zijnde trekkers 
vooral in de nazomer vaak langdurig blijven pleisteren. De toename van het aantal overzomeraars in 
Nederland gekoppeld aan de groei van de Duitse broedpopulatie en deze elders in de noordelijke helft van 
Europa leken er op te wijzen dat de Visarend zich opnieuw als broedvogel in Nederland zou gaan vestigen. 
Het land biedt immers voldoende visrijke wateren met een verbeterde waterkwaliteit. In 2002 is voor het 
eerst een nest door een paar juveniele Visarenden gebouwd. Het is voortijdig uit de bomen gewaaid, maar 
toch voedde dit de hoop dat de visarend in de toekomst in het gebied tot broeden zou gaan komen. Temeer 
omdat er sinds enkele jaren Visarenden gedurende het voorjaar én de zomer in Nederland verbleven. 
 

Kleine Torenvalk, Falco naumanni 
De waarneming van een exemplaar van deze Mediterrane soort, op 18 oktober 1964 te Retie, (De Wielewaal, 
30: 337 en Le Gerfaut, 1965: 100) werd niet aanvaard. Hetzelfde geldt voor waarnemingen uit 1972 (Ronse), 
1973 (Knokke-Heist, Het Zwin), 2005 (Gages) en recent uit 2013 (Ronse en Oostduinkerke). In Groot-
Brittannië werd in mei 1877 te Buckland220, bij Dover in het graafschap Kent het eerste individu 
waargenomen. Intussen kent GB maar liefst 18 waarnemingen van deze soort. In Nederland is dit een zeer 
zeldzame soort met een eerste waarneming in november 2000. In het noorden van Frankrijk werd reeds op 
11 september 1927 een individu waargenomen te Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) en in hetzelfde 
departement verbleef een ♂ te Wimille van 24 maart tot 19 april 1997. Wimille ligt op slechts 90 km 
verwijderd van De Panne.  

 
220 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 647. 
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Roodpootvalk, Falco vespertinus 
In 1898 schreef Alfred Quinet terecht: "très rare chez nous". (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 
194) Van deze soort vermelden we allereerst een juveniel ♂ geschoten te Kumptich, een deelgemeente van 
Tienen op 2 september 1898 (Dubois A., 1897-1898: 128) door F. de Neeff en een adult vrouwtje dat op 8 
mei 1927 in Ruisbroek geschoten werd. Over het eerste exemplaar schreef A. Dubois: "M. Raymond Storms 
me communique un Petit Faucon de sa collection, qui n’est autre qu’un jeune mâle Faucon du T.[inninculus] 
vespertinus." (Ibidem) In 1927 trok, begin september, een aanzienlijk aantal Roodpootvalken over het 
noorden van ons land. Een jong ♀ werd door van Havre in hoogsteigen persoon geschoten in een polder te 
Vrasene op 6 september en een dag later onderging een juveniel ♀ hetzelfde lot in Sint-Niklaas. Op 6 
september werden in de Groote Meer, een landgoed bij Ossendrecht (NL) net over de grens, twee individuen 
geschoten. Van het ene weten we dat het om een jong ♀ ging. Van de andere vogel is het geslacht onbekend 
gebleven en het exemplaar is ook niet bewaard geworden. Dit was de eerste keer dat zo’n aanzienlijk aantal 
Roodpootvalken over België trok, voordien werden altijd solitaire vogels geschoten (Le Gerfaut, 1927: 62-
63). De trek had hoofdzakelijk boven Duitsland plaats maar was ook in ons land en Nederland merkbaar221. 
Op 2 december 1935 werd een Roodpootvalk met zekerheid gedetermineerd in het veld. In Nederland werd 
reeds op 20 mei 1901 een mannelijk individu gedood te Ell, bij Weert in Nederlands Limburg222. Voor Noord-
Frankrijk schreef Degland (1839: 452) "Il n’est pas rare dans le nord et l’est de l’Europe".  Misschien lichtelijk 
overdreven, hoewel de soort er in de 19de de eeuw als zeldzame doortrekker bekend was. Een jong ♀ werd 
op 11 september 1869 in Le Crotoy (departement Somme) gevangen. Het verhuisde nadien naar de collectie 
Marmottan in het Parijse Museum d’Histoire naturelle.  
 

Giervalk, Falco rusticolus 
"Très rare chez nous" schreef Alfred Quinet in 1898. We beschikken over twee gevallen waarvan het eerste 
niet erg duidelijk is. Het betreft een onvolwassen individu dat vóór 1875 in het Antwerpse werd gevangen en 
- volgens Alphonse Dubois - in de verzameling van de familie Dewinter werd opgenomen: "Ein junges 
Individuum ist bei Antwerpen efangen wörden, nach Herrn Selys-Longchamps." (Mitteilungen des 
ornithologischen Verein in Wien, 8 (6): 91) In geen enkele publicatie verschaft A. Dubois meer details en hij 
beroept zich blindelings op informatie die hij bij Edmond de Selys-Longchamps had aangetroffen. Later zou 
hij zich tegenspreken en de eerste vangst/waarneming in 1900 situeren. A. Croegaert, die goed bevriend was 
met Alphonse Dubois en Georges van Havre, vertelt dat hij in de collectie van de gegoede Antwerpse familie 
della Faille een exemplaar gezien had dat in de Kempen zou gevangen zijn: "Un exemplaire a été pris en 
Campine. Je l'ai vu dans la collection de M. Em. Della Faille à Wilrijck" (Dubois A., 1888. Compte-rendu des 
observations ornithologiques faites en Belgique pendant l’année 1886. Bulletin du musée royal d’histoire 
naturelle de Belgique, 5: 139). Het is onmogelijk te achterhalen of het om hetzelfde individu gaat. Het eerste, 
zekere geval betreft een adult, bijna wit ♂ op 15 april 1900, dat aan de kust, in De Panne, gedood werd. 
"Avant tout je dois signaler la capture d'une espece qui n'a pas encore ete observée en Belgique; c’est celle 
d'un Gerfaut blanc (Hierofalco candicans), tiré à La Panne Côte de Flandre) dans le courant du mois de mai 
1900. Cet oiseau est un mâle adulte et se trouve dans la collection de M. Lucien Maskens, à Bruxelles" (Dubois 
A., 1906: 133). Hiermee zette hij meteen de puntjes op de i maar hij vergiste zich van maand. In 1912 was 
het nog steeds "l’unique capture connue dans le pays" (Dubois A., 1912b: 184). Dit geval werd door het BAHC 
aanvaard. Op 23 oktober 2011 werd in de Oost-Vlaamse gemeente Boekhoute een jonge Giervalk ontdekt. 
De vogel was de maanden daarna aanwezig in het Belgisch—Nederlandse grensgebied tot 17 maart 2012. 
Dit geval werd aanvaard en betekent het tweede voor ons land (Natuur.oriolus, 78: 12-23). Alphonse Dubois 
bracht enkele details aan bij wat Gabriel Etoc223 over deze soort schreef: "M. l’abbé G. Etoc signale le Gerfaut 
de Norvège comme synonyme du Gerfaut Blanc, et indique comme habitat: le Groenland, l’Islande et la 
Norvège. Or il s’agit bien ici de deux espèces: 1° Hierofalco candicans (Gm.) = islandicus, […] = rusticolus […] 
Hab.[ite] Groenland, Amérique arctique N.-E., Europe N.-W. 2° Hierofalco gyrfalco (Lin.) = norvegicus, Tristr. 
Hab. Nord de l’Europe. Quant au Hierofalco islandicus […], il habite l’Islande d’où il visite parfois les Iles 

 
221 Ornithologische Monatsberichte, 36, 1927: 42-44; Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 2: 433 en Jaarbericht Club 
Nederlandsche Vogelkundigen, 17, 1907: 106. 
222 De Levende Natuur, 7, 1902: 169. 
223 Etoc G., 1910. Les oiseaux de France, leurs oeufs et leurs nids, Paris, in eigen beheer, Paris: 98. 



 76 

Britanniques et la Norvège. Les H. candicans et gyrfalco ont chacun été capturé une fois en Belgique." (Dubois 
A., 1910: 158) Daar waar Dubois bij Bruine Lijster en Naymanns Lijster (cfr. infra) aanvankelijk sprak over 
twee rassen van één enkele soort, loopt hij hier iets snel van stapel. In zijn Synopsis avium224 was hij 
genuanceerder wat de beschrijving van de witte Groenlandse Giervalk en de donkerder Scandinavische 
vogels betreft. Hij bespreekt er de diverse variëteiten en hun verspreiding. Gaat het om een vergissing van 
de Nederlandse ornitholoog Hermann Schlegel – wat ons zou verbazen – of om een gebrek aan waarnemers, 
maar Schlegel schreef in 1844: "les jeunes visitent quelquefois, en hiver, l’Allemagne septentrionale et la 
Hollande."225 C. Eykman et al.226 vermelden 4 gevallen in Nederland vóór 1870. Voor Noord-Frankrijk schreef 
Côme-Damien Degland: "Il n’a paru qu’accidentellement dans cette contrée. J’en ai vu un jeune dans la 
collection de M. Jules Lamotte, qui a été tué près d’Abbeville." (Degland C.D., 1831: 219) A. de Norguet (1866: 
101) vermeldt dat Baillon jonge individuen had waargenomen in de omgeving van Abbeville. De eerste 
aanvaarde waarneming van deze soort in Groot-Brittannië werd verricht op de Shetlandeilanden in 1835227. 
In Nederland werd reeds op 16 oktober 1849 een ♂ gedood te Noordwijk228, in Zuid-Holland. De eerste 
waarneming voor Frankrijk betrof een adulte vogel229 in Verton (omgeving van Parijs). In 1848 werd in 
dezelfde gemeente opnieuw een volwassen exemplaar waargenomen.230 Dat was meteen het tweede 
gedocumenteerde geval voor Frankrijk. In de 19de eeuw werd de Giervalk tweemaal waargenomen aan de 
Picardische kust: een eerstejaars ♀ werd in november 1897 in Le Crotoy gedood en een ander in 1898 vond 
de dood in de baai van de Somme nadat het verstrikt was geweest in horizontaal opgestelde netten die, bij 
hoogtij, voor de haringvangst dienden. Er is in de literatuur ook sprake van vangsten in Feuquières-en Vimeu  
en Oisement, allebei in het departement Somme. Misschien stemt één van deze twee overeen met de 
vermelding in de lijst van Baillon (1833) van een Falco islandicus. Voor de 19de eeuw zijn er maar drie andere 
gevallen bekend voor gans Frankrijk. 
 

Slechtvalk, Falco peregrinus 
In 1842 vermeldde de Selys-Longchamps reeds dat deze soort in de dennenbossen van de Kempen broedend 
voorkwam. Hij vermeldt dat de traditie van de valkerij, eertijds zeer populair, in onze contreien verdwenen 
was maar dat valkeniers nog steeds actief waren in "Falkensweert [...] situé dans la Campine [et qui] les 
vendent ordinairement en Hollande ou en Allemagne."231 Het begrip ‘Kempen’ komt misschien raar over 
maar de Kempen of het Kempenland is een geografische streek in het oosten van Vlaanderen en het zuiden 
van Nederland. In het noorden zet de Kempen zich, over de staatsgrens met Nederland, voort door de 
zandgronden van het zuid-oosten van Noord-Brabant (Nederlandse Kempen) tot aan Eindhoven, en in 
Nederlands Limburg (Peel, Weert), en vormt er één geheel mee. Valkenswaard lag op de trekroute van de 
Slechtvalk en sommige valkenvangers bekwaamden zich ook in het africhten van de veelgevraagde roofvogel, 
die zeer geschikt was voor de valkerij. Zo vermeldde Julien Marc Deby: "There still exists in the province of 
Antwerp, a little village named Falkensweert, where these birds are trained for hawking." (Zoologist, 3: 979) 
Edmond de Selys-Longchamps schreef reeds in 1831: "Niche dans les bruyères des environs de Maestricht; 
de pasage dans les autres parties du pays de Liège." (Catalogue des oiseaux des environs de Liège d’après une 
nouvelle méthode: 29) Alphonse Dubois vermeldt een broedgeval in het Antwerpse: "Abondant en hiver et 
surtout en février et mars. Un couple a niché en 1886 à Merxem". (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle 

 
224 Dubois A., 1904. Synopsis Avium ou Manuel d’Ornithologie, Lamertin, Bruxelles, II: 876. 
225 Schlegel H., 1844. Revue critique des oiseaux d’Europe, Chez A. Arnz et Comp, Leide; Chez Fleischer, Leipsick; Chez Roret, Paris: 
2. 
226 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 2: 411. 
227 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 647. 
228 Van Ijzendoorn E.J., van der Laan & CDNA, 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch 
Birding, 18: 164. 
229 Mayaud N., 1959. Notes d’ornithologie française. Nouveautés et mise au point. IV. Alauda, 28: 287-302. 
230 Mayaud N., 1957. Notes d’ornithologie française. II. Alauda, 25: 116-121 en Mayaud N., 1957. La migration ‘en boucle’ du Faucon 
kobez Falco vespertinus L. en Afrique du Nord et Méditerranéée. Alauda, 25: 24-29. 
231 De Selys-Longchamps E., 1842. Faune belge: 50. C.-D. Degland herneemt deze informatie in zijn reeks bijdragen "Catalogue des 
oiseaux observés en Europe, principalement en France, surtout dans le nord de ce royaume", gepubliceerd in de Mémoires de la 
Société royale des Sciences, de l’Agriculture et des Arts à Lille, tussen 1839 en 1844.  Voordien waren deze bijdragen gebundeld (352 
blz.) uitgegeven geweest door Danel in Lille in 1839, dus gedeeltelijk vóór de Faune belge van Edmond de Selys-Longchamps. De twee 
auteurs hebben geregeld van gedachte gewisseld tijdens de talrijke bezoeken van de Selys-Longchamps aan het Musée d’histoire 
naturelle van Rijsel. Degland was trouwens medeoprichter van het museum dat zijn rijke, persoonlijke collectie balgen had 
aangekocht. 
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de Belgique, 5: 139) Josef Gengler nam de soort nog waar in ons land, net voor zijn vertrek: "Am 12. II 
[februari] flog ein Grosser Wanderfalke niedrig über den Klosterpark von Rouvroy hin." (Journal für 
Ornithologie, 64: 409) Deze ornitholoog had het geluk driemaal naar ons land te komen maar het bleef bij 
die ene waarneming. Te oordelen naar A. Dubois was het verspreidingsgebied in ons land ongelijk verdeeld. 
Voor Hasselt vermeldt hij "De passage en automne. Un individu fut tué le 26 octobre 1888"; voor Papegem, 
in de provincie Henegouwen "Rare dans notre région" en voor Taviers, bij Eghezée in de provincie Namen, 
"Vient  quelquefois enlever les pigeons dans les cours des fermes; on ne le voit heureusement que bien 
rarement." (Ornis, 6: 331) Veertig jaar later bevestigde G. van Havre deze achteruitgang: "Sédentaire en petit 
nombre, nomade, plus nombreux aux époques de passages et en hiver. […] Il est devenu rare comme nicheur 
dans ces régions [vallei van de Semois, rotsen aan de Maas, Hoge Venen, Kempische bossen]" (Les oiseaux 
de la faune belge: 217) Alfred Van Beneden vermeldde inderdaad voor de Hoge Venen en onmiddellijke 
omgeving: "Le faucon pèlerin, Falco peregrinus, exige des rochers pour nicher. Feu Laurent Coopman l’a 
signalé au rocher de Bilisse. […] Le faucon pèlerin peut revenir habiter la Réserve des Fagnes ou ses abords." 
(Van Beneden A., 1938: 125-126) In de Dijlevalleioverwinterde in de jaren 1940 een exemplaar jaarlijks maar 
van broeden was er geen sprake (Wortelaars, 1946: 188).  In Noord-Frankrijk broedde de soort "dans les 
rochers qui avoisinent la mer." (Degland C.D., 1831: 218) Aan de rotskust van Picardië broedde zeker één 
paar, dat deel uitmaakte van een ruimere populatie van naar schatting een zestigtal paren die broedden aan 
de Normandische kust. Anatole de Norguet (1866 : 101) schreef dat de soort "niche dans les falaises du Pas-
de-Calais." In het Pays de Caux, een natuurlijke streek in Frankrijk, tussen de steden Dieppe en Le Havre, 
broedde omstreeks 1869 een paar om de 1000 tot 1500 meter en die dichtheden bleven behouden tot in 
1949. Het was bijgevolg een bijzonder stabiele populatie, ondanks het afschot en het rapen van eieren, 
teneinde privécollecties te verrijken. Niet verbazend dat deze soort in de 19de eeuw "Faucon commun" werd 
genoemd. Hoewel "slecht" in het Nederlands "gewoon, ordinair" betekende, is de Nederlandse naam 
vermoedelijk afgeleid van de Engelse volksnaam "Slight falcon" omdat deze roofvogel zich met hoge snelheid 
op zijn prooi stort. Zo algemeen was de Slechtvalk nu ook niet in België. Omstreeks 1943 was de Slechtvalk 
in ons land een zeldzame broedvogel die men nog aantrof in de rotsachtige dalen van de Maas, Lesse, Ourthe 
en Amblève. In de jaren 1950 kon Z.E.H. Gabriëls de Wielewaallezers geruststellen: "ja, de slechtvalk broedt 
nog in ons land en er zijn er meer dan velen vermoeden" (De Wielewaal, 1955: 76), alleen wisst men niet 
precies waar. De geestelijk besluit zijn artikel met een oproep: "Moest er gedurende een paar jaar door 
enkele flinke kerels een grondig onderzoek worden doorgevoerd naar de stand van deze “grootste en 
mooiste onzer valkenfamilie” dan meen ik dat men tot het besluit zou komen dat er nog geen gevaar is voor 
deze prachtvogel als broedvogel uit onze Ardennen te verdwijnen. Dat ware ook doodjammer!" Misschien 
was Gabriëls iets te optimistisch. Terwijl er in Wallonië in 1935 naar schatting 35 paren waren, telde men er 
in 1955 nog 15 à 20, vier in 1965 en slechts één in 1966. Félicien Fallon schrijft: "On le trouve en Belgique 
dans les grandes fôrets de l’Ardenne et dans les rochers des bords de la Meuse, notamment à Marche-les-
Dames, près de Namur, où il se reproduit." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 2) In Belgisch 
Lotharingen was de soort uiterst zeldzaam omdat, volgens Alfred Van Beneden (1938) geschikte nestplaatsen 
ontbraken. "In 1973 (1972 volgens Kesteloot)(1977: 86-87) bezette een laatste exemplaar nog een 
territorium in Waulsort, waar trouwens ook de laatste Belgische broedgevallen opgetekend werden." (Atlas 
van de Belgische broedvogels: 90) OOk in de Franse Lorraine was de Slechtvalk een zeldzame verschijning. 
"Paraît très-rarement dans les environs de Metz. Deux individus âgés d’un an, tués en l’automne de 1823" 
schreef Holandre (1851 :93) Alphonse Dubois vertelt ons dat de Slechtvalk vaak haar intrek nam in dorpen 
en steden, "J’en ai vu un, il y a quelques années [± 1880], qui avait élu domicile dans la tour de l’hôtel-de-
ville de Bruxelles, où il vivait au dépens des pigeons du voisinage jusqu’au jour où il fut abattu." (Faune des 
Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, I: 62)  Iets meer dan een halve eeuw later werd deze soort op een 
natuurlijke wijze opnieuw in steden, maar ook op het platteland, aangetroffen. Zo hebben we weet van 
overwinterende exemplaren op de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen in 1946-1947 en drie 
overwinteraars tot in het midden van de jaren 1950 in Antwerpen en zelfs tot in de jaren 1960 in Brugge. 
Toen ongeveer 250000 ha onderwater werden gezet door de Duitsers om mogelijke aanvallen van de 
geallieerden af te slaan, verhuisde de Slechtvalk van de omliggende polders naar Brugge en zo zou er "tussen 
"Aardenburg en St.-Kruis een broedgeval hebben plaatsgevonden." (Buise M.A. & Tombeur F.L.L., 1988: 161) 
J. Cuypers vertelt dat "Op een paar eenzame plaatsen in de buurt van mijn waarnemingsgebied [Herentals] 
overwintert bijna regelmatig een Slechtvalk." (De Giervalk, 48: 131) Na 1950 werd de Slechtvalk een 
toevallige verschijning in het Mechelse (Beullens W., et al., s.d.: 23), tot het FIR besloot een nestkast op te 
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hangen aan de kathedraaltoren. Dat was het begin van een lang en succesvol verhaal. In 1995 werd een 
baltsend paar waargenomen bij de centrale van Rodenhuyze maar dit paar werd verdreven door een hybride 
Giervalk en tot broeden kwamen ze niet. In 1996 volgde het eerste geslaagde broedgeval (1 jong) bij de 
centrale van Doel, op de Antwerpse Linkeroever. In 1997-1998 werd er opnieuw in Doel gebroed maar vanaf 
1999 breidde de soort zich uit over gans Vlaanderen en telde men reeds 6 broedparen. In 2003-2004 werden 
respectievelijk 17 en 18 paren geteld en in 2006-2007 respectievelijk 26 en 27. In Wallonië zijn er 2 schaars 
gedocumenteerde broedgevallen uit de jaren 1980 (Lambert M. & Clotuche E., 1987: 169-176). In 1994 heeft 
een paar succesvol gebroed op de centrale van Tihange en sindsdien gingen de aantallen in stijgende lijn. Van 
2001 tot 2007 groeide de Waalse populatie aan tot 25 broedparen met gemiddeld 2,6 vliegvlugge jongen en 
een reproductiesucces van 79,2%. Bijna de helft broedt op natuurlijke rotswanden en de andere paren 
kiezen, zoals in Vlaanderen voor nestkasten aangebracht op kerncentrales en hoge gebouwen. In Brussel was 
de Slechtvalk een regelmatige broedvogel in het park van Tervuren. In het begin van de 20ste eeuw werd de 
soort geregeld boven de hoofdstad waargenomen maar buiten het broedseizoen. Het werd wachten tot juli 
1991 vooraleer een ♀ in Ukkel werd vastgesteld. Van 2000 tot 2006 werden in het Brusselse vijf nestkasten 
opgehangen. In 2007 telde de volledige Belgische populatie 56 broedparen die goed waren voor 100 
uitgevlogen jongen. In Nederland vond het eerste (bodem)broedgeval plaats in 1926 op Schiermonnikoog232 
en een ander in 1930 bij Rottum. Sinds 1991 broedt de soort jaarlijks in Nederlands Limburg en vanaf 1997-
1998 ook op andere plaatsen. In 1998-2000 broedden er respectievelijk 5, 6 en 7 paren in Nederland. In 2001 
waren dit er 8, aangevuld met tenminste 3-4 territoriale paren die niet tot broeden kwamen. Bij het 
samenstellen van de Luxemburgse broedvogelatlas (1987), stelde men vast dat de plaatselijke 
broedpopulatie reeds in het begin van de jaren 1960 uitgestorven was, tengevolge van habitatverlies, 
verstoring door toeristen en rotsbeklimmers en de aanplant van naaldbomen die de toegang tot de 
rotswanden belemmeren. In 1998 was er sprake van een terugkeer: 1 koppel broedde aan een brug over de 
autosnelweg terwijl 2 andere een steengroeve hadden uitgekozen waar ze de aanwezigheid van Oehoe’s 
moesten dulden. In 2005 waren 14 territoria bezet en werden 8 geslaagde broedgevallen genoteerd233. Bij 
het begin van de 20ste eeuw werd de Slechtvalk in Rijnland-Westfalen als niet zeldzame broedvogel 
beschreven. In de periode 1930-1945 waren er nog maximaal 20 tot 25 broedparen en in 1955-1965 noteerde 
men in Westfalen nauwelijks 12 broedplaatsen. Het uitsterven werd in de hand gewerkt door menselijke 
vervolging en het gebruik van pesticiden. De ommekeer werd ingezet in 1986 met een broedgeval op de Dom 
van Keulen. De jaren nadien zou de soort enerzijds meer en meer gebruik gaan maken van opgehangen 
nestkasten en anderzijds profiteren van versterking door exemplaren uit het zuiden234.  Jaarlijks groeide de 
populatie met ongeveer 10% aan, zodat het aantal broedparen in 2009 132 bedroeg. Alles wijst er op dat de 
soort in aantal zal blijven toenemen, want ook in andere deelstaten werd een toename vastgesteld. 
 

Porseleinhoen, Porzana porzana 
"Habite en été les marais; se trouve assez souvent dans les champs de trèfle à l’époque de son passage 
d’automne" schreef Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 117). Voor Alphonse Dubois was de soort 
vooral "Abondante dans les polders en Flandre, entre Calloo et Burght." (Dubois A., 1888: 147) Onder 
bijzondere weersomstandigheden was het Porseleinhoen ook aan de kust aanwezig: "Le 16 août 1888, un 
individu s’est tué contre le phare de Knocke à 11 h. 30 m. du soir, par vent N.-E. assez fort." (Dubois A., 1890) 
Georges van Havre bevestigde dit geval en preciseerde in 1928 het voorkomen van de soort in de polders, de 
moerassen van de Kempen en de IJzermonding maar ook in de provincie Henegouwen: "Un exemplaire a été 
tiré fin avril 1919 au marais d'Havré, près [de] Mons." (Le Gerfaut, 1921: 57). Alphonse de la Fontaine schreef 
in 1865 dat de soort in Luxemburg talrijker voorkwam dan de Waterral (Faune du Pays de Luxembourg: 245). 
Ook voor Alphonse Dubois was dit een algemeen voorkomende soort: "Assez commune, arrive à la fin de 
mars ou en avril, émigré en septembre." (Dubois A., 1886a: 18) Wat later zou het net omgekeerd zou en zou 
er voor deze soort in België, net als in de rest van Europa een dalende trend merkbaar zijn. Omstreeks het 
midden van de 20ste eeuw kwam het Porseleinhoen gelokaliseerd voor "in passende leefgebieden in de ganse 
Scheldevallei, alsook in de Kempen, in moerassig Vlaanderen en in de zonken van het Centrum."235 Zo werd 

 
232 Brouwer G.A., 1927. Falco peregrinus Tunst. en Larus fuscus affinis Reinh. broedvogel in Nederland. Ardea, 16: 4-10. 
233 Conzemius T., 2006. Die Rückkehr des Wanderfalken Falco peregrinus nach Luxemburg. Regulus Wissenschaftliche Berichte, 21: 
40-43. 
234 Wegner, P., 1998. Die Rückkehr des Wanderfalken (Falco peregrinus) in Nordrhein-Westfalen. Charadrius, 30: 2-14.  
235 Verheyen R., 1948. De Steltlopers van België: 284. 
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de soort o.a. in 1946 in Assenede (Avifaunagids van het Gewest Gent en de Kanaalzone: 140) aangetroffen 
en Willem Paulussen schrijft dat "The Spotted Crake was formerly an occasional breeding bird in the marshes 
[in de omgeving van Turnhout] and shallow water on the surface. Also swamped rushy meadows and marshy 
Carex-fields." (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 45) "Meerdere paren moeten […] broeden in de 
[Dijle]vallei want jaar aan jaar hoort men hun nachtelijk geroep en vliegen er zich enigedood tegen de 
telegraafdraden op een plek waar deze dwars over een moeras lopen; deze telegraaflijn kruist een voetpad 
waarop die verongelukte vogels neervallen. Ze komen aan hun einde tijdens hun nachtelijke vlucht van het 
ene moeras naar het andere", lezen we bij Wortelaars (1946: 186). Geïnspireerd door die nachtelijke vluchten 
ging Wortelaars op zoek en hij kwam "tot de bevinding dat de nesten moe[s]ten liggen in de bijna 
ontoegankelijke stukken, voornamelijk die welke bewassen zijn met paardestaart; doch ook enige in de 
dichte zeggenstukken op rottende bodem met slechts ene 20 cm hoogte aan water". In zijn denkwerk ging 
hij nog een stap verder: "Klein porseleinhoen en kleinst porseleinhoen. Ik meen dat deze beide soorten hier 
zo goed kunnen nestelen als in gelijk welk ander moeras. De moerassen van de Dijlevallei zijn uiterst geschikt 
voor hen". Zo'n vaart zou het echter niet lopen. J. Cuypers schreef "Op 7.V.1959 werd in ‘De Zegge’ het eerste 
jong geboren en op de 17e kon een jong van ± 10 dagen oud geringd worden." (De Giervalk, 49: 355) Volgens 
Léon Lippens broedde de soort ook in het Zwin in de helft van de 20ste eeuw: "In juni 1952 heeft men 
meerdere porseleinhoentjes gevangen, zowel adulte vogels als jongen die nog niet konden vliegen" (De 
vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 60). Lippens & Wille (1972) schatten hun aantal op 20 paren in 
gunstige jaren. De nationale broedvogelatlas (1988) bevestigde het zeldzamer worden van de soort. In de 
Vlaamse broedvogelatlas (2004) is er nog sprake van 40 tot 50 paren in 2000, 30-35 in 2001 en maximaal 10-
15 in 2002.  Voor de jaren 2006-2007 waren er naar schatting respectievelijk 5-10 en 10-15 broedparen. In 
Wallonië (2010) broedt de soort sporadisch (2 territoria in 2001). De situatie was er sinds de jaren 1980 
stationnair: het Porseleinhoen was er een zeldzame maar onregelmatige broedvogel (Ledant J.-P., Jacob J.-
P. & Devillers P., 1983: 95). Ook in Nederland en Noord-Frankrijk is deze soort momenteel als broedvogel 
broedvogel schaarser dan dan in het begin van de 20ste eeuw. Snouckaert van Schauburg236 en Degland 
(Mémoires de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 262) respectievelijk schreven: 
"Broedende in moerassen en rietvelden" en "Niche dans nos marais. […] assez commune". De Nederlandse 
populatie van deze moeilijk op te sporen vogelsoort werd in de jaren 1970 en 1980 op 100-300 paren in 
ongunstige jaren en 800-1100 paren geschat tijdens een influx. In de volgende atlasperiode bedroeg de 
broedpopulatie ongeveer 150-300 paren, maar waarschijnlijk was dit een onderschatting. De Franse 
journalist Alphonse Toussenel schrijft in zijn L'Esprit des bêtes. Le monde des oiseaux, ornithologie 
passionnelle (1853-1855) dat in Picardië jagers ongeveer 10 Porseleinhoentjes schoten voor 1 Kwartelkoning, 
een soort die toen vrij algemeen verspreid voorkwam in Noord-Frankrijk. In de delen van Duitsland die aan 
het oosten van ons land grenzen, kwam de soort slechts sporadisch voor. Le Roi (1906) en Le Roi & Geyr von 
Schweppenburg (1912) vermelden het lokale voorkomen in de valleien van de Moezel en de Sieg. Bij Michael 
Schäfer lezen we: "Man findet diesen bei uns ziemlich seltenen Vogel in der Moselgegend (Wittlich), in der 
Eifel (Gillenfeld) und im Hochwalde Wadern [Saarland]" (Moselfauna: 223) De Luxemburgse broedatlas 
vermeldt één zeker broedgeval uit 1880 in de omgeving van Hautcharage. Het is echter niet uitgesloten dat 
er hier en daar, in vochtige gebieden gebroed is geweest gezien de hoorbare aanwezigheid van de soort tot 
in de jaren 1950 en "Ein am 13.07.(1983) (bei übersyren) beringter Altvogel ist der einzige Hinweis auf ein 
eventuelles Brutvorkommen seit der 60der Jahre." (Melchior E., 1987. Op. cit.: 305) In Noordrijn-Westfalen 
heeft men sinds mensenheugenis schommelingen in de populatieaantallen gekend maar sinds de jaren 1990 
kende men toch een duidelijke afname, die gelukkig nu is opgehouden. Een juiste inschatting van de aantallen 
lijkt een moeilijke opgave te zijn (Grüneberg Ch., et al., 2013, Die Brutvögel Nordrhein-Westfalens: 178). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
236 Snouckaert van Schauburg R., 1908. Avifauna neerlandica: 87. 
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Klein Waterhoen, Porzana parva 
"Très-rare en Belgique. Observé plusieurs fois dans les champs de fourrages près de l’eau en Brabant et aux 
environs de Liège" schreef Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 117). "J'en ai reçu quelques jeunes 
exemplaires tirés dans les marais des environs de Brecht à Calmpthout" liet A. Croegaert aan Alphonse Dubois 
weten (Dubois A., 1888: 147). Vóór de publicatie van Les oiseaux de la faune belge zijn er 5 gegevens bekend 
maar zonder datum. Van Havre vermeldt zonder meer vaagweg dat "la plupart des captures ont été faites 
dans les marais de la Campine et dans les polders de l’Escaut près d’Anvers et en Flandre, mais l’espèce a été 
observée dans plusieurs de nos provinces, notamment dans le sud du Limbourg, dans le Hainaut et près du 
littoral." (Les oiseaux de la faune belge: 415) Tot 1950 werden er 4 gevallen gehomologeerd: 1 individu bij 
Hasselt (2de kalenderjaar) op 5 april 1884; 1 exemplaar op 12 april 1887 in Oostende; een juveniel op 5 
augustus 1889 in Antwerpen en 1 individu op 10 april 1923 in Hasselt (Van Havre G., 1923: 46). Vanaf de 
jaren 1950 zijn er opnieuw gegevens beschikbaar maar niets wijst er op dat de soort in ons land zou hebben 
gebroed. We hechten dan ook weinig geloof aan Joseph de Hemptinne die beweerde weet te hebben van 
een broedgeval in Sas-van-Gent, waar het Klein Waterhoen wel geregeld werd waargenomen. De eerste 
waarneming in Nederland, op 9 september 1872 te Zwartsluis237 (Overijssel) valt samen met de Belgische 
gevallen maar de eerste waarneming in Groot-Brittannië in Catsfield238, East Sussex, in 1791, is wel een 
buitenbeentje. Het eerste zekere broedgeval voor Nederland dateert uit 1951. Dit neemt niet weg dat 
Snouckaert von Schauburg reeds broedgevallen citeert "in den Hulpboezem bij Rotterdam en in de 
omstreken van ‘s Hertogenbosch"239. Het is bijna onmogelijk een correct beeld te verkrijgen van het aantal 
broedparen maar men veronderstelt dat de Nederlandse populatie afslankt, mogelijk door de sterke afname 
van waterriet als gevolg van verminderde waterdynamiek. Een verschijnsel dat ook bij andere moerasvogels 
werd vastgesteld. In het laatste decennium van de 20ste eeuw werden jaarlijks 0 tot 10 territoriale vogels 
gemeld. In de toenmalige Rijnprovincie was de soort een schaarse doortrekker en hetzelfde gold voor de 
Moezelstreek: "Ein seltener und zufälliger Vogel in der Moselgegend." (Moselfauna: 223) Volgens Jean-
Joseph-Jacques Holandre was de soort in de Franse Moezel: "Assez rare dans les environs de Metz." (1851: 
117) 
 

Kleinst Waterhoen, Porzana pusilla 
"Encore plus rare que le précédent [Klein Waterhoen]. De passage accidentel dans les marais de la Flandre 
et dans ceux de la Campine aux environs de Hasselt" schreef Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 
117). Alphonse Dubois herhaalde dit gedeeltelijk in 1844: "Sehr selten; man hat sie ausnahmsweise in den 
Sumpfen Flanderns un der Campine vorgefunden." (Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (7): 
106) Tachtig jaar na de publicatie van de Selys-Longchamps was de soort nog steeds aanwezig in Limburg: 
"Un couple a été tiré à Zonhoven, près Hasselt, le 6 août 1920, par M. Léonard, vétérinaire à Soumagne." 
(Van Havre G., 1921: 57) Gezien het verborgen leven van deze soort was men omstreeks de helft van de 20ste 
eeuw er nog altijd niet in geslaagd met zekerheid een broedgeval vast te stellen, hoewel vermoed werd dat 
de soort mogelijk broedde in de moerassen van de Kempen, in de polders, aan de Schelde, aan de kust, in de 
IJzervlakte...  Zo vernam Alphonse Dubois van Croegaert dat "Un jeune sujet fut pris le 5 août 1889"(Ornis, 6: 
337) in het Antwerpse. In 1886 schreef Alphonse Dubois, zonder verdere details: "Très rare; observée 
accidentellement, en été, dans les marais des Flandres et de la Campine" (Bulletin du musée royal d’histoire 
naturelle de Belgique, 4: 18) en "J’en ai reçu quelques jeunes exemplaires tirés dans les marais des environs 
de Brecht à Calmpthout." (Dubois A., 1888: 147) De Britse ornitholoog William C. Hewitson240 beweerde dat 
een nest gevonden was in het noordoosten van ons land in 1835. Het ei dat in Coloured illustrations of the 
eggs of British birds, accompanied with descriptions of the eggs, nests, etc staat afgebeeld, is – volgens de 
auteur – van het bewuste nest afkomstig. Volgens Georges van Havre (1928) zou de soort gebroed hebben 
rond 1900 op de vijver van Dikkebus, een deelgemeente van de stad Ieper. Exemplaren uit de verzameling 

 
237 Brouwer G.A., 1944. Een broedgeval van het Kleine Waterhoen, Porzana parva(Scop.), in Nederland? Ardea, 33: 22-39. 
238 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 647. 
239 Snouckaert van Schauburg R., 1908. Avifauna neerlandica, Lijst der tot dusverre in Nederland in wilden staat waargenomen 
vogelsoorten, Mejer & Schaafsma, Leeuwarden:. 87 en Tijdschrift der Nederlandsche dierkundige vereeniging, 5, 1897: 52. 
240 Coloured illustrations of the eggs of British birds, accompanied with descriptions of the eggs, nests, etc., John Van Voorst, London, 
2 vol., 1846. 
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van Joseph de Hemptinne zouden gebroed hebben in Sas-van-Gent. Voor René Verheyen (1948) was er geen 
twijfel: "twee exemplaren, beiden rond midden-Mei 1932 te Kapellen-Antwerpen en te Broechem (Le 
Gerfaut, 1933: 176) bemachtigd, mogen als zekere broedvogels aanzien worden, alsook het exemplaar te 
Pottes, in het Doornikse, dat in juli 1920 bemachtigd werd." (De Steltlopers van België: 289) Maar volgens 
het BAHC ging het in Broechem en Kapellen telkens om 1 mannelijk individu en daarmee valt ook de theorie 
van een mogelijk broedgeval in het water ofschoon de datum mogelijk zou kunnen zijn aangezien de soort 
eind april begint te broeden. Hier en daar werd een schaars individu gevangen of gedood, soms een koppel. 
De meeste data situeren zich in mei en juli wat doet vermoeden dat deze “mogelijke” broeders eerder 
trekvogels waren. Het eerste, zekere broedgeval dateert uit 1965, toen werd in het natuurreservaat De 
Maatjes, op grondgebied van de gemeenten Kalmthout (Huyskens G. & De Ridder J., 1966: 13) en in Zundert, 
in Nederland, één broedgeval vastgesteld op Belgische bodem en twee aan Nederlandse zijde (De Giervalk, 
1966: 13-17). In Kalmthout was de soort aanwezig van 19 mei tot 11 juli en werd een nest met zes eieren 
ontdekt. Buiten deze opgesomde gevallen werd de soort vóór 1928 nog vastgesteld in "de Limburgse 
Kempen, de IJzerbroeken, de Antwerpse en Westvlaamse polders." (Vogels in Vlaanderen: voorkomen en 
verspreiding, I.M.P., Bornem: 148) De waarnemingen van Pottes, Broechem en Kapellen werden aanvaard. 
Intussen tellen we 24 aanvaarde waarnemingen van deze soort die een toevallige broeder en schaarse 
doortrekker blijft. Tijdens het laatste atlasproject werd één zeker broedgeval (nest met 5 eieren) genoteerd 
op het Groot Schietveld te Brecht. In 1999 werd in hetzelfde gebied 1 geslaagd broedgeval (nest met 6 
jongen) aangetroffenen waren 2 tot 3 roepende mannetjes aanwezig. De soort heeft klaarblijkelijk – net als 
veel andere soorten – te lijden onder de verdroging van rivierdalen en lokale moerassen. In Nederland werd 
deze soort ‘maar’ voor het eerst met zekerheid in juni 1863 broedend waargenomen in het Noord-Brabantse 
Valkenswaard241. Maar daarnaast werden sinds 1851 maximaal 33 eieren van 12 nesten verzameld in de 
periode 1851-1880 uit de omgeving van Valkenswaard. In de jaren 1990 werden jaarlijks 2 tot 9 territoria 
vastgesteld maar waarschijnlijk was dit een onderschatting. Naast het bevestigde broedgeval uit 1863 
werden in Britse collecties vier eieren en een balg aangetroffen van twee nesten uit 1855, verder minstens 
twee eieren uit 1857 verzameld op een dertigtal kilometer van Valkenswaard en 10 eieren waarschijnlijk uit 
1876 en 1880 (Snouckaert van Schauburg, 1908: 88). In Groot-Brittannië gebeurde de eerste waarneming in 
1819 te Beccles, Suffolk.242 Volgens een gegeven dat Pierre Yésou in de catalogus van P. Hémery aantrof is 
de oudste gedocumenteerde waarneming in Frankrijk gebeurd in Saint-Omer (Pas-de-Calais) op 6 oktober 
1894. Dit ofschoon Côme-Damien Degland in 1831 schreef dat de soort "de passage irrégulier" was in Noord-
Frankrijk (Mémoires de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 261). Baillon (1833-
1834) had de soort opgemerkt in de omgeving van Abbeville. Meer naar het oosten, was de soort in de 
Moezelstreek "Très-rare et de passage accidentel dans ce département." (Holandre J.-J., 1851: 117) 
 

Kwartelkoning, Crex crex 
"Arrive en avril, niche dans les prairies humides et dans les pièces de trèfle. Emigre vers la fin de septembre" 
schreef Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 117). "Il est de passage, peu abondant, à Hasselt et à 
Verviers, très rare à Bruxelles" lezen we bij Jean Vincent (Nos Oiseaux: 192) en "se rencontre mais peu 
souvent [in de omgeving van Diegem]" volgens A. Dubois (Ornis, 6: 337). Maar voor Taviers, in de provincie 
Namen, stelde Alphonse Dubois aan het einde van de 19de eeuw al een afname vast: "Cet oiseau était assez 
répandu dans la région, mais maintenant il est devenu fort rare." (Ibidem) Enkele jaren eerder had A. Dubois 
de achteruitgang al algemener voorgesteld: "Oiseau d'été, mais très rare; il a presque totalement disparu de 
nos environs." (Dubois A., 1888: 147) Hetzelfde verschijnsel had Jean-Joseph-Jacques Holandre een halve 
eeuw eerder reeds in de Franse Moezelstreek vastgesteld: "I lest peu commun dans nos environs." (1851: 
117) Josef Gengler had de soort maar enkele malen waargenomen maar veronderstelde dat "sicherlich ist 
aber der Wiesenschnarrer ein zahlreicher Brutvogel in den wiesenreichen Belgien." (Archiv für 
Naturgeschichte, 10: 137) Tot 1928 was de Kwartelkoning zomergast en trekvogel van eind april-mei tot 
september-oktober of soms later, voorkomend in de meeste grote rivierdalen. Zo schreef Alfred Quinet: 
"quelques couples nichent en Belgique; assez abondant aux passages d’avril et de septembre." (Vade-mecum 
des oiseaux observés en Belgique: 104) Op 10 december 1905 werd de soort zelfs opgemerkt in Wijnegem. 

 
241 Hellebrekers W.P.J., 1943. Vermeldenswaardige legsels in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. Limosa, 16: 101 - 
112. 
242 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 647. 
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Men kon de Kwartelkoning verder aatreffen in het land van Herve, de valleien van Schelde, Rupel, 
Haspengouw, de streek rond Doornik, aan de Maas in Limburg, in de  Kempen en in de omgeving van het 
Zwin. Léon Lippens laat verstaan dat de soort mogelijk zelfs in het Zwin heeft gebroed gezien de data waarop 
Kwartelkoningen werden geobserveerd en/of geschoten. Voor Pierre Jean de Tristan bestond er zelfs geen 
twijfel: "Enfin le Râle de genêts (R.[allus] crex), le Râle d'eau (R. aquaticus), le Chevalier guignette (Totanus 
calidris) et la Bécassine commune (Scolopax gallinago), ont niché également au bord de l'Yser, entre 
Nieuport-ville et la mer." (Revue française d’Ornithologie, 4: 168) Raimund Schelcher had de soort gehoord 
in 1916 in de buurt van Diksmuiden (Ornithologische Monatsschrift, 23. 300).  De vogels waren ongevoelig 
voor het kanonnengebulder: "In the farmyards, hens went on clucking and laying eggs, while huge shells 
burst all round them" (Birds an the war: 130) schrijft Gladstone voor de Sommestreek. We kunnen ons niet 
anders inbeelden dan dat het in de IJzervlakte hetzelfde was. Voor de omgeving van Turnhout schrijft Willem 
Paulussen: "In the time of the hay-harvest two nests were mown out at TURNHOUT (Zevendonk), the First 
with 12 fresh eggs on 15 June 1943 and a second incomplete clutch of 4 eggs on 22 June 1943. The farmers 
presented me [the nests] with the eggs. The distance between the nests was no more than 100 metres and 
the birds were calling day and night." (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 46) Ook in Belgisch 
Lotharingen zou de soort gebroed hebben: "Des chasseurs m’ont déclaré que ce gibier niche en Lorraine, 
mais nous ne l’avons pas rencontré." schrijft Alfred Van  Beneden (Le Gerfaut,  1943: 1-31) Rudolf 
Zimmermann wist te vertellen dat deze soort aan de Maas in Sedan "keine Seltenheit" (Journal für 
Ornithologie, 67: 307) was. Hij had er ook in 1917 nesten ontdekt. Ook in aan België grenzende gebieden 
werd de Kwartelkoning in de zomermaanden waargenomen en schuwde deze soort de hoogte niet: "Anfangs 
Mai stellt es sich in der Moselgegend ein und beginnt seinen Bezug vom August an bis in den Oktober. In der 
Mosel- und Saargegend, Eifel und in Hochwalde ist es nicht selten." (Moselfauna: 222) In eigen land kwam 
de soort omstreeks 1920 nog vrij algemeen voor in de Scheldevallei (Delmée E., 1952: 27-43). In 1929 telde 
men nog ± 200 broedparen in de Dender- en Scheldevallei (De Maerschalck J., 1948: 81-86) tussen Gent en 
Dendermonde, maar op dat moment was het tij ook elders al aan het keren. Ook in de Scheldemeersen liepen 
de aantallen snel terug: van de naar schatting 200 paren in 1929 bleven er nog 20 nesten over in 1956 en in 
1962 was de Kwartelkoning er totaal verdwenen. Voor de Dijlevallei schreef Florent Wortelaars: "een 
jachtwachter verzekert mij dat er jaarlijks broeden in een van de grootste hooivelden" (1946: 185). In 1959 
was de Kwartelkoning nog steeds een broedvogel in het Maasdal (De Giervalk, 49, 1959: 126). Had dit iets te 
maken met lokale landbouwpraktijken die de Kwartelkong spaarden? In de loop van de 20ste eeuw was de 
afname op dreef gekomen, met een korte onderbreking van 1943 tot 1948. In jaren 1960 was de soort in 
Vlaanderen al zeer zeldzaam geworden. Dit soort van opflakkering hebben we ook in 1984 meegemaakt toen 
23 roepende ♂ in Limburg werden ontdekt (Berghmans H., Leysen K. en Volders J., 1985: 36-40). De "increase 
from 25 pairs [voor gans België] to at least 38 singing in 1984 was probably due to greater census effort."243 
In de periode 2000-2003 werden nooit meer dan 4 territoria geteld. In Wallonië trof men de soort in de 19de 
eeuw vrij algemeen aan "en été, dans certaines années surtout, [...] dans les fanges des Ardennes" (Faune du 
pays du Luxembourg: 241) en in 1921 signaleerde Coopman de Kwartkelkoning nog als een algemeen 
voorkomende soort in de Hoge Venen (Le Gerfaut, 1921: 99-115). In 1930 kwam de soort nog vrij verspreid 
voor in de omgeving van Nassogne en uit de periode 1940-1966 komen zeldzame meldingen uit Lotharingen. 
De schaarsheid heeft zich in Wallonië later gemanifesteerd dan in Vlaanderen: in de jaren 1960 telde men 
nog 11 broedvogels maar dit aantal was sterk gedaald in 1973 en 1977. De soort heeft hard te lijden onder 
de intensivering en de mechanisering van de landbouw. Ze verkiest "extensief beheerde hooiweiden in de 
grote rivierdalen met een regelmatig overstromingsritme in winter en voorjaar." (Vogels in Vlaanderen: 
voorkomen en verspreiding: 149) J. De Maerschalck stelde in 1960 de forse daling vast en ging, op zijn beurt 
op zoek naar verklaringen. De maaimachine als dusdanig voldeed niet voor hem. Hij zag de oorzaak eerder 
in het gebruik van scheikundige meststoffen waardoor het gras begin mei, wanneer de Kwartelkoningen bij 
ons toekomen, al el opgeschoten is. Het gras is dan ook vlugger oogstklaar en worden heel wat nesten met 
jongen “uitgemaaid”. Hij schatte dit aantal op 80%. Verder had men de gewoonte aangenomen om vroegere 
hooiweiden te laten begrazen. J. De Maerschalck eindigt met een hoopvolle noot: "Misschien zijn er 
oorzaken, die de vermindering der Kwartelkoning hebben veroorzaakt, die ons ontsnappen. Waarom, bv. 
was de Hop […] een twingtigtal jaren uit onze streken verdwenen? Waarom was hij over enkele jaren weer 

 
243 Anne V. Hudson A.V., Stowe T.J. & Simon J. A., 1990. Status and distribution of Corncrakes in Britain in 1988. British Birds, 83: 182. 
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in aantal toegenomen om nu weer zeldzaam te zijn?"244 Op de hoogplateaus van de Hoge Venen werd nog 
een zingend mannetje gehoord in juni 1995 en een ander individu in de zomer van 1997.  Aan de rand van 
het plateau, op ± 500 m hoogte worden op onregelmatige basis broedgevallen vastgesteld. 1998 was een 
goed jaar, 1990, 1991 en 1996 waren slechte jaren. Globaal kan men stellen dat "A cette altitude, cela fait 
sans doute plusieurs décennies que les effectifs sont faibles."( Metzmacher M., 2004: 256) In Vlaanderen 
werden er tijdens het laatste atlasproject slechts 2 tot 5 broedparen ontdekt op 3 verschillende plaatsen. In 
2006-2007 deed de Kwartelkoning het met respectievelijk 5 en 6 paren/territoria iets beter. In Wallonië 
waren er in de jaren 1960 nog 11 broedkoppels maar in de periode 1973-1977 werd de soort maar in 5 
atlashokken aangetroffen. In de periode 1980-1990 werden kleine populaties ontdekt met gemiddeld 13 
zingende mannetjes in Fagne-Famenne (Ryelandt, P., 1995: 1-33 en Ryelandt P., 1990: 244-251). In dezelfde 
periode werden in het Luikerland regelmatig enkele zingende mannetjes genoteerd. De toekomst van de 
soort in Wallonië is grotendeels afhankelijk van het landbouwbeleid dat in de volgende jaren zal gevoerd 
worden. In Nederland wordt het voorkomen van deze soort ook gekenmerkt door populatieschommelingen. 
Men schat het aantal getelde territoria in Nederland in de periode 1998-2000 op respectievelijk 586 
(schatting 640-700), 225 (240-280) en 498 (520-550) paren. In 1973-77 werden hooguit 100 territoria gemeld, 
maar dit getal was waarschijnlijk een onderschatting. De soort heeft in de loop van de 20ste eeuw geleden 
onder het habitatverlies en de vervroeging van de gemiddelde maaitijd  maar profiteert momenteel van de 
beschermingsmaatregelen en de groeiende oppervlakte aan natuurgebieden. Omstreeks de helft van de 19de 
eeuw was deze soort alom aanwezig in Noord-Frankrijk. "Commun et estimé par nos gourmands" schreef 
Degland in 1831. In Picardië werden toen 40 tot 50 Kwartelkoningen per dag geschoten zodanig dat de soort 
voortdurend opgediend werd, tot ergernis van de disgenoten. Nu is er nog een kern in het departement Pas-
de-Calais en de regio Picardië. In Nordrijn-Westfalen werden in 1968-1969 en 1976 nog relatief hoge 
aantallen genoteerd maar in de eerste helft van de jaren 1990 daalde de populatie zienderogend om af en 
toe weer op te flakkeren. Al bij al noteert men in Noordrijn-Westfalen – en ook in geheel Duitsland – een 
zekere stabilisering sinds 1990. 
 

Kraanvogel, Grus grus 
Als voorjaars- en herfsttrekvogel was deze soort bekend: "De passage par volées très nombreuse en automne 
et au printemps. Ces oiseaux s’abattent rarement" lezen we bij Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 
134). "On dit qu'elle passe dans nos environs pendant les nuits du mois d'octobre. Je n'ai connaissance 
d'aucune capture faite dans nos environs" schreef Alphonse Dubois (Bulletin du musée royal d’histoire 
naturelle de Belgique, 5: 148). "Passe en grandes troupes et presque toujours mêlées à des oies sauvages qui 
passent à la même saison" liet F. Wautier aan Alphonse Dubois weten (Ornis, 6: 332). De juniwaarneming245 
van een Kraanvogel in het Limburgse Groot-Gelmen, deelgemeente van Sint- Truiden, in juni 1884 is al even 
uitzonderlijk als het exemplaar dat op 20 juni 1965 te zien was in Rocherath, in de provincie Luik (Aves, 1966: 
115). Te oordelen naar de beschrijving die de Hasseltse ornitholoog Constant Bamps geeft is het niet 
uitgesloten dat het individu uit 1884 gewond was. Georges van Havre vermeldt twee uitzonderlijk vroege 
waarnemingen: 1 op 21 augustus 1907 in Rekem, een tiental kilometer ten noorden van Maastricht maar op 
Belgisch grondgebied en nu deelgemeente van Lanaken en een tweede op 26 augustus 1907 in Weelde, in 
het noorden van de provincie Antwerpen. Het lijkt wel dat Kraanvogels soms een totaal afwijkend trekgedrag 
vertonen. Karel Dupond en Jean Maus (1950) vermelden een vroege voorjaarstrekker op 17 februari 1943 te 
Izier, in de provincie Luxemburg (Le Gerfaut, 1943: 106); een late voorjaarsdoortrekker te Weelde op 20 mei 
1936, besproken door G. van Havre (Le Gerfaut, 1936: 187) en een ander individu in de polder van 
Borgerweert, bij Zwijndrecht op 25 mei van hetzelfde jaar (Le Gerfaut, 1936: 106); een vroege terugkeerder 
te Hoei op 5 juli 1937 (Le Gerfaut, 1938: 163); late herfstdoortrekkers in Kasterlee op 17 december 1929 (Le 
Gerfaut, 1930: 117) en een adult ♂ en een juveniel ♀ te Pollinkhove, bij de IJzer op 22 december 1929 (Le 
Gerfaut, 1930: 117). Verder ontdekten we in de literatuur nog een individu dat op 31 augustus 1943 in 
Hofstade (Avifauna van het Mechelse: 25), bij Mechelen pleisterde. Reeds eerder had Georges van Havre dit 

 
244 De Giervalk, 50, 1960: 503. Zie ook: De Maerschalck J., 1948. Quelques notes au sujet du Râle des genêts Crex crex (L.). Le Gerfaut, 
38: 81-86.  
245 ″Vers le milieu du mois de juin de cette année [1884] M. JANS, médecin-vétérinaire à GRAND-JAMINE a pris une grue cendrée 
engagée dans un champ d’orge d’où elle ne pouvait prendre son élan. C’est peut-être la première fois qu’on a capturé en Belgique 
un oiseau de cette espèce en plein été.″ schrijft C. Bamps in zijn Les oiseaux des environs de Hasselt et leurs phénomènes périodiques, 
W. Klock, Imprimeur de l’administration provinciale, Hasselt, 1886: 6.  
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opportunistisch pleistergedrag vastgesteld: "Quelques bandes ont hiverné dans les bruyères de la Campine 
anversoire en 1919-1920, notamment à Casterlé, à Weelde et dans la région frontière en Hollande. Cette 
espèce n’est donc pas uniquement de passage dans notre pays, un nombre limité d'individus y fixe ses 
quartiers d'hiver quand les circonstances de milieu et de température sont favorables." (Le Gerfaut, 1920: 
45) Een jaar later maakte van Havre melding van een driehondertal Kraanvogels die zich begin oktober op de 
heidegronden van Weelde tegoed deden aan de stengels van Breed Wollegras Eriophorum latifolium, "tandis 
qu'elles abandonnent sur le terrain, après les avoir coupées avec leur bec, les parties supérieures qui se 
fanent et meurent en automne. Elles retournèrent ensuite sur la haute bruyère, lieu de leur atterrissage, 
restèrent toute la nuit en mouvement tout en faisant entendre sans discontinuer leurs cris retentissants." 
(Le Gerfaut, 1921: 56-57) Op deze plaats zou de soort ook in de jaren 1950-1960 geregeld in kleine groepjes 
worden waargenomen in de periode van eind oktober tot begin november. In Wallonië wordt deze soort op 
doortrek waargenomen, van 10 oktober tot 20 november en opnieuw in maart. Men stelt vast dat deze 
trekbewegingen meer en meer gespreid worden in de tijd (van sepember tot half april). Het gebeurt ook 
vaker dat vogels blijven ‘hangen’. In mei 2005 vestigde zich een koppel in Mochamps in de provincie 
Luxemburg. Een begin van nestbouw werd vastgesteld en het paar bleeft ter plekke tot begin juli. De gepaste 
biotoop is beschikbaar, nu wordt het wachten op een eerste geslaagd broedsel in Wallonië. "De Kraanvogel 
is al eeuwen geleden uit Nederland als broedvogel verdwenen"246 schreven Eykman et al. A.B. van den Berg 
en C.A.W. Bosman247 beweren echter dat hij pas sinds 1800 als broedvogel verdwenen is in Nederland. Hier 
zou in de 21ste eeuw verandering in komen want in 2010 werd een nieuw broedbewijs geleverd met niet 
minder dan vier broedkoppels. Degland kende de soort louter en alleen als trekvogel: "De passage irrégulier. 
J’en ai une jeune qui a tirée près de Lille dans le mois de décembre 1830." (Degland C.D., 1831: 261) Félix 
Baillon (1831) vermeldt de soort maar zonder de status te bespreken. Félix Marcotte (1857-1860: 322) 
schreef over het voorkomen in Noord-Frankrijk: "de passage de loin en loin." Anatole de Norguet voegt er in 
1866 aan toe dat deze soort geregeld op de markt van Rijsel werd verhandeld. In datzelfde jaar heeft de soort 
nog in Gascogne gebroed, maar dat is in het uiterste zuidwesten van Frankrijk. Tot op heden is er nog geen 
enkel broedgeval bekend voor Noord-Frankrijk. Er is geen enkele aanwijzing dat deze soort in de 19de of 20ste 
eeuw in Noordrijn-Westfalen gebroed heeft. Het voorkomern van Kraanvogels in het wapenschild van Kreis 
Kleve, gelegen in het noordwesten van Noordrijn-Westfalen en grenzend aan de Nederlandse provincies 
Limburg en Gelderland, doet vermoeden dat de soort in de 13de eeuw wel broedvogels was in de Duitse 
deelstaat. Hetzelfde vermoeden bestaat om gelijkaardige redenen voor Nederland in de 16de eeuw, al zijn de 
vermeldingen in jachttraktaten erg vaag248. Met het toenemend aantal overzomeraars vanaf de jaren 1980249 
en waarnemingen van broedverdachte vogels in de jaren 1990 begonnen de kansen op broedgevallen in 
Nederland te stijgen. Dit staat niet los van de toename van de broedpopulatie in het westelijk deel van Noord-
Europa. Zo broeden in het noorden van Duitsland inmiddels tientallen paren in voor de soort ingerichte 
gebieden. Tengevolge van de populatiedruk uit Niedersachsen werd Westfalen voor het eerst in 2008 
bezet250. Reeds in 2006 en 2007 was hier een paar aanwezig en ook in 2010 werd met succes gebroed. De 
Duitse populatie, die met uitsterven bedreigd leek, steeg van 700 paren in 1978 naar 7000-8000 momenteel. 
 

Westelijke/Oostelijk Kraagtrap, Chlamydotis undulata/macqueenii 
Van vóór 1897 (Dubois A., 1897: 140) zijn er voor ons land 3 bewijsstukken: een individu uit de omgeving van 
Virton in september 1842 (Bus L. du, 1846: 166); een adult mannelijk exemplaar uit Rotselaar, bij Leuven, in 
december 1844 (Van Beneden E., 1844: 412 en Vincent J., 1844: 140) en een bijna volwassen ♂ dat in het 
Brusselse gedood werd, "ce dernier se trouve au Musée de cette ville." (Dubois A., 1897: 140) Ch.-F. Dubois 
becommentarieerde deze 3 gevallen. Georges van Havre situeert de Brusselse waarneming in Diegem; acht 
kilometer verderop, volgens Félicien Fallon en Alphonse Dubois: "Un individu mâle a été tué en 1845 dans la 
plaine de Woluwe, près de Bruxelles, par J. De Joncker". Over het tijdstip, 13 december 1845 zijn de auteurs 
het eens. Alphonse Dubois lost, met de vermelding "à une lieu de Bruxelles", de discussie rond de 
plaatsbepaling op maar vergist zich elders in het jaartal: "l’oiseau, tué en décembre 1846". Ook in zijn artikel 

 
246 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 3: 1001. 
247 Van den Berg A.B. & Bosman C.A.W., 1999. Zeldzame vogels van Nederland: 119. 
248 Feenstra H. , 1999. Kraanvogels in het Fochteloërveen in 1999: een poging tot broeden? Drentse Vogels, 12: 9-16. 
249 Wessels H., 1992. De Kraanvogel Grus grus in de provincie Drenthe in 1950-90. Drentse Vogels, 5: 37-32. 
250 Bulk  E.-G., et al., 2008. Kranich: erster Brutnachweiss in Nordrhein-Westfalen. Charadrius, 44: 126-127. 
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uit 1885 handhaaft hij het jaartal 1846251. De twee laatste vogels vertoonden duidelijk de kenmerken van de 
ondersoort Chlamydotis undulata macqueenii. Niet alleen het jaartal maar ook de correcte bepaling van de 
waarnemingsdatum leverden problemen op: in de Bulletins de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et 
des Beaux-arts, lezen we in het artikel van Bernard du Bus de Gisignies: "Le 15 décembre dernier, un individu 
de l'espèce de l’Outarde Houbara (Otis hubara, Gm.) a été tué dans la plaine de Woluwe, entre cette 
commune et celle de Dieghem, à une lieue de Bruxelles." (Bulletins de l’Académie royale des Sciences, des 
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1846: 166) Diegem of Woluwe, 13 of 15 december, 1845 of 1846… 
Jean Vincent wijdde er in 1845 alvast een kort artikel aan: Observations faites dans les environs de Bruxelles, 
pendant l’année 1845, en Belgique et dans divers pays de l’Europe, (Nouveaux mémoires de l’Académie 
Royale des Sciences et Belles Lettres de Bruxelles, 19: 76-78). De titel is misleidend en hoogdravend want Vin 

     

  

 

 

                  

cent beperkt zich tot ons land en meer bepaald tot de Brusselse omgeving. In dit artikel verhaalt hij hoe hij 
toevallig de Kraagtrap op 7 december had ontdekt en tegelijkertijd wordt de vergissing in de data duidelijk. 
Vincent somt enkele interessante waarnemingen voor de decembermaand op en deze opsomming eindigt 
bij de 14de. De vermelding van de Kraagtrap staat er net achter onder de titel "Apparition accidentelle". 
Enkele auteurs hebben deze vermelding als een chronologische voortzetting van de opsomming beschouwd. 
Het verhaal loont de moeite om geciteerd te worden: "Un oiseau d’une grandeur extraordinaire pour nos 
contrées, ayant les plumes tout hérissées et la queue en éventail […]. Il était si sauvage dans ce moment qu’il 
me fut impossible de l’approcher à une portée de fusil. Quelques jours après, le 13, […] il fut surpris et tué au 
même endroit par le chasseur qui m’accompagnait le 7. C’est alors seulement que je reconnus que c’était 
une Outarde houbara mâle du jeune âge." (Vincent J., 1845. Art. cit.: 78) G. Van Havre (1928), die de 
referentie naar het artikel van Vincent totaal verkeerdelijk citeert, preciseert dat het om een "adulte 
imparfait" ging. Dit exemplaar werd aan het Musée royal d’Histoire naturelle van Brussel geschonken. Het 
was Charles-Frédéric Dubois die als eerste vaststelde dat deze vogels tot de oostelijke vorm macqueenii 
behoorden. Hij schreef er ook een pittig én pittoresk artikel over. Hierin lezen we: "Diese schöne und für 
Belgen seltenen Trappe wurde, so weit ich vernommen habe, zuerst im December 1842 hier in Belgien erlegt 
und kam in den Besitz der Douane zu Virton. Das zweite Exemplar, ein sehr schönes altes Männchen, wurde 
im December 1844 von Hern. Desmoor zu Rotselär, zwei Stunde von Löwen, erlegt. Dieser sah den Vogel auf 
enem frisch geplügten Felde, wo er jedoch beim Herannahen des Jägers sogleich auf eine Wiese floh, indem 
er beim Laufen der Schwanz in die Höhe hob und Flächenförmig ausbreitete. Da R. Desmoor, ein eifrigtiger 
Jäger, diesen schönen Vogel noch nie gesehen hatte, verfolgte er ihn und war ganz entzückt über desen Fang. 
Er schenkte ihn seinem Schwager, Hrn. Isidore Bovie, einem fleissigen Sammler belgischer Vögel; und dieser 
gab mir nicht nur Nachricht davon, sondern hatte auch die Güte, mir denselben zuzuschicken, um die 
beiliegende Abbildung danach auzufertigen […]. Den 13 December 1845 ward ein drittes, sehr weniger 
schönes Exemplar in der Gemeinde Dieghem auf der Ebene von Woluwe, eine Stunde von Brüssel, erlegt. 
Der Feldschütz des Hrn. Degroodt, der dies Otis macqueeni geschossen hatte, verkaufte sie in Brüssel für 10 
Francs an das Konigliche Museum. Graf Du Bus liess sich das Fleischderselben bereiten und fand es, we er 
mir sate, sehr delicat" (Journal für Ornithologie, 4: 301-302).  Bij Edmond de Selys-Longchamps vernemen we 
dat de waarneming van de Kraagtrap in 1845 samenviel met de observatie van een Witbandkruisbek (Bulletin 
de l'Académie royale de Belgique, 13,1946). Naast de sappige details, bracht Ch.-F. Dubois ook opheldering 
over plaats en tijdstip van de vangst. Ornithologen hadden de grootste moeite om de westelijke en oostelijke 
vorm van elkaar te onderscheiden en "Diese Verwechselung hat auch der scharfsichtige Bobabachter Ch. 
Ludw. Brehm, sich zu Schulden kommen lassen" (Art. cit.: 302) schreef Ch.-F. Dubois, die vaststelde dat "Da 
nun in Belgien noch nie eine Otis houbara vorgekommen ist, wohl aber die gefundenen von Mehreren dafür 
gehalten sind: so hat Hr. Degland ehenfalls einen Irrthum begangen, wie man deren leider viele in seinen 
Werken findet." (Dubois Ch.-.F., 1856. Art. cit.: 303) Edmond de Selys-Longchamps stelde eventuele 
waarnemingen, vangsten of afschot van houbara in Europa in vraag: "Ist es wohl wahr, dass die echte 

 
251 "Espèce asiatique dont trois spécimens ont été pris en Belgique: près de Virton en 1842, près de Louvain en 1844 et aux environs 
de Bruxelles en 1846." Dubois A., 1886. Revue des Oiseaux observés en Belgique. Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de 
Belgique, 4: 15. 
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Houbara in Europa erlegt worden ist?" (Naumannia, 6: 394)  De waarnemingen uit Virton, Rotselaar en 
Diegem werden gehomologeerd. Alfred Quinet beeldt in zijn Vade-mecum een Oostelijke Kraagtrap af die 
deel uitmaakte van de collectie van Alexandre della Faille uit Levergem en dat op de "Exposition de 
Tervueren" ten toon was gesteld geweest. Het oudste geval van Oostelijke Kraagtrap in Nederland betreft 
een adult ♂ dat op 10 december 1850 te Zeist (provincie Utrecht) geschoten werd. Albarda schreef hierover: 
"Das ist das einzige Mal, dass diese Art hier constatirt worden ist."252 Voor Groot-Brittanië zijn 4 gevallen van 
undulata bekend uit de 19de eeuw, het betreft allemaal najaarswaarnemingen (oktober 1847,  5 oktober 
1892, 17 oktober 1896 en 24 oktober 1898). Frankrijk telt 3 oude gevallen van macqueeni: 1 gevangen ♂ bij 
Chartres in december 1807, 1 gevangen juveniel bij Lyon253 in februari 1883 en 1 gedood exemplaar bij Hyères 
in 1910. 
 

Kleine Trap, Tetrax tetrax 
Bij Edmond de Selys-Longchamps lezen we "De passage accidentel dans les bruyères de la Campine et en 
Brabant." (Faune belge: 119) Deze soort was een zeldzame en onregelmatige herfstgast, ook omstreeks 1928. 
"Visiteur très rare et irrégulier et généralement isolé, à la fin de l’été et en automne dans les plaines des 
régions méridionales du pays" schreef Georges van Havre in 1928 (Les oiseaux de la faune belge: 408). De 
opsomming die volgt is vrij lang, misschien zelfs te lang maar we willen aantonen dat het altijd om geïsoleerde 
vogels ging en dat – naast het overgrote deel van herfstwaarnemingen – ook een winter- en 
voorjaarswaarneming niet uitgesloten waren. Betrouwbaar bewijsmateriaal van vogels afkomstig uit Zuid-
Europa (tetrax) tot eind 1949 hebben we uit Leuven waar 1 vogel aanwezig was op 6 januari 1853. Hierover 
schreef Ch.-F. Dubois: "Im October wurden zwei schöne Zwerg-Trappen, L, bei Möwen von Herrn Lauvers 
erlegt." (Journal für Ornithologie, 3: 269) Het was een bijzonder koude winter met veel sneeuwval en 
verscheidene – anders zelden waarneembare soorten – waren toen in ons land aanwezig. Verder weten we 
dat in Doornik 3 individuen gevangen werden, waarvan één in oktober 1870; 1 exemplaar te Boekhoute in 
Oost-Vlaanderen in 1878 (zonder details, maar te behandelen met het nodige voorbehoud wegens de 
nabijheid van Nederland en de verzamelwoede van Joseph de Hemptinne); 1 individu in het Oost-Vlaamse 
Zevergem, zonder datum, beschreven door Karel Dupond in Le Gerfaut, 1943: 114. Het enige dat we weten 
is dat de vogel een "warm rossige tint [had], het kenmerk van O. t. tetrax." (Avifaunagids van het Gewest 
Gent en de Kanaalzone: 146); 1 individu in Corroy-le-Grand (provincie Brabant) in augustus 1884; 1 individu, 
in 1884 in Lummen; een ♀ geschoten door senator Van Willigen op zijn privédomein te Schulen (Dubois A., 
1886b: 203); een individu in Sint-Truiden in 1890; 1 individu in september 1891 in Doel; 1 ♀ in Genk-
Diepenbeek op 26 maart 1893; 1 exemplaar op 1 december 1901 in Kieldrecht; 1 ♀ bij Ceny in de provincie 
Namen in november 1904; een onvolwassen mannetje (1ste kalenderjaar) uit Warisoulx, bij Namen, op 24 
augustus 1911; 1 individu uit Habay-la-Neuve, in de provincie Luxemburg, in september 1911; 1 ♀ in 
Oosthoek op grondgebied van De Panne op 8 september 1925; 1 individu in de polder Wilmarsdonk te 
Oorderen/Ekeren op 28 september 1926; 1 exemplaar te Fayot bij Spy in de provincie Namen op 3 september 
1928 (G. van Havre in Le Gerfaut, 1929: 17 en P. Henricot in Chasse et Pêche, 1928); 1 ad. ♂ in Weelde op 6 
september 1932 (van Havre, Le Gerfaut, 1933: 175) en 1 individu (1ste kalenderjaar) op 29 oktober 1949 te 
Spy, een deelgemeente van Jemeppe-sur-Sambre in de provincie Namen. S. De Roo en P. Houwen ontdekten 
te Bveren-Roeselare een opgezette Kleine Trap die eerder te Lichtervelde in de laatste week van december 
1953 geschoten was (De Wielewaal, 1954: 160). Van deze lange opsomming werden de waarnemingen uit 
Leuven, Doornik, Corroy, Lummen, Doel, Diepenbeek, Kieldrecht, Ceny, Warisoulx, Habay, Oosthoek, 
Wilmarsdonk, Weelde en Spy (1928) aanvaard door het BAHC. Félicien Fallon (Monographie des oiseaux de 
la Belgique: 145) vermeldt het individu dat in 1853 bij Leuven gedood werd en Alphonse Dubois (Faune des 
Vertébrés de la Belgique, II : 91) citeert een individu dat in september 1885 in Schulen gevangen werd en dat 
in de collectie van dokter Constant Bamps uit Hasselt belandde, nadat hij de vogel, die aan het linkeroog 
gewond was geraakt, gedurende een tiental dagen had verzorgd (Bamps C., 1886. Les oiseaux des environs 
de Hasselt et leurs phénomènes périodiques : 6-7). Georges van Havre (Les Oiseaux de la faune belge: 409), 
Karel Dupond & Jean Maus (1950) en René Verheyen (De Steltlopers van België : 274) citeren verscheidene 

 
252 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 423. 
253 Bureau L., Sur la capture en France de l’Houbara de Macqueen (Houbara macqueeni G.R. Gray), Bulletin de la Société Zoologique 
de France, 14: 308-312. De auteur bespreekt eveneens alle bekende gevallen uit Europa waaronder deze uit Virton, Rotselaar en 
Woluwe. 
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waarnemingen van de Zuid-Russische steppepopulatie, orientalis, die wat grijzer is. Geografisch lopen de 
waarnemingen van de kust over de polders tot het Antwerpse. Het gaat onder meer over 1 exemplaar in 
Kontich omstreeks 1890; het reeds geciteerde vrouwelijk exemplaar in Genk-Diepenbeek (1893); 1 vogel in 
het West-Vlaamse Wouwen in de lente van 1896; het individu van Kieldrecht (1901); het exemplaar van 
Wilsmarsdonk (Le Gerfaut, 1927: 54), een polderdorp dat in de jaren zestig werd ontruimd, toen het plaats 
moest maken voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen; het exemplaar dat aan de oevers van de 
Schelde in Doel werd waargenomen in 1891; het individu uit De Panne in september 1925 en verder het 
individu uit het Hageland, Vlaams-Brabant te Leuven op 6 januari 1853 en de (niet-gehomologeerde) 
waarneming uit Schulen in september 1885. In verhouding werden er in ons land veel waarnemingen verricht 
in januari-februari en ook in juni-juli. Wellicht zorgden het ruwere winterklimaat en de grotere 
droogteperiodes in Centraal-Europa er voor dat heel wat Kleine Trappen er de voorkeur aan gaven om door 
te vliegen naar West-Europa. In Groot-Brittannië, waar de ornithologie kan bogen op een stevige 
geschiedenis, is reeds een  geval bekend uit 1751 in Cornwall254. De eerste gekende Nederlandse waarneming 
uit januari 1824: een dood exemplaar in Groningen255 stemt overeen met deze uit België. Volgens Albarda 
(1892) kwam Kleine Trap in Nederland veel zeldzamer voor dan Grote Trap. Bij Schäfer lezen we: "Besucht 
sehr zufällig die Moselgegend, wo in Jahre 1818 ein Individuum erlegt wurde. Ist auch einmal in Belgien 
beobachtet worden." (Moselfauna: 195) Vermoedelijk heeft de Duitse wetenschapper et over een 
waarneming in de Ardennen want elders in ons land kwam de soort wel vaker voor.  In Noord-Frankrijk was 
de soort duidelijk zeer gegeerd: "Je l’ai vue deux fois, depuis dix ans, sur le marché de Lille" schreef C.-D. 
Degland in 1831 (Mémoires de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 248). F. Marcotte 
(1857-1860: 318) was preciezer wat plaats en tijdstip van voorkomen betreft: "Rare et de passage irrégulier. 
Habite les champs d’avoine [haver] et d’orge [gerst], ainsi que les prairies arides. Niche accidentellement 
dans les garennes [verpachte visvijvers] de Berck et de Saint-Quentin. On en voit toujours quelques individus 
isolés jusqu’en hiver, mais ce sont toujours des jeunes ou des femelles." Jean-Joseph-Jacques Holandre 
noteerde voor de Franse Moezelstreek: "[…très-accidentellement dans ces environs. Une femelle tuée en 
l’automne de 1808, et un beau mâle près d’Uckange pendant le mois de janvier 1835." (1851: 111) Omstreeks 
1936 was de soort als regelmatige broedvogel uit Noord-Frankrijk verdwenen. De laatste broedparen werden 
in 1968 in de omgeving van Saint-Quentin vastgesteld. Er bestaat de mogelijkheid dat de soort nog tot 1975 
in de Thiérache,  een streek in het Franse departement Aisne in het grensgebied met België, gebroed heeft 
maar bewijzen ontbreken. Zo zijn er nog andere ‘mogelijk’ broedgevallen uit de jaren 1980 maar vermoedelijk 
gaat het om vogels die afkomstig waren van de populatie uit de Champagnestreek. 
 

Grote Trap, Otis tarda 
In 1842 schreef Edmond de Selys-Longchamp: "De passage accidentel en Belgique dans les hivers rigoureux. 
On la voit alors paraître sur les bruyères de l’Ardenne, ou dans les champs cultivés du centre de la Belgique. 
Voyage par troupes ou isolément." (Faune belge: 119) Ook in Vlaanderen kwam de soort voor: "Ne se montre 
que dans les hivers longs et rigoureux. En 1880, un individu a été tiré à Contich et un autre aux environs 
d'Hérenthals. On en a vu également dans les polders en Flandre, près de la Tête-de-Flandre." (Dubois A., 
1888: 141) Tussen 1843 en 1924 werd de Grote Trap minstens 25 keer waargenomen in ons land of anders 
gezegd: tussen ± 1848 en 1948 werd de soort gedurende 28 winters waargenomen en/of gevangen. 
Succesvolle winters waren 1870-1871, 1879-1880, 1887-1888, 1890-1891, 1902, 1912, 1922 en 1925-1926. 
Bij Alphonse Dubois lezen we: "Entre le 25 et le 30 décembre 1887, une femelle de cette outarde a été tuée 
dans le parc du Baron Dons à Lovendegem-lez-Gand; elle m’a été remise en chair le 2 janvier 1888. […] Le 19 
novembre 1887, mon garde a vu une bande de quatorze outardes barbues dans les prairies de Thielrode près 
Tamise [[Temse]. Le même mois, le garde de M. le juge de paix de Tamise en a tué une femelle à Stekene 
(Waes), et un chasseur en a tué une dans un bois près de Lokeren. Un mâle fut tué près de Maeseyck en 
janvier 1888." (Ornis, 6: 332-333) Dit laatste geval moet in Dilsen-Stokkem, op een tiental kilometer van 
Maaseik gesitueerd worden. Bamps schrijft hierover: "Le 5 février de cette année [1888] M. le Dr Nyssens de 
Maeseyck, nous envoya, un magnifique exemplaire mâle de cette espèce qui avait été tué, la veille, à Rothem 
où, en compagnie de six autres animaux de cette espèce, il dévalisait le jardin potager d'un fermier de cette 

 
254 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 648. 
255 Brouwer G.A.,  1948. Prof. Mr. Dr. Th. van Swinderen (1784-1851) en zijn werkzaamheid in het belang van de ornithologie. 
Ardea 36: 121-142. 
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localité. M. Pipers de Diepenbeek, qui a fort artistement empaillé ce bel oiseau, n'a trouvé dans son estomac, 
en fait d'aliment, que des débris de choux"256. De meeste waarnemingen zijn geschied in de Kempen, 
Limburg, Haspengouw, de Condroz en de Ardennen en ten oosten van de lijn Antwerpen-Chimay over 
Leuven, Waver en Florennes. In zijn Les oiseaux des environs de Hasselt et leurs phénomènes  périodiques, 
schrijft C. Bamps: "La rigueur de l’hiver et les fortes neiges nous ont amené un oiseau bien rare, parent des 
autruches et dont l’espèce tend à disparaître; c’est l’outarde pesante (Otis tarda L). M. l’avocat Claes en a vu 
un couple à Herckenrode le 15 janvier [1885], mais il n’a pas réussi à les abattre."257 Bamps situeerde deze 
waarneming in Kuringen, 3 km daar vandaan (Bulletin de la section scientifique et littéraire de la Société 
chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, 34: 2). De Hasseltse ornitholoog en vriend van Constant 
Bamps, Hippolyte Geraerts, wist een vrouwelijk exemplaar, gevangen in Beverst (in het zuiden van 
Haspengouw) te temmen "au point qu’elle suivait partout son maître comme un chien. Elle a vécu plusieurs 
années en captivité et est morte accidentellement" (Art. cit.: 2). In Nederland werden er op 5 januari 1888 
en de volgende dagen ook verscheidene individuen waargenomen. Ook in maart van dat jaar werd de soort 
in Nederland opgemerkt maar het hoogtepunt, althans voor 1888, viel in februari en dit was Constant Bamps 
niet ontgaan: "A la même époque, du 5 janvier au 10 février, plusieurs outardes de cette espèce furent tuées 
en Hollande, comme nous l'apprend notre savant correspondant M. Albarda, qui signale dans un travail 
récent, la capture de notre exemplaire"258. Tot in november van dat jaar werd de soort bij onze noorderburen 
waargenomen. Herman Albarda259 legt op zijn beurt het verband met de Limburgse waarnemingen en 
verklaart de kleine invasie door de hevige sneeuwval in Oost- en Midden-Europa. E. A. de la Fontaine schrijft 
dat hij verschillende malen de kans kreeg ganse groepen waar te nemen "sur le plateau de Burmerange" in 
het Groothertogdom en Félicien Fallon (1875) beschrijft eveneens verscheidene vangsten in Wallonië en in 
de provincie Brabant. Uitzonderlijk werden in november 1887 meerdere exemplaren in het Waasland 
gevangen. In 1911 waren 14 individuen in de Kempen aanwezig: "Il paraît que durant l’hiver dernier une 
bande de 14 individus s’est montrée dans la Campine. Deux de ces oiseaux, un ♂ et une ♀, furent abattus le 
8 février, à Costerlé (sic)."260 In december 1925 en januari 1926 waren verschillende groepen aanwezig op de 
oevers van de Schelde in Vlaanderen, in Zeeland, in Henegouwen en bij de kust. Ook 1937 was een goed jaar, 
toen hebben een vijftigtal Grote Trappen begin november gedurende 2 of 3 dagen gepleisterd in de polders 
van Kieldrecht en Saeftinghe (Le Gerfaut, 1938: 163). Van 1800 tot eind 1949 tellen we niet minder dan 206 
aanvaarde waarnemingen. Op 24 november 1956 werd een ♂ waargenomen te Lavaselle-Sibret, in de 
provincie Luxemburg. De strenge winter van 1962-1963 leverde verschillende gehomologeerde aarnemingen 
op: 16 individuen in Beigem, Perk en Londerzeel (Vlaams-Brabant); 8 in Waterbliet in Oost-Vlaanderen; 1 in 
Nieuwerkerken in de provincie Luxemburg en nog 1 alleenstaand exemplaar in Perk (Joiris C., Rappe A. & 
Devillers P., 196, et particulièrement3: 323-333). Deze waarnemingen worden ook deels verklaard door de 
toename van de soort sinds 1956 in het toenmalige Oost-Duitsland en Tcheslovakije waar de Grote Trap een 
beschermde soort was. Deze bijzonder strenge winter leverde niet alleen veel soorten op in ons land. Nog 
nooit werd er zo intens gepubliceerd over een korte periode261. Bij de oudste, aanvaarde waarnemingen voor 
Frankrijk is er deze van een ♀ in juni 1846 in het departement Maine-et-Loire262. Er zijn verder een negental 
gehomologeerde gevallen gekend, echter zonder precieze datum, maar in elk geval vóór 1839. Jean-Joseph-
Jacques Holandre heeft het uitvoerig over het voorkomen van deze soort in de Franse Moezelstreek: "De 
passage accidentel dans les environs de MMetz. Il en a été tué plusieurs en 1823 et 1824 dans la plaine de 

 
256 Note sur quelques oiseaux rares capturés dans le Limbourg en 1888 et 1889, W. Klock, Hasselt: 1-2. 
257 Dubois A., 1890. Compte-Rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant les années 1887 à 1889. Ornis, 6: 
15. Zie ook Dubois A., 1886. Compte-rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant l’année 1885. Bulletin du 
musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 203. 
258 Bamps C., 1890. Art. cit.: 2. 
259 Ornithologie van Nederland, waarnemingen in 1888 en 1889. Tijdschrift der Nederlandsche dierkundige vereeniging, 3, 1890: 24. 
260 De Contreras M., 1912. Outarde barbue. Le Gerfaut, 2: 135. 
261 Herroelen P. & Rappe A., 1964. De vogels in België gedurende de zeer strenge winter 1962-1963/Les oiseaux en Belgique pendant 
le rigoureux hiver 1962/1963. Le Gerfaut, 54: 35-76; Bauchaux G., 1963. Hiver 1962-1963. Observations en Meuse dinantaise. Aves, 
13: 4-7; Demaret A. & Ruwet J.C., 1963. Les oiseaux d’eau de la Meuse liégeoise en période hivernale. Aves, 4-5: 2-9; Demarey A., 
1963. Waarnemingen aan de Westkust. De Wielewaal, 29: 52; De Ridder M., 1963. L’hiver 1962-1963 et les oiseaux de nos côtes. Les 
Naturalistes Belges, 44: 294-303; Florizoone F., Demarey A., Schuurmans J., Vermeirsch R. & Koopman M., 1963.Waarnemingen aan 
de Vlaamse kust. De Wielewaal, 29: 141-143 en De Ridder J., Huyskens J., Maes P., Van der Vloet H. & Voet H., 1963. Ganzen in de 
Antwerpse polders tijdens de winter. Le Gerfaut, 53: 485.  
262 Revue Française d’Ornithologie, 10: 194-195. 
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Frescaty, et depuis cette époque on en a tué plusieurs fois dans la plaine de Thionville, vers Uckange, et 
particulièremeent au mois de février 1850, où il y eut un passage d’environ 40 outardes. Dans les premiers 
jours de février 1850 on tua aussi deux individus près de Pepeinville, dans une troupe d’outardes que l’on 
évaaluait à envirron quarante." (1851: 111) Het staat zo goed als vast dat deze soort in Picardië gebroed 
heeft, maar de meeste auteurs van de  18de en 19de eeuw beschrijven haar als doortrekker, soms in grote 
aantallen. Zo vermeldt J.B.L. Brayer (1824) in zijn Statistique du département de l’Aisne dat in de winter van 
1784 de Grote Trap zo masaal in het departement Aisne aanwezig was dat er soep van gemaakt werd. In de 
19de eeuw werden ook belangrijke trekbewegingen genoteerd tot aan de Champagnestreek. De soort werd 
vastgesteld in Tonnay-Charente (Charente-Maritime) (bron: Groupe ornithologique Aunis-Saintonge) in 
1839, in Bonneval/Chateaudun (Eure-et-Loir) in 1841. De soort was trouwens omstreeks deze data al schaars 
geworden in de Champagnestreek: "Cet oiseau […] était autrefois commun en Champagne; mais depuis que 
le département de la Marne s’est couvert de sapins, il est devenu rare. On n’en voit plus dans les environs de 
Châlons, qu’en automne et partout dans les hivers très-froids" schreef C.-D. Degland in zijn Catalogue des 
oiseaux observés en Europe, principalement en France, surtout dans le Nord de ce royaume (1839: 180) Buffon 
vermeldde in 1845 dat zo goed als alle Grote Trappen die op de Parijse markten verhandeld werden afkomstig 
waren van de Champagnestreek. Hij voegde er aan toe dat de soort hoofdzakelijk Twintig jaren later werd de 
soort nog steeds tijdens de voorjaars- en najaarstrek waargenomen, zelfs tot vlakbij de Belgische grens: 
"Rare ; passe accidentellement en automne et au printemps; on l’a tuée à Phalempin, à Sainghin, à Bouvines 
[1830], à Templemars [1842], à Cambrai, à Béthune; presque tous les individus qui ont été observés dans le 
Nord étaient des femelles ou des jeunes" schreef Anatole de Norguet (1866: 134) De oudste Nederlandse 
waarneming dateert van 7 maart 1855. Volgens Albarda was de soort aan het einde van de 19de eeuw "in 
beinahe allen Provinzen […] erlegt."263 Vooral wanneer in Duitsland veel sneeuw gevallen was. Specifiek voor 
de Mozelstreek in Duitsland en Frankrijk schreef Schäfer: "Man hat von Zeit zu Zeit auf ihrem zufälligen 
Durchzuge, in der Umgegend von Trier und Metz einige Individuen beobachtet oder erlegt bei Mittlich 
[deelstaat Rijnland-Palts] wurde im Winter des Jahres 1829 einer geschossen." (Moselfauna: 194)  
 

Scholekster, Haematopus ostralegus 
Edmond de Selys-Longchamps citeert uit tweede hand: "M. De Meezemaker l’observe très-abondamment 
sur la côte de Flandre en hiver et au printemps. On en voit de temps en temps des individus isolés le long de 
la Meuse au printemps et en automne." (Faune belge: 119) Nog steeds volgens de Selys-Longchamps werden 
Scholeksters gevangen en in de tuinen uitgezet om aardwormen en slakken te verdelgen. Dit gebruik bleef 
lang in voege want J. Cuypers schreef in 1958 dat hij in zijn tuin een "geacclimatiseerde Scholekster" (De 
Giervalk, 48: 148) hield. Julien Marc Deby klasseerde de Scholekster onder "Water-birds remaining during 
winter and leaving in spring. […] This bird is not uncommon in our shores, where it remains until late in spring. 
[…] It nestles commonly in Norway […], in Shetland, but I believe seldom if ever with us." (Zoologist, 3: 1187) 
Félicien Fallon gaf in 1875 dezelfde geografische verspreiding aan: "[...] on le trouve en Belgique dans les 
dunes de la mer du Nord. Zomerwaarnemingen waren, volgens Karel Dupond (Le Gerfaut, 1934: 190-192) 
eerder zeldzaam. Quelques individus isolés paraissent de loin en loin sur la Meuse." (Monographies des 
oiseaux de la Belgique : 149)  In de omgeving van het West-Vlaamse Merkem werd de soort ook vóór en na 
1920 broedend vastgesteld: "Deux individus ont été aperçus vers le 15 juin 1922, non loin du Blanckaert, à 
Woumen, par le garde A. Peperstraete, qui avait appris à connaître ces oiseaux lors de leur nidification à 
Merckem, en 1919. Vu la saison à laquelle ces oiseaux ont été observés, il est probable qu'il s'agissait d'un 
couple nicheur. Des jeunes n'ont cependant pas été remarqués." (Van Havre G., 1923: 44) Scholeksters 
werden ook in het binnenland waargenomen: "Une capture a été faite à Laeken" (Dubois A., 1888: 143) 
Holandre had een gelijkaardige ervaring voor de Franse Moezelstreek: "Un individu de cette espèce a été tué 
près de Briey, pendant l’été de 1840." (1851: 117) Dit exemplaar belandde in de privécollectie van Alfred 
Malherbe. In 1928 werd het voorkomen in ons land door Georges van Havre genuanceerd: "Niche au Zwyn, 
en quantité importante, le long de la côte et au Bas-Escaut." (Les oiseaux de la faune belge: 373) Alfred Quinet 
had vooral belangstelling voor de situatie aan de Schelde: "Il est surtout très abondant aux bancs de moules 
de l’Escaut oriental et du Zandereek, où il niche dès le mois de mai. Il nichait autrefois aussi à l’île de 
Saeftingen, mais depuis que les pirates de l’Escaut volent ses œufs, les nids y sont très rares. [...] C’est une 

 
263 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 423. 
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cible admirable pour les jeunes chasseurs en punt264, qu’une bande de ces oiseaux réunis au schaar [vaargeul] 
de Weerde, où ils se tiennent beaucoup." Hij vermeldt ook dat de soort het ganse jaar voorkwam aan de 
Beneden-Schelde: "sédentaire sur le Bas-Escaut". (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 86) In 
1950 was daar nauwelijks verandering in opgetreden: "Actuellement le seul endroit de nidification en 
Belgique est à Knocke-sur-mer, où une dizaine de nids sont établis chaque année." (Dupond & Maus, 1950: 
113). Dit verdient een kleine nuancering want in 1945 had de soort ook in Nieuwpoort gebroed (Le Gerfaut, 
1945: 19) en in hetzelfde tijdschrift lezen we in 1957: "De aanwezigheid van een koppel Scholeksters werd 
op 26-V-1957 vastgesteld op de grens Merksplas-Turnhout in de omgeving van het ‘Zwart Water.’" (Le 
Gerfaut, 1957: 314) Het is niet zeker dat er gebroed werd maar de mogelijk bestaat wel. Lippens (19542: 193) 
stelde vast dat, van zodra de jongen vliegklaar zijn, zij uitwijken naar de monding van de Schelde en de soort 
werd ook broedend waargenomen in het binnenland. Zo schrijft Willem Paulussen: "Years ago the 
Oystercatcher was distinctly a shore bird but about 1950 it appeared inland, including the vicinity of 
TURNHOUT. In 1960 nearly every village had an odd nesting pair and today 3 to 5 breeding pairs may be 
counted." (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 47) De verplaatsingen aan de kust waren, ook twintig 
jaar na Les oiseaux de la faune belge van Georges van Havre, in afstand minimaal. Volgens Lippens & Wille 
waren er omstreeks 1972 nog maar 2 broedparen meer maar van dan af breidde de soort haar broedgebied 
uit van het noorden van de provincies Antwerpen en Limburg naar het midden ervan en nam in aantal toe. 
Vooral opgespoten terreinen waren erg in trek. In 1982 telde men reeds 25 tot 30 paren in deze regio.  In 
1981 werd de Vlaamse populatie reeds op 360 tot 380 paren geschat en deze aangroei zette zich verder: in 
1990 waren er naar schatting 610 tot 640 paren en in 2000 zelfs 1500 tot 2000.  De soort toonde zich maar 
zelden aan de Beneden-Maas en nog uitzonderlijker in het binnenland: Obignies, 1847; Coo, januari 1914; 
Hérinnes, begin maart 1936 (Le Gerfaut, 1936: 186); Herenthout, eind januari 1940 (le Gerfaut, 1940: 74); 
Baisy-Thy, 16 september 1948 (Le Gerfaut, 1948: 183). In Wallonië is de Scholekster een recente broedvogel. 
Hun aantal werd jaarlijks op 1 tot 3 broedparen geschat van 2001 tot 2007 en misschien 5 in 2008. De huidige 
Waalse broedpopulatie wordt op 10 tot 15 paren geschat. Ze is langzaam maar zeker aangegroeid en bereikte 
een piek omstreeks 2017. Het zwaartepunt bevindt zich in het Luikse, waar de populatie aansluit bij deze uit 
Nederlands Limburg en in het noorden van de provincie Henegouwen, waar de populatie dan weer een 
verlengstuk vormt van de Vlaamse populatie. Net als in Vlaanderen, treft men de scholekster zowel in 
agrarische gebieden als op platte daken aan, het laatste komt vooral voor in bedrijfsgebieden. In de Brusselse 
regio werd nooit een broedgeval vastgesteld, hoewel van 2011 tot en met 2015 herhaaldelijk één tot 2 
exemplaren tijdens het broedgebied in een geschikt broedhabitat  werden opgemerkt. In de jaren 1930 heeft 
deze soort het Duitse binnenland veroverd en terwijl men sinds het einde van de jaren 1990 een daling van 
de populatie met éénvierde aan de kust vaststelt, blijven de inlandse aantallen, o.a. in Noordrijn-Westfalen, 
verder toenemen. In Nederland doet zich een gelijkaardig verschijnsel voor met een afname tot 60% in de 
periode 1990-2010. Vermeldenswaardig is wel de verstedelijking van Scholeksters in Nederland. 
Verscheidene honderden paren van deze aanvankelijke kustbewoner broeden inmiddels op platte daken en 
in de bebouwde kommen. Mogelijk is het broedsucces van dakbroeders groter dan dat van grondbroeders. 
Deze dak- en "dorpsbewoners" voeden zich met aardwormen en emelten  die op gazons en sportvelden 
gevonden worden. De afname, van vooral kustvogels, na 1985 staat vermoedelijk in verband met een 
verminderde reproductie veroorzaakt door de intensivering van de landbouw. Er wordt vaker machinaal 
gemaaid en in steeds kortere tijd wat leidt tot steeds kleinere legsels en zwakkere jongen. Door de 
ontwatering worden wormen, die het hoofdbestanddeel uitmaken van het voedsel minder bereikbaar. Jonge 
en oude vogels hebben ook te lijden onder een hogere wintersterfte doordat mossels, veruit het belangrijkste 
wintervoedsel in de Waddenzee, vooral bij strenge vorst, schaarser wordt door overdreven bevissing. Dit 
verhoogt de voedselconcurrentie tussen oude en jonge vogels. Vanaf de jaren 1950 tot halverwege de  jaren 
1980 nam het aantal broedende Scholeksters overal gestaag toe, zelfs met gemiddeld 5% tot 6% op 
Schiermonnikoog en in Friesland maar na ongeveer 1985-1990 trad er een kentering op.  
 

Steltkluut, Himantopus himantopus 

 
264 Een “punt” is een boot met platte bodem, ontworpen voor gebruik in kleine rivieren of andere ondiep water. Voor- en achteraan 
verhoogd, met 1 of 2 zitplaatsen. De “punt” was afkomstig uit Groot-Brittannië en mat 6 tot 7 meter in de lengte en 90 cm tot 1 
meter in de breedte. Dit vaartuig was uitermate geschikt voor de jacht op watewild.  
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Aanvankelijk was dit een schaarse voorjaars- en zomergast, "ses apparitions sont excessivement rares, et 
tout-à-fait accidentelles" schreef Félicien Fallon (Monographie des oiseaux de la Belgique: 149) in 1875. 
Alphonse Dubois bevestigde kort nadien: "Sehr selten; erscheint nur von Zeit zu Zeit." (Mitteilungen des 
ornithologischen Verein in Wien, 8 (7): 106) Ook in aangrenzende gebieden in het buitenland werd de soort 
sporadisch opgemerkt, zo schreef Michael Schäfer: "Erscheint auch zufällig an der Mosel" (Moselfauna, 218) 
Jean-Joseph-Jacques Holandre is iets precieser: "Il en paraît de temps à autre dans nos environs, 
principalement près de Thionville." (1851: 117) Ondanks het zeldzame voorkomen in ons land, waarover 
Fallon het had, wist Edmond de Selys-Longchamps dat "plusieurs exemplaires ont été tués aux environs de 
Bergues et de Tournay." (Faune belge: 123) Dat was ruim vóór 1842 want van de heer De Meezemaker had 
hij vernomen "qu’on n’en voit plus depuis le désséchement des grands marais. Il y a niché une fois à sa 
connaissance. Un individu a été tué sur la Meuse." (Faune belge: 123) Degland preciseert: "M. De 
Meézemaker, de Bergues, en a tué une femelle qui avait l’œuf tout formé et prêt à sortir." (Degland C.D., 
1831: 249) Zowel vogel als ei kwamen in de collectie van De Meezemaker terecht. C.-D. Degland geeft verdere 
details over dit laatste voorval en kadert het in een ruimere context: "Niche quelquefois dans les environs 
d’Abbeville et de Dunkerque. Plusieurs ont été tirées près de Lille. Il existait à un peu de distance de Bergues 
un marais salin, appelé petire moëre que l’on a désséché en 1821. Au moment où les eaux étaient basses, un 
grand nombre d’Echasses, trouvant sans doute une abondante nourriture dans le limon, y ont séjourné une 
partie de l’été et y ont couvé, puisqu’une femelle, sur deux individus qui ont été tués du même coup de fusil, 
avait un œuf bien formé que M. De meezemacker, maire de Bergues, conserva dans son cabinet." (1839 : 
184-185) Volgens William Mathot was de Steltkluut globaal gezien een zeldzame gast in Noord-Frankrijk 
gedurende de 19de eeuw. Toch vermeldt hij een broedgeval uit 1949 in de duinen bij Saint-Quentin-en-
Tourmont (Les oiseaux de Picardie: 136). Bij Alfred Quinet lezen we "Je ne l’ai pas encore rencontré jusqu’ici 
sur l’Escaut. Sa présence doit y être très accidentelle." (Les Oiseaux du Bas-Escaut: 507) Volgens Alphonse 
Dubois was de soort in Vlaanderen niet ongewoon: "Assez rare; on l'observe parfois, à l'époque des passages, 
sur nos côtes et dans les marais des Flandres" (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 18) 
en "De passage très accidentel. Je n'en connais qu'une capture provenant de nos environs" (Bulletin du musée 
royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 147). In 1920 schreef Georges van Havre: "Un de mes amis 
m'annonce que l’échasse blanche a niché de nouveau en Belgique au cours de l'été 1919 et ce à plusieurs 
endroits dans la région de l’Yser. Il a observé des compagnies de cinq à six individus, dont quatre étaient des 
jeunes, et ce à plusieurs reprises en juillet, à Nieuport, Saint-Georges et Merckem. Sur le territoire de cette 
dernière localité, deux jeunes qui pouvaient à peine voler ont été capturés vers la mi-juillet. Ces deux jeunes 
n'étaient accompagnés que de la mère; il semble probable qu'il s'agissait d'une seconde nichée, vu la date 
tardive et le nombre restreint d'individus. Le garde du baron de Coninck, sur le territoire en question, a vu 
de nombreuses échasses en mai, juin et encore en juillet; il n'a pas trouvé de nids, mais ces oiseaux, très 
défiants d'ordinaire, le poursuivaient en jetant des cris à la façon des courlis, des vanneaux, des mouettes et 
d'autres oiseaux de marais quand ils ont des nids à protéger. Le milieu très propice et la sincérité du déclarant 
mettraient déjà pour moi la chose hors de doute, m'écrit mon ami, si je n'avais capturé moi-même des jeunes 
en ce même endroit." (Le Gerfaut, 1920: 41) Langzaam maar zeker is de soort in West-Europa opgerukt naar 
het noorden en tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte ze gretig gebruik van de onderwater gezette 
IJzervlakte. In 1928 was de Steltkluut nog een onregelmatige broedvogel in België, ook in het Zwin, dit terwijl 
omstreeks 1930 jaarlijks enkele koppels in Zeeland jaarlijks gebroed hebben (Lippens L., 1944: 13-14). Tijdens 
de trek werd hij geregeld waargenomen in Laag- en Midden-België: onder meer aan de Maas en aan de vijvers 
rond Doornik; in de Limburgse Kempen, ten noorden van Turnhout265, in Itegem, aan de Schelde, aan de kust 
en in de polders. Na de Eerste Wereldoorlog bleef de Stelkluut de IJzervlakte als broedgebied benutten. Zo 
stelde Karel Dupond, tijdens zijn bezoek op 5 juni 1920 in de omgeving van Diksmuide, de aanwezigheid vast 
van broedende paartjes in Nieuwpoort en Merkem, een deelgemeente van Houthulst (Le Gerfaut, 1921: 5). 
In dit artikel laat Dupond ook weten dat de soort reeds in Merksem gebroed had. Een eerste broedpoging (2 
koppels) voor ons land werd genoteerd in 1907 in de Nolse Duinen bij Kalmthout. Enkele jaren later, in 1913, 
1929 en 1949, op dezelfde plaats maar dit keer met succes. In totaal telde men van 1907 tot en met 1987 
een vijftiental zomers met broedgevallen. Wanneer extreme droogte optreedt in het hoofdareaal – Zuid-

 
265 J. Jacobs beschrijft verscheidene waarnemingen van zekere en waarschijnlijke broedgevallen in de omgeving van Turnhout en 
Kalmthout (Le Gerfaut, 1936, 26). W. Paulussen voegt in zijn De broedvogels van de Turnhoutse Kempen (1993: 56) een persoonlijke 
waarneming van een broedgeval toe aan het enige dat Verheyen opsomt voor de Kempen in De Steltlopers van België (1948: 218). 
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Europa en Noordwest-Afrika - komt de soort bij ons invasioneel voor, dat gebeurde tijdens de voorbereiding 
van de Vlaamse broedvogelatlas maar ook eerder, in mei 1929, toen er in Kalmthout een 50-tal exemplaren 
tijdens de voorjaarstrek werden geteld. Ook 1965 (Lippens L., Maes P. & Voet H., 1966: 135-161) (9 koppels), 
1967 (21 exemplaren) (Voet H., 1969: 3-30), 2000 (24) en 2005 waren invasiejaren. Toch zal de soort in ons 
land een onregelmatige verschijning blijven. Reeds in 1921 voorspelde Marcel de Contreras dat de Steltkluut 
nooit talrijk zou worden in ons land na de Eerste Wereldoorlog, om louter praktische redenen: "Très 
intéressant l'établissement de ces jolis oiseaux dans les Flandres; mais je suppose que cette espèce 
disparaîtra lorsque la Flandre sera repeuplée." (Le Gerfaut, 1921: 67) In 2006 én in 2007 werd in de Uitkerkse 
Polders bij Blankenberge 1 broedpaar vastgesteld. De Stelkluut waagde ook reeds zijn kans in Wallonië: in 
1999 werd in Lens-sur-Geer, gelegen aan de Jeker in de provincie Luik,  een geslaagd broedgeval genoteerd. 
Een paar bracht er 3 jongen groot. Het was, op dat moment de vierde broedpoging of geslaagd broedgeval 
in Wallonië en zonder enige twijfel het verst verwijderd van de kust (Jortay A., 2001: 1-25). Van deze soort 
werden reeds in 1684 2 individuen geschoten te Dumfries266, in de Schotse raadsgebieden Dumfries and 
Galloway. In Nederland vond het eerste broedgeval plaats in het Limburgse Heel267.  Begin juli 1931 werd er 
een nest met vier jongen aangetroffen. Tot 1989 werden minstens in 32 jaren broedpogingen ondernomen, 
met opvallend grote aantallen in 1935 (minimaal 33), 1958 (26), 1965 (40) en 1989 (22)268. Het overgrote deel 
van de broedgevallen van vóór 1989 stamt uit Zeeland, vooral uit Zeeuws-Vlaanderen. Elders in Nederland 
waren Noord-Holland en Flevoland favoriete broedplaatsen. In 1998 waren 1-2 paren aanwezig zonder dat 
er duidelijke aanwijzingen waren voor een broedgeval. De jaren 1999 en 2000 waren relatief goed voor de 
soort, met respectievelijk minimaal 26 en 32 zekere en waarschijnlijke broedgevallen in Nederland. De soort 
die in België reeds in 1907, 1913 en 1930 nabij Kalmthout, in 1919 aan de IJzer en in 1925 in Eernegem, nabij 
Oostende broedend was waargenomen, had duidelijk haar broedareaal in noordelijke richting uitgebreid.  In 
Noordrijn-Westfalen noteerde men het eerste broedgeval in 1986269. Het volgende werd pas in 2008 
opgetekend270.  
 

Kluut, Recurvirostra avosetta 
Het verhaal van de Kluut is er één van vallen en opstaan. De soort werd vóór 1928 regelmatig aangetroffen 
aan de kust en de Beneden-Schelde en – minder vaak – aan rivieren, vijvers en moerassen. "C’est un de nos 
plus fidèles et de nos plus élégants “gibiers” du Bas-Escaut" (Quinet A., 1897: 504) en "passe l’été sur les rives 
du Bas-Escaut, en grandes compagnies" (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 79) schrijft Alfred 
Quinet. Croegaert meldde voor het Antwerpse aan Alphonse Dubois dar de soort broedde bij het fort van 
Kallo: "Deux exemplaires furent pris dans nos environs les 5 avril et 20 juin 1889"(Dubois A., 1890: 337) en 
"Abondante sur l'Escaut. Il y a une vingtaine d'années un couple nichait dans les remparts de l'ancien fort 
Calloo, non loin de la Tête-de-Flandre." (Dubois A., 1888: 146) Anderzijds lezen we bij Edmond de Selys-
Longchamps "peu commune à son double passage sur les côtes maritimes et dans les grands marais des 
Flandres ; très-accidentellement et isolément sur les bords de la Meuse [...] au printemps." (Faune belge: 
123) Wat de Selys-Longchamps schreef, leunt aan bij wat we bij Côme-Damien Degland lezen: "Il est assez 
rare dans notre contrée; il arrive en avril et en repart en automne. Il niche dans les terres incultes de la plaine 
de Lens"(1840: 233) Voor de Franse Moezelstreek noteerde Jean-Joseph-Jacques Holandre: "Très-rare et de 
passage accidentel dans nos environs. Il en a été tué plusieurs près de Thionville." (1851: 117) Félicien Fallon 
verhaalt dat een Kluut geschoten werd te Jambes, aan de Maas bij Namen maar vermeldt geen jaartal. Het 
was in elk geval vóór 1875. In 1920 schreef Georges van Havre: "Cette espèce, qui ne nichait plus ou fort 
rarement chez nous, s'est, établie en 1919, dans la région marécageuse de l'Yser. Une colonie d'une vingtaine 
de sujets a niché sur un petit îlot dans les prairies inondées de Beerst; le 15 mai, il y avait là sept nids, qui, le 
6 juin, contenaient des jeunes fraîchement éclos." (. Le Gerfaut, 1920: 42) Dit succesverhaal werd ook de 
jaren nadien vervolgd: "Comme les deux années précédentes, l'espèce a niché en 1921 dans la région du 
front de guerre. J'ai observé un couple vers le 10 juin, à Mannekensvere." (Le Gerfaut, 1922: 48) noteerde G. 
van Havre twee jaar later. De soort broedde eveneens in het Zwin, maar daar werd de Kluut gedurende de 
drie jaren voorafgaand aan de publicatie van Les oiseaux de la faune belge (1928) niet meer opgemerkt: 

 
266 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 648. 
267 Van Oordt G.J., 1931. Drie nieuwe Nederlandsche broedvogelsoorten. Ardea, 20: 150-152. 
268 (Meininger P.L. & Schekkerman H., 1990. Broedende Stelkluten Himantopus himantopus in Nederland in 1989. Limosa,63: 11-15. 
269 Giehr V., 1987. Erfolgreihe Brut des Stelzenläufers im NSG Rieselfelder Nottuln-Appelhüsen. Kiebitz, 6: 151-153. 
270 Brühne M. & Giessling B., 2008. Stelzenläufer: erfolgreihe Brut 2008 in Nordrhein-Westfalen. Charadrius, 44: 124-125. 
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"Kwam vóór 1925 slechts toevallig tot broeden in het Zwin, of in de omgeving ervan" noteert Léon Lippens 
(De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 35). Nochtans, net over de grens in Zeeland broedde de soort 
nog wel. Dit onregelmatige broedgedrag in het Zwin duurde tot 1934 want in 1927, 1928, 1931 en 1932 
waren er opnieuw enkele koppels aanwezig. Vanaf 1934 begon de soort er opnieuw regelmatig te broeden 
en namen de aantallen ook toe, zodat ook de polderkreken bezet werden. In 1934 telde men in het Zwin en 
omgeving 4 nesten, 17 in 1949, 22 in 1952, 54 in 1960, 85 in 1961 en 40 tot 70 nesten tussen 1973 en 1978. 
Vanaf midden 1939 werden op cruciale plaatsen in de haven van Zeebrugge de nodige baggerwerken 
uitgevoerd en de opgespoten terreinen werden snel door opportunistische Kluten ingepalmd. Momenteel 
beperkt het verspreidingsgebied van de Kluut zich nog steeds hoofdzakelijk tot de poldergebieden, het 
Krekengebied in Oost-Vlaanderen en de linker- en rechteroever van de Beneden-Schelde. In het begin van 
jaren 1950 was de Kluut een vaste broedvogel aan de Beneden-Schelde maar dat was niet altijd zo geweest: 
"Vroeger was de kluut geen gewone verschijning aan de Schelde. Slechts tijdens de trekmaanden en soms in 
de winter werden nu en dan eens kluten gezien." (Maebe J. & Van der Vloet, 1953: 63) Een Britse studie 
toonde aan dat op de Antwerpse Linkeroever de voornaamste oorzaak voor jongenverlies obstakels zijn die 
de vogels ontmoeten op hun weg van de kolonie naar het foerageergebied271.  In Wallonië is hij een recente 
broedvogel. De eerste broedgevallen werden ontdekt in 1984 en 1985 in de bezinkingsbekkens van de 
suikerfabrieken van Warcoing. Omstreeks dat moment had de Vlaamse populatie een recordaantal van 470 
tot 480 paren bereikt. In 1989 heeft een paar gebroed in een bekken met baggerslijk te Pottes (Testaert J.-
M., 1989: 67-68), in de provincie Henegouwen en op hetzelfde moment broedde een koppel in Warcoing. 
Tijdens de jaren 1990 broedde de soort jaarlijks in Henegouwen. De Vlaamse broedpopulatie kende 
voorspoedige jaren in 2001 en 2001 maar daalde in 2003 en bedroeg toen ongeveer 340-540 paren. In 2006 
en 2007 werden respectievelijk 410 en 425 broedparen geteld in Vlaanderen. In Wallonië wordt het aantal 
broedparen jaarlijks op 1 tot 3 geschat. Van 2001 tot 2007 broedden de meeste koppels in het Westen van 
Henegouwen waar ook voor het eerst in 1984 gebroed werd (Hubaut D., 1984: 227-236). In Noordrijn-
Westfalen was de soort zeldzaam in de 19de eeuw en het eerste broedgeval dateert uit 1975272. Het volgende 
werd in 1985-1986 genoteerd. Deze twee kaderen in een toename die aan de Noordzeekust en in Nederland 
werd vastgesteld. De Nederlandse populatie groeide van ongeveer 5000 paren in 1973-1977 naar maximaal 
9000 in 1989, waarna een afname volgde naar ruim 7000 paren in het midden van de jaren 1990. Tijdens de 
atlasinvenrarisatie in 1998-2000 steeg de Nederlandse broedpopulatie naar 7000-9000 paren. Aangezien de 
soort zich bijzonder goed aanpastte aan de nieuwe broedgebieden is de populatie blijven toenemen. 
 

Griel, Burhinus oedicnemus  
Edmond de Selys-Longchamps vermelde maar een beperkte verspreiding en rept met geen woord over 
mogelijke broedgevallen: "De passage irrégulier dans les bruyères de l’Ardenne au printemps et en 
septembre. Plus rarement dans le centre de la Belgique." (Faune belge: 120) J. M. Deby, alsook C.-D. Degland 
en A. de Norguet (1866) voor Noord-Frankrijk, zijn vollediger: "I believe a few nestle on our heaths." 
(Zoologist, 4: 1253) en "niche dans la plaine de Lens" (Degland C.D., 1831: 248). Anatole De Norguet voegde 
er "les garennes [verwachte visvijwaters] de Saint-Quentin (Somme)" aan toe (de Norguet, 1866: 135) Over 
deze soort schreef Georges van Havre: "Migrateur, passe en avril et mai et en septembre-octobre, 
quelquefois novembre et même décembre, irrégulièrement et en petit nombre, exceptionnel en hiver. 
Recherche les dunes et les plaines sablonneuses, de même que les bruyères rocheuses durant le jour; au 
crépuscule se rend aux eaux douces. A été observé aux passages dans tout le pays, mais le plus souvent et 
avec le plus de régularité dans les terrains arides de l’Ardenne et des Hautes Fagnes liégeoises." (. Les oiseaux 
de la faune belge: 324) De volgende waarneming, niet toevallig verricht door een neef van Georges van Havre, 
te Mortsel in 1920, was niet ongewoon maar toch het vermelden waard voor onze ornitholoog uit Wijnegem: 
"Au début de novembre, en chassant en plaine à Mortsel, près d'Anvers, mon neveu vit se lever devant lui 
un oiseau pour lui inconnu. Grâce à un petit bois il put se rapprocher de l'endroit où l'oiseau s'était remis et 
le tua au moment où il prenait son essor. Son vol n'était pas très rapide et en ligne directe comme celui d'un 
coucou non poursuivi. Les petits oiseaux criaient autour de lui comme autour d'un hibou. Quand je vis l'oiseau 
le lendemain, je reconnus un œdicnème […]." (Van Havre G., 1923: 43) In de periode tot 1950 werden 9 

 
271 Hötker H. & Segebade A., 2000. Effects of predation and weather on the breeding success of Avocets Recurvirostra avosetta. Bird 
Study, 47: 91-101. 
272 Tillmanns W., 1979. Brutnachweis des Säbelschnäblers Recurvirostra avosetta) im Rheinland. Charadrius, 15: 131. 
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gevallen gehomologeerd waaronder een individu (1ste kalenderjaar) in de Scheldevallei bij het Oost-Vlaamse 
Zevergem op 27 oktober 1897 (Le Gerfaut, 1943: 112); 1 exemplaar (2de kalenderjaar) uit Heist op 5 maart 
1929 dat terecht kwam in de verzameling van baron de Barchifontaine maar die helaas verkocht werd en 
daardoor verloren ging (Le Gerfaut, 1930: 111) en een individu (1ste kalenderjaar) van de Weeldse heide te 
Poppel op 27 augustus 1938 (De Wielewaal, 1938: 38). De weinig precieze waarnemingen – gebeurd in het 
begin van de jaren 1880 – waarover Alphonse Dubois het heeft, werden niet gehomologeerd omdat zijn 
gegevens eerder op veronderstellingen dan wel op effectieve waarnemingen gebaseerd waren: "Un de ces 
rares échassiers fut tué entre Taviers et Ramillies [op de grens tussen de provincie Namen en Waals-Brabant] 
il y a quelques années; nous l’avons conservé" (Ornis, 6: 333) en "Je l'ai trouve deux fois au marché, mais ne 
puis assurer s'ils étaient pris dans le pays. Je présume plutôt qu'ils venaient de la Hollande [had hij van A. 
Croegaert vernomen]. Cette espèce est de passage irrégulier et l'on en tue parfois dans le pays; il est plus 
que probable qu'il visite les marais des Flandres." (Bulletin du musée royal musée royal d’histoire naturelle 
de Belgique, 5: 141) Tot en met 1956 of 1958 was dit in Nederland een broedvogelsoort in de duinen, met in 
1923 naar schatting dertig broedparen, waarvan 18 tot 20 in de Amsterdamse Waterleidingduinen273. In de 
jaren 1950 was er nog maar een handvol paren over en het laatste zekere broedgeval dateert van het einde 
van de jaren vijftig uit de vorige eeuw. De meest opvallende waarneming in de vorige atlasperiode (1973-
1977) betrof een Griel in de duinen bij Noordwijk aan Zee (Zuid-Holland) zonder dat er aanwijzingen voor 
een broedgeval waren. In 1981 vond er mogelijk een niet-geslaagd broedgeval plaats in Meijendel, een 
uitgestrekt duin- en natuurgebied ten westen van zuidelijk Wassenaar en ten noorden van Den Haag, en 
ongepaarde vogel was in de zomers van 1992 en 1993 aanwezig in het Zwanenwater. 1994 tot 1999 werd 
geen enkele territoriale vogel gemeld. Terwijl Grielen in Engeland en Frankrijk in het binnenland broeden, 
zijn Nederlandse broedgevallen buiten de duinstreek nooit met zekerheid aangetoond. In Noord-Frankrijk 
herbergen de regio’s Picardië en Champagne-Ardenne momenteel de grootste broedpopulaties. 
 

Renvogel, Cursorius cursor 
Over de Renvogel schreef Edmond de Selys-Longchamps: "[...] s’égare quelquefois dans le nord de la France. 
Un individu a été tué sur les côtes de la Manche, et un autre a été pris aux environs de Metz, le 1er septembre 
1822, dans un filet tendu pour les alouettes." (Faune belge: 119.) Michael Schäffer bevestigt deze informatie, 
die hij bij Holandre (1851: 112) gelezen had, maar de Franse ornitholoog situeert de vangst op 1 november: 
"Im Herbst 1822 wurde in der Gegend von Metz ein Individuum dieser seltenen Art in einem Lerchengarn 
gefangen." (Moselfauna : 198) Côme-Damien Degland vulde de informatie voor Frankrijk aan met: "Il a été 
tué dans les environs de Saint-Omer et fait partie de la colection de M. Defrance." (Degland C.D., 1831: 249) 
Enkele jaren later voegde Degland nog enkele plaatsen aan het lijstje toe: o.a. Amiens, Abbeville, Saint-Omer, 
Calais en westelijker: Fécamp en Dieppe (Degland, 1839: 187). Over een waarneming in eigen land was er 
toen nog geen sprake, hoewel de Selys-Longchamps vermoedde dat het niet lang meer zou duren vooraleer 
de soort ook bij ons zou worden geobserveerd: "Ce sont des captures accidentelles faites dans le nord de la 
France qui ont déterminé M. de Selys à inscrire le Court-vite au nombre des oiseaux dont on est autorisé à 
prévoir l’apparition en Belgique. Les prévisions de notre savant confrère se sont, en effet, réalisées. Le 27 
août 1881, l’un des gardes de mon ami […] a tité sur le terrain de la commune de Russon (Limbourg) un oiseau  
qui lui était totalement inconnu. J’ai reconnu [schrijft Edouard Van Beneden] dans l’oiseau un très bel 
exemplaire de Court-vite."274. Alphons Quinet beschrijft de soort als "extrêmement rare en Belgique" (Vade-
mecum des oiseaux observés en Belgique: 87), zonder verdere informatie te verschaffen, tenzij : "un 
exemplaire, tué sur le Bas-Escaut, figure à Tervueren (Collection de M. Paul Lunden, Anvers)". Het is raar dat 
Georges Van Havre niets vermeldt over dit exemplaar want de verzameling van P. Lunden is later in zijn 
privécollectie terecht gekomen (Le Gerfaut, 1912: 22). Van deze soort beschikken we over 1 zekere vangst 
vóór 1928 en uiteraard het individu in het Limburgse Rutten op 27 augustus 1881. Edmond de Selys-
Longchamps, geciteerd door Alphonse Dubois (Faune des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, vol. 2: 715), 
situeert dezelfde waarneming in Othée of Elch, op iets meer dan 5 km van Rutten, in de provincie Luik en in 
het artikel van A. Dubois uit 1912 (Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 179) wordt voor deze 
waarneming de juiste gemeente behouden maar verandert de provincie: "sur le territoire de Russon 

 
273 Strijbos J.P. 1980. De griel, een duinvogel die verdwijnen moest. Het Vogeljaar, 28: 80-88. 
274 Van Beneden E., 1895. Un Court-vite, Cursorius isabellinus Meyer, tiré en Belgique. Bulletins de l’Académie royale des Sciences, 
des Lettres et Beaux-Arts de Belgique, 29: 347. 
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(Luxembourg belge)". De onduidelijkheid is te wijten aan het feit dat A. Dubois zich volledig beroepte op 
informatie die hij bij E. de Selys-Longchamps had aangetroffen en die niet altijd even nauwkeurig was. In een 
eerdere publicatie verschaftte E. de Selys-Longchamps aan A. Dubois wat meer uitleg maar bestond er 
onzekerheid over de  datum "Qu’il y a quelques années on a tué en automne (septembre je pense), un 
Cursorius gallicus à Othée, chez M. Pety de Thozée, gouverneur de la province de Liège, qui en a fait 
gracieusement don à M. le professeur Ed. van Beneden pour l’Université de Liège." (Ornis, 6.: 333) A. Dubois 
deed een rechtzetting:  "J'ai dit anterieurement, d'apres M. de Selys-Longchamps, qu'un Courvite a été tiré 
ä Othee. Suivant une note de M. Ed. Van Beneden, cette capture a été faite, le 27 août 1881, sur le territoire 
de Russon (Limbourg belge) et non à Othee." (Ornis, 9: 130) Maar het was uiteindelijk van Beneden die 
defintief opheldering bracht. Edouard Van Beneden schrijft in zijn artikel dat de Selys-Longchamps met een 
asterisk in zijn Faune belge de soorten had aangeduid "qu’il n’a pas observées encore dans les limites 
politiques actuelles de la Belgique, mais que, d’après lui, on y trouverait probablement." (Van Beneden A., 
1895: 347) De Renvogel was één van hen. De academicus vervolgt: "Les prévisions de notre savant confrère 
[de Selys-Longchamps] se sont, en effet, réalisées. Le 27 août 1881, l'un des gardes de mon ami, M. Pety de 
Thozée, Gouverneur de la province de Liège, a tiré, sur le territoire de la commune de Russon (Limbourg), un 
oiseau qui lui était totalement inconnu. J'ai reconnu dans l'oiseau rare un très bel exemplaire du Court-vite." 
(Ibidem) De provincie Luxemburg leek ons een schromelijke vergissing. Als randinformatie kunnen we nog 
meegeven dat Léon Théodore Marie Pety de Thozée opeenvolgend gouverneur was van de provincies Namen 
(1881-1882) en Luik (1882-1908) en tevens ook burgemeester was van Elch, gelegen op de taalgrens in de 
provincie Luik. Deze waarneming uit Rutten/Othée betrof een juveniel exemplaar (1ste kalenderjaar) en werd 
gehomologeerd door het BAHC. Alphonse Dubois zet de vergissing van de Selys-Longchamps recht en 
vermeldt nog dat: "Un second individu de cette espece se trouvait à l'Exposition de Tervueren de 1905, mais 
je n'en connais pas encore l'origine. Il est cependant probable qu'il a été pris dans le pays." (Dubois A., 1912b: 
179) In Groot-Brittannië werd in 1785 de eerste waarneming verricht in de omgeving van Wingham275, in het 
graafschap Kent. In Nederland dateert de eerste, goed gedocumenteerde waarneming van 18 oktober 1933, 
toen een individu dood werd aangetroffen in Elswoudsduin276 bij Zandvoort in Noord-Holland. Dit neemt niet 
weg dat Albarda al afgeschoten exemplaren vermeldt in 1850 bij Amsterdam, in 1853 bij Zwijndrecht (Zuid-
Holland) en in 1874 bij Oirschot in Noord-Brabant. Dat deze gegevens weinig betrouwbaar zijn mag blijken 
uit de data die Eykman277 voor dezelfde geschoten exemplaren vermeldt: Zwijndrecht in 1858 en 1876 voor 
de Oirschotse heide. De oudste, goed gedocumenteerde waarneming voor Frankrijk komt uit Hoerdt278, in 
het departement Bas-Rhin. Hier werd in 1825 een individu waargenomen. De archieven van de Nouvel 
inventaire des oiseaux de France, alsook enkele publicaties uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste maken 
melding van enkele waarnemingen, waaronder deze uit Fécamp, Dieppe, Amiens en Abbeville maar 
vermelden geen details. Jammer want twee ervan (Cagnicourt en Saint-Nicolas) situeren zich in het 
departement Pas-de-Calais.    
 

Vorkstaartplevier, Glareola pratincola 
Over deze soort schreef Félicien Fallon279 in 1875: “Cette espèce méridionale s’égarerait, paraît-il, 
quelquefois en Belgique. M. [Charles-Frédéric] Dubois la cite dans son ouvrage sur les oiseaux du pays. M. de 
Selys-Longchamps dit qu’elle a été observée dans la Flandre française. Je n’ai aucun renseignement sur 
l’apparition de la Glaréole dans les limites du royaume.″ (Monographie des oiseaux de la Belgique: 141 en 
Dubois A., 1897-1898: 130) Degland blijft in zijn Catalogue des oiseaux observés en Europe, principalement 
en France, surtout dans le Nord de ce royaume (1839: 225) bijzonder vaag. Hij vermeldt geen enkele 
gedetailleerde waarneming van deze soort in Noord-Frankrijk en schreef eerder: "Elle a été tuée sur les bords 
de mer" (Tableau des oiseaux observés dans le Nord de la France, 1831: 53) maar A. de Norguet schreef wat 
later "Très-rare; de passage irrégulier sur les côtes, en petites troupes; a été prise à Bergues et dans les 
garennes de Saint-Quentin (Somme)" (1866: 136). Ook in een artikel uit 1886 vermeldt Alphonse Dubois voor 
ons land, zonder meer details te onthullen: "Aurait été pris une ou deux fois en Belgique." (Dubois A., 1886a: 

 
275 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 652. 
276 Van Oordt G.J., 1934. Korte Mededeelingen. Een exemplaar van Cursorius cursor (Latham) in de duinstreek. Ardea 23: 95 - 96. 
277 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 3: 747. 
278 Kempf C., 1976. Oiseaux d’Alsace, Istra, Strasbourg: 136. 
279 Monographie des oiseaux de la Belgique: 141 en Dubois A., 1897-1898. Nouvelles observations sur la Faune ornithologique de la 
Belgique. Ornis, 9: 130. 
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16) E. de Selys-Longchamps vermeldt een exemplaar "Bei Lüttich am 26. Mai 1856 getötdet." (Naumannia, 
6: 394) Verder had hij van de heer de Meezemaker vernomen dat een individu bij de stad Bergues, 64 km ten 
noordwesten van Lille, was waargenomen. Dat lazen we reeds bij A. de Norguet (1866). Van Emmanuel 
Baillon en Coenraad Jacob Temminck had hij tevens gehoord of gelezen dat deze soort ook In Nederland en 
in Picardië geobserveerd was geweest. Uit deze Noord-Franse regio hebben we weet van drie vangsten later 
in de 19de eeuw: 29 mei 1879, 1883 en 1889. Van Oort280 beweert dat deze pleviersoort reeds in 1815 aan 
Temminck werd bekend gemaakt als een in Nederland zeer zeldzame vogelsoort. Alfred Quinet vermeldt 
deze soort als "très rare en Belgique" (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 87). Jammer genoeg 
geeft hij geen verdere informatie over eventuele waarnemingen in ons land. Deze zeldzame gast werd tot 
1928 slechts tweemaal met zekerheid waargenomen telkens naar het einde van de zomer: een adult ♂ in het 
Henegouwse Esquelmes (Dubois A., 1913: 164) (datum onbekend) en een juveniel gevangen in de omgeving 
van Genk in september 1909. Verder citeren L. Lippens (Les Oiseaux d’eau de Belgique: 131) en K. Dupond & 
J. Maus (Supplément à l’ouvrage du chevalier G.M.C. van Havre, Les oiseaux de la faune belge: 99) een 
individu dat in Boehoute, een deelgemeete van Assenede vlakbij de Nederlandse grens, zou geschoten 
geweest zijn en dat op de markt in Gent werd verhandeld. Dit exemplaar kwam in de privécollectie281 van 
Joseph de Hemptinne terecht. Gezien de verzamelwoede van deze Gentse textielmagnaat en zijn financiële 
armkracht om zeldzaamheden te verwerven, moeten we voorzichtig omspringen met deze waarneming. 
Volgens Alphonse Dubois (Faune des vertébrés de la Belgique, II: 145) – hij had deze informatie van de Selys-
Longchamps - zou de soort reeds eerder in moerassen van de Kempen waargenomen en gedood geweest 
zijn: "Quelques individus ont été tués en Campine, d'après M. de Selys-Longchamps." (Dubois A., 1897: 140) 
Hiervan is evenwel geen bewijsmateriaal. De eerst volgende zekere waarneming, althans volgens Léon 
Lippens, gebeurde op 1 augustus 1938 in het moeras “Het Dievegat” bij Knokke (Le Gerfaut, 1939: 174). De 
volgende waarneming vond plaats aan de Kruisschans in Antwerpen op 30 augustus 1949 (De Wielewaal, 
1949: 25). De eerste waarneming van Vorkstaartplevier in Groot-Brittannië dateert uit oktober 1807 te 
Bowness282, Cumbria. In Nederland werd de eerste zekere ‘waarneming’ op 24 juli 1892 gedaan toen een 
exemplaar dood werd aangetroffen in Den Bosch283 (Noord-Brabant). 
 

Steppevorkstaartplevier, Glareola nordmanni 
Van deze soort beschikken we voor de periode tot 1950 slechts over één gehomologeerde waarneming: 1 
individu (1ste kalenderjaar) in winterkleed bij Antwerpen op 30 augustus 1949. In 2012 waren er, volgens Rare 
Bird Alert België, geen 50 vogelkijkers die deze soort in ons land hadden waargenomen. In Groot-Brittannië 
werd deze soort reeds in 1807, te Bowness284, Cumbria, waargenomen. In Nederland volgde de eerste 
waarneming ongeveer een eeuw later: op 3 november 1900 werd in het Noord-Brabantse Heusden 285een 
adult ♀ in winterkleed dood aangetroffen. De oudste bekende waarneming voor Frankrijk betreft een ♂ dat 
van 27 mei tot 24 juni 1970 te Arles (Bouches-du-Rhône) pleisterde286. De meeste waarnemingen van deze 
soort gebeuren in de Camargue. Op 24 oktober 1974 was een adulte vogel, vrij laat in het jaar, aanwezig te 
Valery-sur-Somme287. Een dag later werd deze stervend teruggevonden. Op 23 en 24 mei 1993 werd een 
exemplaar opgemerkt te Noyelles-sur-Mer. Het individu dat de volgende dagen aanwezig was in de "marais 
du Hâble d’Ault" was vermoedelijk hetzelfde.  
 

Kleine Plevier, Charadrius dubius 

 
280 Ornithologia neerlandica. De vogels van Nederland, Nijhoff,  s-Gravenhage, 1922, III: 58.  
281 Een exemplaar dat op 24 juli 1892 geschoten werd tussen Engelen en vlijmen (Noord-Brabant) en een ander individu dat gedood 
werd op 3 november 1900 bij Hedikhuizen, eveneens in Noord-Brabant, verdwenen in eerste instantie stante pede in een 
privécollectie.  
282 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 652. 
283 Van Ijzendoorn E.J., van der Laan & CDNA, 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch 
Birding, 18: 176 en Tijdschrift van de Nederlandse Dierkundige Vereniging, 2, 1893-1894: 27-28 en Albarda H., 1892. Über das 
Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 424. 
284 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 652. 
285 Van Ijzendoorn E.J., van der Laan & CDNA, 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch 
Birding, 18: 176. 
286 Hovette C., 1972. Nouvelles acquisitions avifaunistiques de la Camargue. Alauda, 40: 343-436. 
287 Hovette C., 1975. Une Glaréole de Nordmann Glareola nordmanni en baie de Somme. Alauda, 43: 316. 



 97 

Vóór de publicatie van Les oiseaux de la Faune belge en zelfs tot de Tweede Wereldoorlog was deze soort 
een plaatselijke, weinig talrijke broedvogel: "on le rencontre en Flandre et çà et là sur la Meuse" schreef 
Félicien Fallon288 in 1875 (Monographie des oiseaux de la Belgique: 152). Julien Marc Deby wist zelfs niet of 
de soort bij ons broedde: "I am not very certain that this bird builds with us, as I have never yet found its 
nest; but its being seen all through the summer in some damp localities." (Zoologist, 3: 1132) E. de Selys-
Longchamps preciseerde eerder "habite les environs de Liège en été sur les bords de la Meuse; niche dans 
les prairies humides et émigre à l’arrière-saison" (Catalogue des oiseaux des environs de Liège d’après une 
nouvelle méthode: 38) en "assez souvent dans les prairies marécageuses des environs de Maestricht" (Faune 
belge: 120) terwijl Alfred Quinet twaalf jaar later weinig verandering vaststelt "Rare en Belgique, ainsi que 
sur l’Escaut" (Les oiseaux du Bas-Escaut: 602). Een gegeven dat we ook bij Alphonse Dubois aantroffen: "Très 
rare sur l'Escaut" (Bulletin du musée royal musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 142). Niet zover 
over de grens, in het Moezelgebied en de Franse Lorraine werd de soort aangetroffen in de eerste helft van 
de 19de eeuw: "Im Sommer an dem Ufern der Mosel und Saar. In des Umgegend; bei Reumagen u.s.w. Bei 
Metz soll es häufig sein." (Moselfauna: 197) en "On le voit en été sur les bords de la Moselle." (Holandre J.-
J., 1851: 112) Karel Dupond 289 beschrijft het opmerkelijke broedgeval van een koppel op de daken van een 
havenhangar en het vertederende verhaal van een kraanman zich zich ‘ontfermt’ over het nest. Dit schijnt 
een typisch Belgisch verschijnsel te zijn: "According to various authors, the two species [Kleine Plevier en 
Strandplevier] can use a wide range of habitats In Belgium, Little Ringed Plover can nest in man-made habitats 
such as building roofs, gravel pits and motorway construction sites, provided they lack vegetation."290 Van 
Havre en ook Verheyen (1948) stellen zich tevreden met het opsommen van broedgevallen. Lippens 
daarentegen zal, zes jaren later, vaststellen dat de aantallen van broedende Kleine Plevieren opmerkelijk zijn 
toegenomen. Door de toenemende industrialisatie in ons land waren over het ganse land zandvlakten, 
opgespoten terreinen, grindgaten... ontstaan waar de soort gretig van gebruik heeft gemaakt. A. Clerfayt 
meldde aan Georges van Havre de aanwezigheid van een koppel aan een bezinkingsbassin dat ook andere 
soorten aantrok: "Un couple s'est fixé en avril 1919 et en avril 1920 sur les berges des bassins de décantation 
des usines à phosphates de la Société Hardenpont, à Saint-Symphorien lez-Mons. Cette année la femelle avait 
déposé quatre œufs grisâtres au fond d'une petite excavation creusée dans le sable et le gravier, qui 
constituaient les berges. Un ouvrier a enlevé les œufs quelques jours avant l'éclosion. Depuis la création de 
cette plage artificielle, on voit chaque année des bécasseaux minutes [Kleine Strandloper] et 
exceptionnellement des bécasseaux platyrhynques [Breedbekstrandloper]. Le chevalier gambette [Tureluur] 
est toujours très abondant, le chevalier aboyeur [Groenpootruiter] et le chevalier Sylvain [Bosruiter] n'y sont 
pas rares." (Van Havre G., 1921: 53-54) In het Zwin was de Kleine Plevier een "onregelmatige en weinig 
gewone broedvogel. [Maar] in 1945 hebben er zowat 45 koppels gebroed op alle soorten terrein, in het Zwin 
en omgeving, waar de Duitsers het gras hadden afgeplagd voor hun militaire werkzaamheden." (De vogels 

 
288 Monographie des oiseaux de la Belgique: 152. 
289 "Quoique les couples de petits pluviers à collier, nichant aux environs d'Anvers, ne soient pas rares, je ne crois pas cependant que 
ce soit le manque d'emplacements qui ait déterminé un couple de ces oiseaux à choisir le toit des hangars du Sud comme lieu propice 
à l'élevage de sa progéniture. Il est vrai que ces toits sont plats, ont une largeur d'environ 40 mètres et s'étendent le long de l'Escaut 
sur plus de 1,000 mètres. De plus, ils sont recouverts de diverses couches de matières, dont la supérieure est une couche de petits 
cailloux multicolores. Avec çà et là quelques touffes de maigre végétation, ces terrasses constituent donc le terrain idéal pour nids 
de cette espèce. Aussi un couple n'a pu résister à la tentation d'y cacher ses œufs, malgré, d'un côté, le bruit et l'activité du 
chargement et du déchargement des bateaux le long du quai, et, de l'autre côté, le passage ronflant des locomotives, le roulement 
d'un charriage intense et tout le vacarme de la vie d'un port. Un préposé à la manœuvre des grues, de sa petite cabane haut perchée, 
avait remarqué les allées et venues fréquentes d'un couple de petits pluviers à collier à une place déterminée du toit des hangars. 
Poussé par la curiosité il descendit sur celui-ci et après de patientes recherches finit par découvrir le nid de ces petits oiseaux. Le nid 
est une façon de parler: un petit enfoncement entre les cailloux et là dedans quatre petits œufs roux jaunâtre pâle, tachetés de gris, 
de brun et de noir, et ressemblant à des cailloux eux-mêmes. Ayant bien repéré la place, le ‘kraanman’ trouvait un divertissement à 
son travail monotone à observer les pluviers. Un jour, il semblait remarquer un petit mouvement autour des parents. Il remontait sur 
le hangar, arrivait près du nid et le trouvait vide. Ayant bien examiné la place autour de lui, il finit par apercevoir quelque chose qui 
n'était pas un caillou. S'étant rapproché, il reconnut un petit poussin recouvert de duvet noir et blanc, la tête rentrée entre les 
épaules, les pattes repliées sous le corps et tapi immobile entre les cailloux. Le petit ne bougeait pas plus qu'un mort quand le 
‘kraanman’ le mit sur le plat de la main ouverte et allait le montrer à ses compagnons de travail au bord du quai! Après un certain 
temps, quand tout le monde avait exprimé son avis, il alla le replacer près du nid." Le petit restait toujours immobile, malgré la liberté 
rendue! Mais à peine l'ouvrier s'était-il éloigné d'une vingtaine de pas qu'alors il se levait et se sauvait au loin. Il n'a plus rien revu de 
la nichée." (Dupond C., 1912.  Notes et faits divers. Le Gerfaut, 2: 95-96) 
290 Fojt E., Triplet P., Robert J.-C. & Stilmann R.A., Comparison of the breeding habitats of Little Ringed Plover Charadrius dubius and 
Kentish Plover Charadrius alexandrinus on a shingle bed. Bird Study, 47 : 8-12. 
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van het Zwin en van Knokke-Heist: 65) In Vlaanderen werd de populatie in 2000 op 330 tot 370 broedparen 
geschat. In 2006 en 2007 waren er nog steeds minstens 300 broedparen in Vlaanderen. In Wallonië is de 
soort schaarser. Na een toename in de jaren 1960-1970 volgde een daling tengevolge van het verdwijnen 
van geschikte, natuurlijke broedhabitats. Tijdens de inventarisatie voor de Belgische broedvogelatlas (1973-
1977) telde men nog slechts een vijftigtal paren. Dit verlies werd ook hier gecompenseerd door nieuwe, 
kunstmatige habitats die ontstonden ten zuiden van de as Samber-Maas. Er zijn geen natuurlijke nestplaatsen 
meer bezet. De soort komt er vooral voor in de leemstreek en hun aantal werd voor Wallonië in 2005 op 110 
tot 140 broedparen geschat. Tot de jaren 1940 was de Kleine Plevier een onregelmatige broeder in Wallonië 
en de Brusselse Regio. In Midden-België en in het gebied tussen Samber en Maas werd er vanaf 1950 een 
toename vastgesteld. Hoog-België werd maar langzaam gekoloniseerd in de jaren 1970-1980. Op basis van 
een eerste census in 1983, gevolgd door een tweede aan het einde van de jaren 1980 en gegevens verzameld 
in 1988-1991, werd de populatie op 100 tot 160 paren geschat, wat ongeveer 20% van de Belgische 
effectieven betekende (Jacob J.-P. & Fouarge J.-P., 1992: 113-136). De Brusselse Regio, waar in de jaren 1950 
(Le Gerfaut, 1950: 241 en De Bournonville B., 1955: 113) her en der nog gebroed werd, telde in de periode 
1989-1991 een tiental broedparen, in 2007 waren er nog zes tot zeven broedparen hoofdzakelijk in het 
noorden en het westen van de agglomeratie. Het voorkomen van deze soort is afhankelijk van de beschikbare 
habitat. Terwijl de Kleine Plevier in België een weinig algemene maar toch regelmatige broedvogel was vóór 
1928, was de soort in Nederland vóór 1924 een zeldzame en onregelmatige broedvogel. De soort had 
nochtans in het begin van de 20ste eeuw haar broedgebied in Nederland "sterk uitgebreid. Vóór 1900 waren, 
met uitzondering van Wassenaar, waar de soort in 1867 in de duinen heeft gebroed, alleen de putten bij 
Cromvoirt (N. Br.) als zoodanig bekend."291  In de periode 1973-1977 werd de Nederlandse populatie op 800-
1300 paren geschat. Later evolueerde dit naar 750-1100. Voor de periode 1990-2010 stelt men in Nederland 
een populatiedaling vast die schommelt rond 20%. In Duitsland daarentegen blijven de aantallen sinds 1990 
op hetzelfde niveau. Degland vermeldt enkel dat dat de soort in Noord-Frankrijk "De passage irrégulier" 
(Degland C.D., 1831: 251) was. Dat was ook de mening van Félix Marcotte (1857-1860: 320). Bij Anatole de 
Norguet (1866: 136) lezen we "Rare; se prend parfois sur les côtes de Dunkerque et le long des rivières ; je 
l’ai trouvé au marché de Lille." Iets minder dan een eeuw later zou de situatie er totaal anders uitzien. N. 
Mayaud schreef in 1936: "Nidificateur: commun sur les grèves des eaux douces, surtout rivières de France, 
parfois sur celles des côtes maritimes (mer du Nord)."292  
 

Bontbekplevier, Charadrius hiaticula 
Volgens Edmond de Selys-Longchamps was de soort "de passage irrégulier dans l’intérieur du pays le long 
des rivières. Très-commun en Flandre sur les bords de la mer au printemps et en automne." (Faune belge: 
120) "Très abondant le long de l'Escaut, surtout en aval d'Anvers. […] Observé sur la plage [te Knokke] à partir 
du 11 mai jusqu'au 23 août" schrijft Alponse Dubois (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 
5: 142). Raspail bevestigt het algemene voorkomen aan de kust: "Commun presque toute l’année." 
(Mémoires de la Société Zoologique de France, 26: 145) Pierre Jean de Tristan (Revue française d’Ornithologie, 
4: 168) had de soort op 11 juli 1915 broedend aangetroffen in de IJzervlakte. Oliver Vernon Aplin had het 
geluk deze soort tijdens zijn kort verblijf in de Maasvallei waar te nemen, al was het net over de grens: "I saw 
a bird flying in the distance over the pools of Givet witch appeared to be a Ringed plover." (The Zoologist, 3: 
160) Julien Marc Deby wist dat de soort aan de Moezel broedde: "[…] never nestles here, though it does so 
commonly on the banks of the Moselle." (Zoologist, 4: 1256) Wellicht had hij dit bij Schäfer gelezen: "Er 
bewohnt die Ufer der Mosel, und legt daselbst seine 3-4 Eier […]. Es ist nicht gemein." (Moselfauna: 196) of 
bij Holandre: "On le voit qquelquefois en été sur les sables et cailloux de la Moselle." (1851: 112) Alfred 
Quinet schrijft over deze soort: "Il paraît affectionner les rivages sablonneux de nos côtes, et les dunes de 
notre littoral. Sur le Bas-Escaut, vous le trouverez déjà fin Septembre entre le Doel et le Vieux-Doel, jusqu’au 
Saeftingen, en petites compagnies d’une quinzaine d’individus, sans doute deux familles réunies pour le 
voyage. Ils font des incursions aux mares et fossés des polders avoisinant, ne s’envolant jamais bien loin [...]" 
(Les oiseaux du Bas-Escaut: 601) en elders vermeldt hij dat de Bontbekplevier ‘s nachts trekt (Vade-mecum 
des oiseaux observés en Belgique: 79). Voor deze soort is er niet zoveel veranderd sinds 1928, met dit verschil 
dat de soort vroeger iets meer werd waargenomen in het binnenland. Georges van Havre vermeldt o.a. de 

 
291 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 3: 763. 
292 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France, Société d’Etudes Ornithologiques, Paris: 50. 
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vangst van 1 adult exemplaar bij Doornik op 25 april 1873; een waarneming in Saint-Symphorien bij Bergen 
en een broedgeval in Willebroek. Alphonse Dubois bevestigt het broeden aan de kust: "Niche sur nos côtes, 
de même que l’Æ. Cantiacus [Strandplevier]; M. X. Raspail m’écrit qu’il a trouvé plusieurs fois les œufs de ce 
dernier sur la plage de Nieuport-Bains, où ils étaient déposés sur un amas de débris de coquilles." (Faune des 
Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, A la Librairie C. Muquardt, Th. Falk Sr, Bruxelles, II, addit. et corr.: 722) 
Lippens (19542) en Dupond & Maus (1950) sommen verscheidene waarnemingen en broedgevallen op in de 
Kempen, in de provincies Brabant, Luik en Namen. Ten tijde van Léon Lippens werd het aantal broedparen 
op iets meer dan honderd geschat en dat is een groot verschil met de 13 paren in 2000, 11 in 2001, en 
minstens 7 in 2002 die we in Vlaanderen recent optekenden. De afname heeft zich in 1994 ingezet, van de 
24 broedparen die toen geteld werden evolueerde men in 2006 naar minder dan tien. Van binnenlandse 
broedgevallen is geen sprake meer tenzij een (vermoedelijk) broedgeval op het Noordelijk Eiland te Wintam 
in 2001 en 2002. In Nederland heeft deze soort zich in 20ste eeuw door grote infrastructurele werken kunnen 
uitbreiden tot 400-650 paren omstreeks 1980. Daarna liepen de aantallen weer terug, hoewel de afname 
door natuurontwikkeling wal snel werd afgeremd. In 1998 en 1999 werd de populatie opnieuw op 430-470 
paren geschat.  
 

Kildeerplevier, Charadrius vociferus 
Léon Lippens (19542) had vernomen dat een Kildeerplevier op 10 april 1939 in Zeebrugge zou zijn geschoten. 
De vogel werd opgezet maar ging verloren in mei 1940. Bij gebrek aan bewijzen besloot Lippens deze soort 
niet op te nemen in de Belgische avifauna. Hij sloot echter de mogelijkheid niet uit dat individuen van deze 
Noord-Amerikaanse soort in België zouden kunnen worden waargenomen. Hij staafde deze theorie met een 
vijftiental vangsten van Kildeerplevier in het graafschap Kent, in het zuidoosten van Groot-Brittannië. Dit lijkt 
ons voor een Noord-Amerikaanse gast best aaneembaar. In 1967 was er nog steeds geen reden om deze 
soort toe te voegen aan de Belgische Avifauna. Dupond & Maus (1950) reppen met geen woord over wat de 
heer Hanssens aan Léon Lippens had verteld aangaande het exemplaar uit Zeebrugge en ook Lippens en Wille 
(1972) vonden het nog niet nodig de soort in een Europese context te vermelden. Nochtans was de soort 
niet onbekend want E.-L. Trouessart293 beschrijft in 1912 de Kildeerplevier als een nieuwe soort voor West-
Europa, waargenomen op de Scilly-eilanden. Het is niet verrassend dat de Kildeerplevier het vaakst in Groot-
Brittannië is gezien. Tot en met 1995 telde men er maar liefst 51 gevallen en een jaar later volgde reeds de 
52ste. Ook Ierland pikte in 1996 een graantje mee met 2 waarnemingen. De meeste waarnemingen van deze 
soort in Europa situeren zich aan de westrand van ons continent, zoals de zes waarnemingen in Frankrijk, 
allemaal uit de 20ste eeuw. Toch werd de soort ook al in Zwitserland, Hongarije en Roemenië gespot. Groot-
Brittannië steekt veel landen de loef af, hier werd de soort bij Christchurch, in het graafschap Dorset, reeds 
in april 1859 waargenomen. De oudste, gedocumenteerde waarneming voor Frankrijk gebeurde in het 
departement Vendée, te Triaize op 22 december 1954294. 
 

Strandplevier, Charadrius alexandrinus 
In 1842 schreef Edmond de Selys-Longchamps: "Commun sur les côtes de Flandre et à l’embouchure de 
l’Escaut, au printemps et en automne. Très-rare et accidentellement dans l’intérieur du pays." (Faune belge: 
120) Félicien Fallon en Alphonse Dubois stelden, respectievelijk in 1875 en 1887-1888, hetzelde vast: "En 
Belgique, on le trouve sur tout le littoral de la mer du Nord. [...] mais il est extrêmement rare dans l’intérieur 
des terres." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 153) Aan deze informatie voegde Julien Marc Deby het 
volgende toe: "has sometimes been know to nestle on the sand-hills." (Zoologist, 4: 1251) Een gegeven dat 
Côme-Damien Degland voor Noord-Frankrijk bevestigde: "niche sur nos côtes maritimes" (Degland C.D., 
1831: 251). "Se rencontre fréquemment à Bath, Saftingen et plus loin. Il ne remonte pas beaucoup l'Escaut 
et l'on n'en tire que quelques-uns en août et septembre près de la ville [Antwerpen]." (Dubois A., 1888: 142) 
"Niche régulièrement mais en petit nombre à Nieuport-Bains" (schreef de Franse ornitholoog Xavier Raspail 
Mémoires de la Société Zoologique de France, 26: 145). Alfred Quinet stelde vast dat deze soort zeldzamer 

 
293 Catalogue des oiseaux d’Europe pour servir de complément et de supplément à l’Ornithologie européenne de Degland et Gerbe 
(1867), Librairie des Sciences naturelles Paul Klincksieck, Léo Lhomme successeur, Paris, 1912: ″espèce américaine très accidentelle 
en Europe, Ouest (Angleterre, Hants, Iles Seilly) ”    
294 Dubois Ph. J, Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 1999. Inventaire des oiseaux de France, Avifaune de la rance métropolitaine, 
Nathan, Paris: 147. 
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was aan de oevers van de Beneden-Schelde dan de Bontbekplevier: "Plus rare [was] aux rives du Bas-Escaut 
que le grand Pluvier à collier." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 603) In 1988 was deze soort nog steeds aanwezig 
in de kusstreek, de Gentse Kanaalzone en het Beneden-Scheldegebied. Zestien jaren later zijn alle 
broedgevallen geconcentreerd rond de haven van Zeebrugge en de Antwerpse Linkeroever. De totale 
populatie voor Vlaanderen bedroeg 68 paren in 2000, 62-64 in 2001 en 52 tot 68 in 2004. Door de 
havenuitbreiding en een toename van de vegetatie aldaar daalde het totaal tot minder dan 20 paren in 2003. 
In 2006 werden in het Antwerpse nog 15 paren geteld en 10 in 2007. Aan de Oostkust daalden de aantallen 
van 16 paren in 2006 naar 13 in 2007. Dit maakt dat de totale Vlaamse populatie in 2006 op 31 paren geschat 
werd en op 23 in 2007. De natuurinrichtingswerken die op dit moment reeds uitgevoerd werden in het 
Antwerpse, bieden voor de soort voorlopig nog onvoldoende perspectieven. Ook aan de Oostkust zal het nog 
een tijdje duren vooral de Strandplevier zal kunnen profiteren van natuurwerken in de IJzermonding en de 
aanleg van het sternenschiereiland. In 1928 schreef Georges van Havre: "Très commun le long des côtes de 
la Hollande et du nord de la France, où il niche dans les dunes" (Les oiseaux de la Faune belge: 334). Dit was 
nog steeds het geval in het begin van de jaren 1950 maar in 1981 stelde men reeds vast dat de broedplaatsen 
in Oostduinkerke en Koksijde verlaten waren. Nu kan de soort zich als broedvogel handhaven dankzij het 
ontstaan van opgespoten terreinen zolang deze onbebouwd blijven. Zo komt de Strandloper sinds 1961 ook 
in de omvangrijke opgespoten terreinen van de Gentse Kanaalzone als broedvogel voor. Deze terreinen 
kwamen tot stand naar aanleiding van de verbredingswerken van het kanaal Gent-Terneuzen. In 1945 vond 
deze soort plots uitgestrekte beschikbare terreinen in het Zwin nadat de Duitsers in een deel van het 
reservaat grasplaggen hadden meegenomen. Van het ene jaar op het andere waren er plots 70 broedparen 
(Lippens L., 1954a: 163) aan de oostkust aanwezig en 40 tot 45 aan de westkust (De Wielewaal, 1954: 248) 
terwijl de Strandplevier voordien een regelmatige broedvogelsoort was maar met wisselende aantallen. 
Rekening houdend met enkele inlandse gevallen schatte F. Grootaers de Belgische populatie in 1954 op 150 
paren. Waarnemingen tot ver in het binnenland waren vroeger zeldzaam maar kwamen voor. Volgens Otto 
Le Roi (1906) werd op de Rijn een exemplaar gevangen en ook op Moezel295, bij Nancy in Frankrijk. Terwijl de 
Nederlandse populatie in de periode 1973-1977 nog op 700-900 geschat werd, daalde deze tijdens de 
volgende atlascensus naar 270-320 paren296. 
 

Woestijnplevier, Charadrius leschenaultii 
Deze soort werd voor het eerst met zekerheid van 21 tot 23 juli 1954 in ons land in de Ijzermonding te 
Nieuwpoort waargenomen en Frans Grootaers bracht hierover uitvoerig verslag uit (De Wielewaal, 1955: 
149-151). Een tiental leden van de Oostendse afdeling bevonden zich op de dijk ter hoogte van de groote 
kreek. Een vijftal sloop dichterbij en benaderde de vogel tot op 20 m. De dagen na de determinatie werd 
vakliteratuur geraadpleegd. Peterson vermeldde drie waarnemingen in Europa: Griekenland, Zweden en 
Duitsland.  en H.G. Alexander schreef: "Presumably this species might some time occur in Great-Britain as 
there are records froom Sweden en Germany." (British Birds, 1954: 401).  Wanneer Grotaers op de 
vergadering van de redactieraad op 30 januri 1955 A. Rodts zijn verhaal hoort doen, beseft hij plotseling dat 
hij heel waarschijnlijk hetzelfde exemplaar op 29 juli 1954 aan de IJzer  te Lombardsijde heeft waargenomen. 
Dat zou betekenen dat de gegevens van het Belgian Rare Birds Committee voor interpretatie vatbaar zijn. In 
het gezelschap van F. florizoone nam Grootaers "een sierlijke onbekende steltloper" waar. Hij stond er reeds 
geruime tijd in een soort van sprakeloze vertwijfeling naar te kijken en kon hem niet thuis brengen. Florizoone 
stelde zich dezelfde vraag: "Maar wat is dat toch voor een vogel, hier van voren?" In hun notities lezen we: 
"een pluvier, een derde groter dan de strandpluvier, isabelkleurig, zwarte streep achter het oog, gele spiegel 
op de gespreide vleugel." (De Wielewaal, 1955: 151). De laatste zin uit het artikel is eveneens een aanwijding 
om de data vermeld door het homologatiecomité te herzien: "Zeer vermoedelijk gaat het over dezelfde vogel, 
die derhalve minstens van 21 tot 29 juli 1954 aan de IJzer vertoefde." In totaal tellen we van 1954 tot 1994 
vier aanvaarde waarnemingen in ons land waarvan 3 in de Ijzermonding en 2 in Zeebrugge, 1 in de 
achterhaven en 1 in de voorhaven. Deze soort werd in Nederland voor het eerst van 18 tot 27 augustus 1984 
waargenomen op Terschelling, waar een adult ♂ in zomerkleed verbleef297. De eerste waarneming in Groot-

 
295 Godron A., 1862. Zoologie de la Lorraine ou catalogue des animaux sauvages observés jusqu'ici dans cette ancienne province. 
Mémoires de l’Académie de Stanislas, Nancy: 376. 
296 Meininger P.L. & Arts F.A., 1997. De Strandplevier Charadrius alexandrinus als broedvogel in Nederland in de 20e eeuw. Limosa, 
70: 41-60.  
297 Ellenbroek F. & Schekkerman H., 1985. Woestijnplevier op Terschelling in augustus 1984. Dutch Birding, 7: 59-65. 
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Brittannië betreft een individu in eerstewinterkleed dat van 9  december 1978 tot en met 1 januari 1979 te 
Pagham Harbour, in West-Sussex, vertoefde. Frankrijk telt voor de 20ste eeuw minder dan tien waarnemingen 
waarvan twee in de baai van de Somme. Daar werd op 17 mei 1980 het kavader van een ♀ aangetroffen en 
werd een – dit maal levend – individu waargenomen op 17 juli 1994 (Ornithos, 2 (4): 154). Het Franse 
Homologatiecomité heeft zich ook gebogen over een waarneming op 28 juli 2002 in de baai van de Somme 
en een andere op 25 juli 2003 in de baai van de Authie. Hier kon tot nu toe nog niet met absolute zekerheid 
de mogelijkheid van Mongoolse Plevier Charadrius mongolus worden uitgesloten. 
 

Goudplevier, Pluvialis apricaria 
Over deze soort schreef Edmond de Selys-Longchamps: "De passage régulier en automne et en mars et avril. 
Cette espèce voyage par troupes très-nombreuses et choisit pour se reproduire les plaines les plus étendues." 
(Faune belge: 121) Xavier Raspail relativeerde dit enigszins: "Ce Pluvier s’est montré très rare pendant tout 
mon séjour sur le littoral belge, bien que le Dr. Dubois le donne comme commun aux passages et qu’un 
certain nombre hiverne quand l’hiver n’est pas rigoureux; ce n’est pas la cause de la rareté que j’ai constatée, 
car les hivers de 1877 et 1878 ont été extrêmement doux." (Mémoires de la Société Zoologique de France, 
26: 144) Ook voor Noord-Frankrijk lezen we: "Le passage de printemps commence des les premiers jours de 
mars et se prolonge jusqu’en avril. Celui d’automne a lieu dans les mois d’octobre et de novembre. […] Il en 
est qui restent jusqu’aux gelées et qui passent même l’hiver lorsqu’il est tempéré. On en prend beaucoup 
aux filets, à ces différentes époques, dans les environs de Lille et de Douai." (Degland C.D., 1831: 250); 
"Commun à son double passage; abondant sur la plage où il suit la ligne des eaux à la recherche de petits 
animaux marins; on le rencontre rarement en livrée de noces dans nos climats" (A. de Norguet, 1866: 185); 
"Habite […] les contrées du Nord. De passage au printemps et en automne dans les environs de Metz, où il 
est quelquefois très abondant." (Holandre J.J., 1851: 112) en "The only ones I saw were a few in April and 
afain in August in the St. Pol marsh." (Witherby H.F., 1919: 202) Het pleisterende voorkomen aan de kust 
werd in reeds 1890 door Alphonse Dubois bevestigd maar voor de omgeving van Hasselt lezen we in een 
bijdrage van advocaat Edgard Claes aan Alphonse Dubois: "Cet oiseau ne s’arrête guère dans ma région; j’ai 
vu passer une bande le 8 janvier 1887." (Ornis, 6: 333) In 1875 schreef Félicien Fallon: "Le Pluvier Doré ne se 
reproduit pas en Belgique" (Monographie des oiseaux de la Belgique : 151). Heeft de Selys-Longchamps zich 
vergist? A. Dubois rept, in zijn Faune des vertébrés de la Belgique (1894) met geen woord over broedgevallen 
in België en Degland en Gerbe (1867²) geven de soort als sedentair in Engeland en Duitsland maar als 
doortrekker in België. Ze schrijven wel dat individuen in een beginnend bruidskleed werden waargenomen 
bij Lille en Douai maar dat deze vogels verder noordwaarts doortrokken. Alfred Quinet verschaft meer 
informatie over de geografische verspreiding: "Cet oiseau quoiqu’assez répandu en certaines parties de la 
Belgique aux époques des migrations est très rare aux rives du Bas-Escaut. C’est le plus commun et le plus 
apprécié des Pluviers sur nos marchés. Par une anomalie assez bizarre, cet oiseau qui habite l’été les 
immenses marais des pays du nord, donne la préférence aux champs cultivés aux temps des migrations. [...] 
Parfois cependant de grandes bandes de ces oiseaux se réunissent sur nos côtes, y demeurent quelques jours, 
puis se dispersent à l’intérieur des terres." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 597-598) Bij Jean Vincent vonden we 
informatie die we ook bij Alphonse Dubois lazen: "Abondant aux environs de Duffel" (Nos Oiseaux: 193) en 
"Ne se voit pas beaucoup dans nos environs immédiats, plus abondant le long de la Nèthe dans les prairies 
aux environs de Duffel, Waelhem, etc." (Dubois A., 1888: 142) Ook in Limburg kwam de soort af en toe voor: 
"[en 1882] le régisseur de Mme la Marquise de Grimaldi a blessé un pluvier doré dans les prairies de Crutzen 
– Nous avons pu garder cet oiseau en vie pendant 16 jours, en le nourrissant de lombrics [regenwormen]" 
schreef Constant Bamps (Bulletin de la section scientifique et littéraire de la Société chorale et littéraire des 
Mélophiles de Hasselt, 19: 107) in 1883. Iets meer dan een eeuw later heeft deze soort, zowel in 1980 als in 
1981, succesvol gebroed in de provincie Limburg (Geuens A., 1981: 181-182). Het staat vast dat de soort ook 
reeds omstreeks 1900 in Nederlands Limburg, net over de grens, gebroed heeft en in 1924 telde men in de 
Peel nog 24 paren. Hier werd tot 1932 gebroed. "Des te betreurenswaardiger is het, dat zij thans in Nederland 
een zeer zeldzame broedvogel is geworden, die wellicht nog slechts in enkele paartjes voorkomt […]. Zij is 
door de ontginning en ruilverkaveling uit de Peel en bij Staphorst en Rouveen verdwenen […]."298 De La 
Fontaine (1897: 151) vermeldt voor ons land dat enkele koppels gebroed hebben in de omgeving van Saint-
Hubert maar Georges van Havre (1928) trekt dit in twijfel en gaat er van uit dat de auteur de Goudplevier 

 
298 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 3: 768. 
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heeft verwisseld met de Kievit. Jagers en jachtopzieners beaamden dit. Omstreeks 1844 vermeldde Michael 
Schäfer de Goudplevier uitsluitend als doortrekker in de Moezelstreek: "Der Goldregenpfeifer nistet im 
Norden Europas, und ist in unserem Bezirte im Herbst und Frühjahr bloss als Zugvogel anzutreffen. Er wurde 
in der Umgegend von Trier schon oft beobachtet oder erlegt" (Moselfauna: 195) We vermelden nog het 
broedgeval (4 eieren) in de Hoge Venen, waarover Le Roi en Geyr von Schweppenburg (1912) het hebben. 
Na 1912 werden de moerassen er drooggelegd en verdween de Gouplevier er als broedvogel299. Van 1997 
tot 2004 was een koppel opnieuw aanwezig in de Hoge Venen en in 1997 en 1999 werd er ook gebroed. "Il 
s’agit apparemment du site de nidification le plus méridional d’Europe occidentale" merkt Maxime 
Metzmacher op (Les oiseaux des Hautes-Fagnes, Histoire et géographie des oiseaux nicheurs: 259). Het 
broedgeval uit 1997 was wel mysterieus. Er werden effectief 4 eieren gezien, welke werden uitgebroed maar 
nadien werden geen jongen waargenomen. In 1998 was opnieuw een koppel aanwezig maar dit heeft niet 
gebroed en in 1999 broedde een paar in de buurt waar in 1997 eieren werden ontdekt. Ditmaal werden 2 
kuikens opgemerkt. Goudplevieren waren in de 19de eeuw een gegeerde lekkernij: "Renfermé dans un jardin, 
avec le bout de l’aile coupé, le pluvier Doré y vit parfaitement et s’y nourrit de vers et de limaçons: l’hiver il 
convient de suppléer à ce régime naturel par du pain et de la viande cuite. Cet oiseau constitue un excellent 
gibier très-apprécié des gourmets." (Fallon F., 1875. Op. cit.: 150) De mogelijke broedgevallen voor ons land 
uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste zijn te weinig gedocumenteerd om au sérieux genomen te worden 
(Ghiette P., 1998: 171-181). In Nederland was deze soort tot en met 1932 als broedvogel aanwezig in De Peel 
(Limburg/Noord-Brabant)300 en tot 1937 in het Fochtelooërveen, Noordwest-Drenthe/Zuidoos-Friesland. In 
Nederland is de soort sinds 1937 als regelmatige broedvogel verdwenen. Daarna werd alleen nog een nest 
met vier eieren gevonden op 9 juni 1974 te Budel, in Noord-Brabant301. Dat was vooralsnog het laatste zekere 
broedgeval voor Nederland. Op de Groote Heide bij Leende, ten zuidoosten van Eindhoven (Noord-Brabant), 
verbleef in 1991 kortstondig een baltsend paar dat niet tot broeden kwam. In de atlasperiode 1998-2000 
ontbraken aanwijzingen voor broedpogingen. 
 

Steppekievit, Vanellus gregarius 
De eerste waarneming, bovendien gehomologeerd, van deze soort voor België, dateert uit 1962. Te 
Langerbrugge-Gent werd in een groepje Kievitten "een vogel opgemerkt met een aantal opvallende 
veldkenmerken." (Van Impe J., 1962: 563-569) De soort werd nadien nog verscheidene malen opgemerkt: 
o.a. op 7 en 8 juni 1962 in het Oostvlaamse Zevergem (De Giervalk, 1962: 563 en 1967: 309), in het Limburgse 
Zolder op 5 april 1966 (De Wielewaal, 1966: 141), in Turnhout op 25 mei 1970 (Wielewaal, 1970: 166 en De 
Giervalk, 1967: 309), in Meise-Wolvertem op 18 april 1993 (Oriolus, 61: 31) en in Willebroek op 17 augustus 
2002. De waarnemingen van Langerbrugge, Zolder, Turnhout, Meise en Willebroek werden gehomologeerd. 
In een De Giervalk uit 1962 bracht J.¨P. Vande Weghe een overzicht van deze soort in Europa tot op dat 
moment. Intussen werd de soort nog herhaaldelijk in ons land waargenomen. Het eerste broedgeval in 
Wallonië werd opgetekend in 2004 (Joris A., 2004: 110-111). Een exemplaar werd waargenomeen tijdens de 
atlasinventarisatie, tussen Eghezée en Mehaigne, niet zo ver van Namen. De soort was voor  In Nederland 
werd een individu van deze soort te Ossenbroek302, in Noord-Brabant, dood aangetroffen. In Nederland is dit 
een zeldzame soort met 32 gevallen in de periode 1800-1997. In Groot-Brittannië werd voor het eerst een 
individu in de herfst van 1860 bij St Michael’s-on-Wyre303, in het graafschap Lancashire and North Merseyside 
waargenomen. Op 1 augustus 1899 zou een volgende waarneming plaatsvinden bij Navan, in het Ierse 
graafschap Meath. Bij de oudste, aanvaarde en gedocumenteerde waarnemingen voor de 19de eeuw uit 
Frankrijk zijn er twee (1851 en 1861) uit de Marnestreek maar geen enkele die zich noordelijker situeert. In 
het Groothertogdom Luxemburg werd de eerste waarneming van deze soort verricht op 15 augustus 2007304. 

 
299 Neubaur F., 1957. Beiträge zur Vogelfauna der ehemaligen Rheinprovinz. Decheniana, Verhandlungen des Naturhistorischen 
Vereins der Rheinlande und Westfalens, 110: 1-278. 
300 Van Noorden B., 1997. Waarom verdween de Goudplevier Pluvialis apricaria als broedvogel uit Nederland? Limosa, 70: 89-96 en 
van Overbeek de Meijer G.A.W., 1922. Een merkwaardig legsel van de Goudplevier (Charadrius apricarius L.). Ardea, 11: 151-152. 
301 Scharringa C.J.G., 1976. Korte mededelingen: Broedgeval van een Goudplevier Pluvialis apricaria apricaria in Brabant. Limosa, 49: 
109-109. 
302 Van den Berg A.B. & Bosman A.W., 1999. Zeldzame vogels van Nederland: 139. 
303 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 649. 
304 Biver G., 2008. Erstnachweis des Steppenkiebitzes Vanellus gregarius für Luxemburg. Regulus Wissenschaftliche Berichte, 23:  62-
63. 
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Kievit, Vanellus vanellus 
Edmond de Selys-Longchamps vermeldt dat exemplaren "nichent en grand nombre dans les vastes prairies 
marécageuses de la Campine et des polders." (Faune belge: 121) Xavier Raspail (1913: 145) heeft het over 
broedgevallen in het Zwin. In 1875 schreef Félicien Fallon reeds: "il est excessivement abondant [...] et 
commun dans certaines parties de la Belgique, spécialement dans les marais du Limbourg, dans les Polders 
et en Campine." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 154)Jean Vincent benadrukt eveneens de 
aanwezigheid in Limburg: "Niche à Hasselt; plus ou moins abondant ailleurs lors du passage." (Nos Oiseaux: 
193) Hij vermeldt ook de aanwezigheid van de soort in "l’Entre-Sambre-et-Meuse" maar in de eigenlijke 
Ardennen, Belgisch Lotharingen en de Hoge Venen, is de soort nooit talrijk aanwezig geweest. Dit 
contrasteert met wat we bij Michael Schäfer lezen: "Der Kibiz, welchen als Zugvogel bei uns im März 
ankommt und in Oktober wieder wegzieht, nistet an feuchtigen, sumpfigen Stellen, besonders in Riesgras, 
im ganzen Bezirte, besonders häufig in den Eifel." (Moselfauna: 199)  Alfred Van Beneden preciseert: "y niche 
parfois dans les prairies de Sourbrodt." (Hautes Fagnes, 1, 1938: 128) Ook tijdens de wintermaanden werd 
de soort aan de kust in grote aantallen waargenomen: "Passages [aan de vuurtoren van Oostende] du 5 
janvier au 3 avril 1887; en hiver, par temps de neige, ils passent quelquefois par bandes de 500 à 500 individus 
[…]." (Dubois A., 1890: 334) Alfred Quinet preciseert: "Mais la vraie patrie du Vanneau Huppée est 
certainement la Hollande et depuis la Zélande jusqu’aux provinces septentrionales des Pays-Bas, les 
immenses prairies toujours humides de cette contrée sont peuplées de ce bel oiseau [...].  Il fréquente 
volontiers encore les Schorres et les rives vaseuses du Bas-Escaut, et depuis le Doel jusque Flessingue, le 
chasseur ou le touriste pourra admirer, observer ou chasser ces intelligents et électriques volatiles. [...] Il 
niche déjà chez nous en Flandre et dans la province d’Anvers [...]." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 607) 
Kievitseieren waren behoorlijk duur: "Ses œufs sont meilleurs que sa chair et se vendent, fin mars, à 
Bruxelles, un franc pièce et plus!" (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 86) Ook C.-D. Degland 
schatte het vlees van de Kievit niet hoog in: "on n’estime pas ici la chair des Vanneaux tant vantée ailleurs" 
(Catalogue des oiseaux observés en Europe, principalement en France, surtout dans le Nord de ce royaume, 
1841: 243). In 1906 maakte Otto Le Roi in Die Vogelfauna der Rheinprovinz gewag van enkele broedparen in 
de Hoge Venen. Op het einde van de jaren 1960 telde men er een twingtigtal (Tricot J., 1968: 113-124). De 
Kievit is, in België, niet alleen in aantallen toegenomen ook heeft hij, dankzij zijn aanpassingsvermogen, zijn 
verspreidingsgebied verruimd. Met naar schatting 13000 – 15 000 paren in de periode 1973-1977, 12 000–
15 000 in 1981 en 14 000–20 000 in 2002 is er nauwelijks sprake van een wijziging van het broedbestand in 
Vlaanderen. In Wallonië waren er ± 6100 broedparen in 2005, hoofdzakelijk ten noorden van de as Samber-
Maas, meer bepaald in de Condroz en Famenne, maar ook in Belgisch Lotharingen waar het eerste 
broedgeval in 1971 in de omgeving van Aarlen werd vastgesteld (Moïs, C., 1971: 153-157 en Jacob J.-P., 1982: 
37-45). Na een forse stijging is hier een lichte terugval vastgesteld. Door de mechanisering van de landbouw 
is een verdere toename waarschijnlijk uitgesloten. De Brusselse Regio telde in 2007 twee kleine kernen 
gelegen aan de ring, in het noorden en het westen van de agglomeratie. Men schatte hun totaal in de periode 
2000-2004 op 15 tot 24 paren terwijl er in de periode 1989-1991 ongeveer 10 à 11 geteld werden. In het 
Groothertogdom Luxemburg broedde de soort tot in de jaren 1920, weliswaar in kleine aantallen, op het 
Ardens plateau en in de omgeving van Hautbellain, een plaats in de gemeente Troisvierges en het kanton 
Clervaux. Nadien verdween de soort als broedvogel gedurende 40 jaren van het toneel. In 1960 werd een 
herkolonisatie ingezet305. In de Noord-Franse regio Picardië had de broedpopulatie lang weten standhouden 
maar omstreeks 1960 leek zich hier ook een daling in te zetten. In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen 
steldde men in de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw een sterke achteruitgang vast van 
de populatie tengevolge van de intensivering van de landbouw en het rapen van de eieren. In het midden 
van de jaren 1920 herstelde de populatie zich maar dit was maar tijdelijk want vanaf het einde van de jaren 
1970 en het begin van de jaren 1980 daalden de aantallen, opnieuw tengevolge van het intensieve gebruik 
van landbouwgronden. De schatting van 120000 paren voor Nederland in de periode 1973-1977 was 
vermoedelijk te laag. In 1979-1985 werd de populatie op 200000-275000 paren geraamd. 
 

Drieteenstrandloper, Calidris alba 

 
305 Jaeger  M., 1960. Kiebitze (Vanellus vanellus) als Brutvogel bei Düdelingen. Regulus, 6: 109-114 en Wassenich V., 1962. Weitere 
Kiebitz-Bruten (Vanellus vanellus) im Luxemburgischen nachgewiesen. Regulus, 7: 138-149. 
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Deze soort werd ten tijde van Georges van Havre hoofdzakelijk tijdens de najaarstrek en in het voorjaar tot 
in mei aan de kust en aan de Beneden-Schelde waargenomen. Alfred Quinet bevestigt: "assez commun sur 
nos côtes et sur le Bas-Escaut, aux deux passages". (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 88) 
"Gregarious and not uncommon on the Sandy beach in spring, and in August and September. Never or 
scarcely ever nestles with us." schrijft J. M. Deby (Zoologist, 4: 1251-1252). Georges van Havre citeert, 
eigenaardig genoeg, slechts één binnenlandse waarneming en vangst in Bergen op 8 februari 1912. Dit 
individu kwam in de collectie van het natuurhistorisch museum te Brussel terecht. Alfred Quinet vermeldt 
verder dat de soort "se répand aux époques de migrations le long des bords de la mer sur toute l’étendue de 
l’Europe [...]" (Les oiseaux du Bas-Escaut : 581) maar citeert geen waarnemingen aan de Schelde. Van 1928 
tot 1948 werd de soort nog steeds voornamelijk aan de kust opgemerkt. Ofwel lag het aantal inlandse 
gevallen hoger, ofwel zijn er enkele laattijdig aan het licht gekomen. Uit de collectie van Joseph de Hemptinne 
onthouden we een individu te Zevergem, in maart 1885 en een ander in Zwijnaarde in augustus 1906. Uit 
een andere privécollectie hebben we weet van een exemplaar in het kleine gehucht Brumagne, in de 
provincie Namen op 28 augustus 1924. Verder was er een exemplaar in Itegem op 16 september 1937; één 
in Oorderen in maart 1946; Balen-Wezel op 23 september 1950 (De Wielewaal, 1951: 69); telkens één 
individu, eveneens in Balen-Wezel, op 26 mei en begin september 1952 (De Wielewaal, 1954: 92); Hofstade 
op 28 oktober 1953 (De Wielewaal, 1953: 370).  
 

Siberische Strandloper, Calidris acuminata 
Op 29 september 1961 nam Jaques Van Impe (De Giervalk, 53: 40-44) in Langerbrugge, bij Gent, een 
strandloper waar die hij moeilijk kon determineren. Bonte Strandloper en Kanoet werden uitgesloten, alsook 
Kemphaan. De snavel van de mysterieuze vogel was korter dan deze van een Krombekstrandloper… dus bleef 
alleen een Siberische Strandloper over. Wat opzoekwerk in de literatuur bracht bevestiging. Het was meteen 
de eerste, maar niet gehomologeerde waarneming voor België. Het eerste aanvaarde geval voor ons land 
situeert zich in 1989 toen een individu in zomerkleed (2e kalenderjaar) op 3 september aan de 
bezinkingsvijvers van Leuze-Longchamps in de provincie Namen werd waargenomen. De eerste melding voor 
Nederland betreft een exemplaar dat te Sas-van-Gent306 verbleef van 14 tot 21 september 1989. Een adult 
individu van deze soort werd reeds te Great Yarmouth, in het graafschap Norfolk, waargenomen in 
september 1848. Nog vóór 1900 volgden er drie andere waarnemingen. Intussen telt het UK reeds 31 
waarnemingen van deze soort. 
 

Bonte Strandloper, Calidris alpina 
Tot ruim in het midden van de 20ste eeuw was deze soort een regelmatige bezoeker tijdens de trek, vooral 
aan de kust en de Beneden-Schelde, soms ook in het binnenland: "J’ai tiré [in de omgeving van Hasselt] un 
individu de la etite race schinzii) le 26 mars 1887" schreef de Limburgse advocaat Edgard Claes (Dubois A., 
1890: 334). "Très commun à son double passage de printemps et d’automne sur nos côtes maritimes. Rare 
dans les marais de l’intérieur, assez souvent cependant dans ceux de la Campine au mois d’avril" lezen we bij 
Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 125); "Le plus répandu, le plus fidèle, et le mieux connu de tous 
les petits Echassiers que les chasseurs rencontrent aux rives du Bas-Escaut. Il y séjourne les trois quarts de 
l’année, mais est surtout abondant en automne et en hiver, même en plein hiver, alors que le fleuve est 
couvert de glaçons" schrijft Alfred Quinet (Les oiseaux du Bas-Escaut: 568) terwijl hij elders vooral het 
voorkomen tijdens de winter in de verf zet: "hiverne sur les rives du Bas-Escaut." (Vade-mecum des oiseaux 
observés en Belgique: 94) Félicien Fallon vermeldt dat de soort jaarlijks in april en mei aanwezig was aan de 
moerassen van de Kempen en dat individuen aan de Maas bij Namen gedood werden. In 1982 werd voor het 
eerst in België succesvol gebroed (De Wielewaal, 49: 333-337) door de ondersoort Calidris alpina schinzii in 
Doel aan de Beneden-Schelde. Mogelijk is er op dezelfde plaats ook een broedgeval geweest in 1981. In 1983 
(Wielewaal, 49: 338-340) hebben nogmaal 2 paren gebroed en 1 of enkele paren de jaren daarna, wat 
aantoont dat deze (onder)soort zich er een tijdje heeft weten handhaven. Maxime Metmacher sluit niet uit 
dat de soort in 1989 in de Hoge Venen gebroed heeft: "Ce bécasseau a été observé les 20, 21 et 27 mai 1989 
dans la Brackvenn, où il paradait. Le 20 et le 21, il y avait deux exemplaires. A-t-il niché dans cette lande à 

 
306 Birding World, 2 : 316; Dutch Birding, 11: 193 (foto’s); Van den Berg A. B., Rolt A. de Sy & CDNA, 1991. Rare birds in the Netherlands 
in 1989. Dutch Birding, 13: 46-47 en 125 127 (foto’s) en Dutch Birding Nieuwsbrief, 1, 1989: 146-154 (foto’s). 
arnoud 8 van den Berg, Rolt A de Sy & CDNA 
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molinie [Pijpenstrootje] comportant des éléments dégradés de tourbière haute [hoogveen], ou s’agit-il d’un 
migrateur tardif?" (Metzmacher M., 2004: 260) In Nederland was de Bonte Strandloper als broedvogel 
vermoedelijk reeds in de 19de eeuw zeldzaam. In de loop van de 20ste eeuw nam het aantal broedgevallen 
verder af en van de ongeveer 35 nestvondsten die bekend zijn, dateren er 26 van vóór 1960. Uit 1986307 
hebben we nog weet van een nestvondst. 
 

Breedbekstrandloper, Limicola falcinellus 
Op het moment dat Edmond de Selys-Longchamps zijn Faune belge uitgaf was de Breedbekstrandloper 
slechts enkele keren waargenomen geweest in Noord-Frankrijk, "sur les côtes de Dunkerque et de Calais." 
(Degland C.D. & Gerbe Z., 1867, tome II: 208)  en "a été pris à Dunkerque et à Cailleux." (de Norguet A., 1866: 
140) Aan het einde van de 19de eeuw was de verspreiding voor ons land en Noord-Frankrijk nog niet gewijzigd: 
"très accidentel chez nous. Ne quitte jamais les côtes maritimes." (Vade-mecum des oiseaux observés en 
Belgique: 96) Op 15 augustus 1862 was een dood ♂308 in het Nederlandse Hoek van Holland aangetroffen en 
een individu werd in het Britse Breydon Water309, Norfolk in mei 1836 geschoten. Vóór 1928 zijn in België 
slechts zes vangsten bekend, waarvan vier in het binnenland. Eén individu te Oostende in 1882 bevond zich 
in de verzameling van A. della Faille, uit Deurne en een ander exemplaar dat in augustus 1912, volgens jagers, 
in het Dievegatmoeras bij Knokke werd gevangen. Verder werd de soort, een 2de kalenderjaarsvogel, waarvan 
het geslacht onbekend bleef, waargenomen aan bezinkingsputten in Saint-Symphorien, bij Bergen in mei 
1885 (niet gehomologeerd), op 14 en 20 mei 1896 en in mei 1921. Het feit dat Georges van Havre (1928) 
alleen het eerste geval signaleert en Karel Dupond  & Jean Maus (1950) uitsluitend het tweede, doet 
vermoeden dat de Breedbekstrandloper wel vaker aanwezig was maar niet werd opgemerkt. Alfred Quinet, 
die het gedrag van de Breedbekstrandloper goed scheen te kennen, omschreef deze soort als "très très rare 
en Belgique, rare également en Europe et accidentel sur l’Escaut [...]. On ne le voit qu’en petit nombre, et il 
semble éviter de se mêler à d’autres oiseaux, il aime le marais et fait souvent le sourd comme le Jacquet 
[Bokje] pour ne s’envoler que dans les jambes du chien ou du chasseur." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 578) 
Nadien zou nog een exemplaar gevangen en geringd worden op 6 augustus 1960 in de IJzermonding te 
Nieuwpoort en op 14 augustus 1964 in Zandvliet (Maes P., 1965: 142-145).  Deze soort werd, in Frankrijk, 
voor het eerst in mei 1885 waargenomen te Cayeux-sur-Mer in het departement Somme. We moeten ons 
hier beroepen op gegevens uit de privécollectie van P. Hémery die door Pierre Yésou werd onderzocht en 
betrouwbaar werd geacht. De eerste gekende waarneming van deze soort in Nederland dateert van 15 
augustus 1862, toen in het Zuid-Hollandse Hoek-van-Gent een ♂ gedood werd. Het werd vervolgens wachten 
tot 16 mei 1944 voor een waarneming aan het Zwarte Meer te Genemuiden/Kampen, in de provincie 
Overijssel310.  
 

Paarse Strandloper, Calidris maritima 
Ook al schrijft E. de Selys-Longchamps "Peu commun à son double passage de printemps et d’automne sur 
les côtes maritimes et sur l’Escaut près de son embouchure, presque jamais dans les marais de l’intérieur" 
(Faune belge: 126) toch werd deze soort in de 19de eeuw en in het begin van de 20ste regelmatig tijdens de 
najaarstrek en als overwinteraar waargenomen, meestal aan de kust, op staketsels of zeepieren maar ook, 
in kleinere aantallen, aan de Scheldemonding (Fallon, 1875). Hetzelfde geluid weerklonk uit Noord-Frankrijk: 
"De passage régulier, mais en très-grandes bandes, […]. Nous le voyons sur nos marais, et sur-tout sur les 
bords de mer." (Degland C.D., 1831: 252) In de collectie Marmottan van het Parijse Muséum d’Histoire 
naturelle bevinden zich enkele exemplaren die in de 19de eeuw in de baai van de Somme geschoten werden. 
Dit doet vermoeden dat de soort toen talrijker voorkwam in Noord-Frankrijk dan nu.  Alfred Quinet was van 
oordeel dat deze soort toch maar zelden voorkwam aan de Schelde: "assez rare sur les rives du Bas-Escaut." 
(Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 93) Toch werden ook enkele schaarse waarnemingen in het 
binnenland verricht: 1 waarneming en 1 geschoten individu in de streek van de Ourthe vóór 1928; een 

 
307 Van Dijk K. & Beemster N., 1988.  Korte bijdragen: Tweede zekere broedgeval van de Bonte Strandloper Calidris alpina in het 
Lauwersmeer. Limosa, 61: 42-42. 
308 Van den Berg A.B. & Bosman C.A.W., 1999. Zeldzame vogels van Nederland: 152. 
309 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 650. 
310 Junge G.C.A., 1946. Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1944 en 1945. II. Trekvogels 1944 en 1945. Ardea, 34: 381-
393. 
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exemplaar in het Luikse in 1917; een ander zou waargenomen geweest zijn in het Brabantse Bevekom op 21 
september 1947 (De Wielewaal, 1947: 91) en een individu bij Antwerpen (De Wielewaal, 1951: 61).    
 

Kemphaan, Philomachus pugnax 
Bij Edmond de Selys-Longchamps lezen we "De passage au printemps dans les grands marais. Assez commun 
dans ceux des environs d’Anvers, rare ailleurs." (Faune belge: 126) Omstreeks 1885, meldde A. Croegaert aan 
Alphonse Dubois, dat de soort letterlijk voor het rapen viel in Antwerpen: "Voyage beaucoup la nuit au mois 
de septembre. Il y a deux ans on en a pris en ville plusieurs qui s'étaient fracturé les ailes en volant contre les 
fils du téléphone; c'était pendant une nuit de septembre." (Dubois A., 1888: 144) Ook aan de kust was deze 
soort een algemene verschijning bij het begin van de 20ste eeuw: "A la fin de juillet, les jeunes redescendent 
et les trouve en petites troupes sur les vases découvertes du chenal de Nieuport." schreef Xavier Raspail 
(1913 : 147). "J’ai tué un individu près de Hasselt le 17 septembre 1887" meldde de Limburgse advocaat 
Edgard Claes aan Alphonse Dubois (Ornis, 6: 335). Georges Van Havre vermeldde in 1928 dat deze soort af 
en toe, van maart tot september, werd waargenomen in de Rijnprovincie, broedde in de deelstaat Westfalen 
en tweemaal per jaar ook in het Groothertogdom te bewonderen viel. Wat de Moezelstreek betreft, schreef 
Schäfer: "Zeigt sich sehr selten auf seinen Wanderungen in der Moselgegend." (Moselfauna: 213). Wat 
Holandre voor de Franse Moezel aanvulde met "[…] paraît quelquefois dans le département au 
commencement du printemps, mais il est encore revêtu de son plumage d’hiver." (1851: 116) In het begin 
van de 20ste eeuw was de Kemphaan in Nederland wijd verspreid en broedde de soort in alle moerassige 
gebieden. De dichtsbijzijnde broedpopulatie bevond zich toen in Axel (Zeeland). Deze soort was vóór 1950 in 
België een schaarse maar in de jaren 1930-1940 toch regelmatige broedvogel in de Antwerpse 
Noorderkempen (Segers F., 1948: 201-202). "Door het op grote schaal in cultuur brengen van de uitgestrekte 
vochtige heidevelden, vooral ten noorden van Turnhout, is de Kemphaan hier omstreeks 1947 verdwenen" 
(Maes P. & Voet H., 1988: 128) schreven Paul Maes en Herman Voet in 1888 (Atlas van de Belgische 
broedvogels: 128). In de omgeving van Kalmthout heeft de soort waarschijnlijk tot 1950 gebroed en her en 
der werd er nadien nog, in kleine aantallen, gebroed in de kustpolders, aan de Beneden-Schelde en ook in de 
Kempen. Zo schrijft Willem Paulussen: "Between 1936 and 1944, a few Ruffs were noticed regulary in the 
bogy heathland, their original habitat. During the same period, some pairs were breeding to the North of 
TURNHOUT.  A sportsman from Turnhout, who was also a taxidermist, collected a few clutches in the wet 
heathland between MERKSPLAS, TURNHOUT and WEELDE. […] In 1979 I observed a pair in GEEL near the 
Eerselingsdijk. On 23 April and 6 and 25 May I saw one single Ruff mating with a solitary Reeve. It was 
probably a single nesting pair." (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 55) Als we kijken naar de 
waarnemingsmomenten in de tekst van Quinet, nam hij de soort op doortrek waar: "Nous les rencontrons 
rarement en automne au Bas-Escaut, mais ils abondent vers le Frédericq et à Weerde, fin avril-mai." (Les 
oiseaux du Bas-Escaut: 592) Ook in het Zwin werd de soort hoofdzakelijk waargenomen tijdens de trek, 
hoofdzakelijk van eind juni of juli tot september "met enkele achterblijvers in oktober. Vroeger werden er 
van oktober tot februari zelden kemphanen gezien, maar sinds een tiental jaren overwintert een vrij 
aanzienlijk aantal in de streek, vooral tijdens zachte winters" schreef Léon Lippens (De vogels van het Zwin 
en van Knokke-Heist: 78-79). Een Brits onderzoek toonde aan dat exemplaren uit Denemarken, Nederland, 
Duitsland én België in uiterst koude januarimaanden verder westwaarts naar Groot-Brittannië en Ierland 
doortrekken311. Volgens Georges van Havre waren broedgevallen in de Kempen in het begin van de 20ste 
eeuw uitzonderlijk. Hij had weet van slechts één juveniel die was waargenomen in Weelde in juli 1912. Ook 
in de IJzervlakte heeft de soort in de periode 1919-1921 gebroed net als net over de grens in Frans-
Vlaanderen (De Norguet A., 1866: 140). Dertig jaar eerder was de soort er eerder een doortrekker: "De 
passage régulier au printemps et en automne" lezen we bij Degland (1831: 253). Door de drooglegging van 
de lager gelegen delen van de heide en de afwatering van kunstmatige weilanden was de soort in de helft 
van vorige eeuw in ons land aanzienlijk in aantal verminderd. In de omgeving van Doornik en aan de 
moerassen aan de Maas werd de soort geregeld waargenomen maar broedgevallen waren in 1928 al lang 
niet meer vastgesteld. A. de la Fontaine meldt de aanwezigheid van de soort "principalement dans les marais 
d’Arlon et de Vance." (Faune du pays du Luxembourg: 228) Terwijl er in Nederland in het begin van de jaren 
1950 nog minstens 6000 broedende hennen geteld werden, nam het aantal af tot hooguit 1500 in 1978, 300-
400 in 1994 en nog slechts 100-140 in 1998-2000. 

 
311 Prater A.J., 1973. The Wintering Population of Ruffs in Britain and Ireland. Bird Study, 20 : 245-250. 
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Watersnip, Gallinago gallinago 
Hoewel nooit echt talrijk heeft deze soort, die aangewezen is op laagvenen en verlandingszones van allerlei 
aard, sinds mensenheugenis in de Hoge Venen gebroed en in het noorden en noordwesten van ons land, 
"notamment à Meir et à Meerle (A. de Wilde), à Weelde, à Raevels, à Gheel quatre nids et à Casterlé deux 
nids, à Schilde, dans différentes localités du pays de Waes au nord de Saint-Nicolas, enfin dans la région de 
l'Yser, entre Dixmude et Nieuport."( Van Havre G., 1920: 42) Net voordien, in 1918, noteerde Josef Gengler: 
"Zweimal nur traf ich mit diesem Vogel in Belgien zusammen." (Archiv für Naturgeschichte, 10: 137) Het was 
telkens in het Brabantse (Leuven en Diest). Raimund Schelcher, die een deel van de Eerste Wereldoorlog in 
een overstromingsgebied in de omgeving van Diksmuide doorbracht, schreef zelfs: "Bekassinen Gallinago 
gallinago (L.), stosse ich mehrmals dicht vor mich auf." (Ornithologische Monatsschrift: 302) In een latere 
publicatie, lichtte Georges van Havre de broedgevallen in Schilde toe: "Cette année (1920) j'ai encore trouvé 
à Schilde, deux nids de bécassine. L'un a été détruit, l'autre existe toujours. J'ai eu l'occasion dimanche passé 
de constater qu'il contient quatre œufs, et qu'il se trouve quasi à la même place où il y a deux ans nous 
trouvions le premier nid découvert sur mon terrain de chasse." (Van Havre G., 1921: 54) Men stelde her en 
der in ons land echter reeds bij het begin van de 20ste eeuw een daling vast (Coopman L., 1921: 99-115 en 
van Havre G., 1914: 38-43). "Comme dans les années 1960 et 1970, la population de la Petite-Rur, dans les 
années 1980, se limitait sans doute à quelques couples. Au cours de la décennie suivante, les cantons 
recensés dans ce fond de vallée s’élevaient à 9 en 1990, 8 en 1991, 3 en 1992 et 1 (au moins?) en 1996" 
schrijft Maxime Metzmacher (Les oiseaux des Hautes-Fagnes, Histoire et géographie des oiseaux nicheurs: 
74). Edmond de Selys-Longchamps omschreef deze soort als "commune" in alle moerassige gebieden (Faune 
belge: 130). Félicien Fallon schreef reeds in 1875: "Elle niche [...] chaque année dans les marais d’Arlon et 
dans les fanges d’Ardenne." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 180) Fritz Neubaur (1957) signaleert 
haar aanwezigheid in 1914, net over de grens in het Rijngebied. Maar reeds in 1894 werd de soort hier door 
Alphonse Dubois gesignaleerd en nog eerder, in 1865, schrijft de la Fontaine: "elle [...] niche régulièrement 
dans les marais d’Arlon et de Vance et les fanges [fagnes of venen] de nos Ardennes." (Ornis, 6: 336) Volgens 
A. Dubois was de soort alleen maar tijdens strenge winters afwezig: "Cette espèce reste dans nos marais 
presque tout l’hiver, mais elle disparaît pendant les fortes gelées." (Ibidem) Aan de kust moeten er glorierijke 
– althans voor de jagers – tijden geweest zijn: "Pendant les 17 mois de mon séjour sur le littoral belge, je n’ai 
rencontré que trois Bécassines, alors qu’un chasseur de Nieuport-ville m’affirmait, qu’une dizaine d’années 
auparavant, il lui arrivait d’en tuer, certains jours, dans les marais autour de la ville, jusqu’à quarante. Cette 
rareté devait être générale en 1877 et 1878, dans toute la Belgique et même dans le département du Nord, 
car j’ai vu payer 5 et 6 francs, chez les marchands de gibier de Tournai. Mais ce ne devait qu’être qu’une 
éclipse passagère; le Dr. Alph. Dubois indique qu’elle est commune aux passages." (Raspail X., 1913: 146) Tot 
in 1922 waren er maximaal 4 broedparen aanwezig in Moerbeke-Waas en ook in de IJzervallei heeft de 
Watersnip gebroed, soms in grote aantallen als de streek onder water kwam te staan. In de Dijlevallei had 
Florent Wortelaars enkele broedparen vastgesteld "in de moerassen en natte zeggestukken" (1946: 186). 
Maar het zwaartepunt van de Watersnip als broedvogel ligt nog steeds in het oostelijk deel van de provincie 
Antwerpen en de provincie Limburg, hoewel deze – door jagers erg geapprecieerde soort – door Quinet 
omschreven wordt als "un des oiseaux le moins stable des rives marévageuses du Bas-Escaut, malgré ses 
passages réguliers" (Les oiseaux du Bas-Escaut: 537). Omdat Alfred Quinet deze soort weinig aan de Beneden-
Schelde waarnam, was hij er niet mee vertrouwd: "commune aux deux passages, sur nos marais. Affectionne 
les prairies inondées. […] Niche parfois en Belgique, en mai; plus tard dans la zone arctique". (Vade-mecum 
des oiseaux observés en Belgique: 98) G. van Havre dacht er anders over, hij stelde soms grote aantallen vast 
in de Antwerpse Kempen maar de aanwezigheid van de soort was klimaatsgebonden: "Au mois de janvier 
[1913], à diférentes reprises, plusieurs sujets ont pu être abattus le même jour dans nos marais campinois, 
ce qui peut être cité assurément comme un fait exceptionnel résultant de la douceur du climat." (Le Gerfaut, 
1914: 37) Het aantal broedgevallen in ons land liep, volgens dezelfde auteur, drastisch terug: "Il est 
regrettable de constater, au point de vue de la nidification, que la bécassine ordinaire se reproduit de moins 
en moins en Belgique. Le dessèchement des marais et le défrichement des bruyères, aussi bien sur les Hautes 
Fagnes que dans la Campine, ont amené cette désertion progressive. Dans la province d’Anvers, cette espèce 
niche encore assez habituellement dans les gooren de Meir près de la frontière hollandaise ; irrégulèrement, 
dans les moeren d’Arendonck et de Postel, dans les marais de Desschel et, exceptionnellement, dans 
quelques autres localités. Il est très probable qu’elle se reproduit en aussi petit nombre dans les marais 
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limbourgeois; quelques couples nichent sur la haute Fagne." (Le Gerfaut, 1914: 37-38) Lippens & Wille (1972) 
maakten gewag van een tachtigtal broedparen. Aan het einde van de jaren 1970 werd de populatie in 
gunstige jaren op 120 tot 150 paren geschat. De achteruitgang, die al decennia bezig was, liep verder tot de 
periode 1994-1998 toen met maximum 20 tot 30 paren voor Vlaanderen een absoluut dieptepunt bereikt 
werd. In 1997 en 1998 werd de kaap van de 20 zelfs niet meer gehaald. In 1999 zette zich een voorzichtig 
herstel in. In Wallonië heeft deze positieve trend niet voorgedaan. Door droogleggingen en wijzigingen aan 
de uitverkoren habitat, komt de soort er erg gelokaliseerd en in (zeer) kleine aantallen voor. In Vlaanderen 
varieerde de broedpopulatie van 30-40 paren in 2000-2002 naar 40-50 in 2001 en minstens 33 in 2006 en 29 
in 2007. In Wallonië staat deze soort op het punt te verdwijnen bij gebrek aan geschikte habitats. 
Drooglegging, een daling van het grondwaterniveau, extensieve landbouw in de valleien, natuurlijke 
bebossing en de toename van stikstofminnende planten hebben de natuurlijke broedhabitats van de 
Watersnip stelselmatig doen verdwijnen. Hetzelfde geldt voor het Groothertogdom Luxemburg waar de 
talrijke broedplaatsen, waarover bij A. de la Fontaine nog sprake was, tot een ver verleden behoren312. De 
Watersnip maakt er deel uit van de meest bedreigde vogelsoorten. Een zelfde scenario merken we in 
Noordrijn-Westfalen. Halverwege de jaren 1970 waren er in Westfalen naar schatting 300 tot 400 
broedparen en in Noordrijn 40-50. Voor de gehele deelstaat schatte men de broedpopulatie in de periode 
1990-1994 op 139 tot 151 broedparen, minder dan 100 in 1996 en in de periode 1999-2003 liep het aantal 
terug tot ongeveer 70. In 2009 bleef men zelfs onder dit aantal. Op verscheidene plaatsen in Nederland is de 
soort verdwenen. In de jaren 1970 was er nog sprake van  5500 tot 10000 paren terwijl dit bij de volgende 
atlasinventarisatie was teruggelopen tot 1200-1500 paren. De daling is in verscheidene Europese landen 
merkbaar en sinds 1980 is de Europese populatie met ongeveer éénderde afgenomen. 

 
Poelsnip, Gallinago media 
Over deze soort schreef Edmond de Selys-Longchamps: "Peu commune. De passage dans les marais à la fin 
de l’automne et au mois de mars et d’avril. Se trouve souvent dans ceux de la Campine." (Faune belge: 129) 
J. M. Deby voegde er drie jaar later aan toe: "It never nestles here." (Zoologist, 4: 1253) In 1928 schreef 
Georges van Havre: "Migrateur rare et irrégulier à la fin de mars, en avril et mai et de fin juillet au courant de 
septembre; exceptionnellement plus tard [in Brugge was nog een exemplaar waargenomen op 1 november 
1920]. Souvent isolé, parfois par petites troupes dépassant rarement 3 à 4 sujets, visite les marais, 
quelquefois le bord des étangs, mais aussi les prairies et les plaines cultivées (champs de trèfle et de 
betteraves), principalement dans la partie orientale du pays; a été observé dans toutes nos provinces." (Les 
oiseaux de la faune belge: 372) In Noord-Frankrijk was de situatie dezelfde: "De passage dans les mois d’avril 
et d’août. Souvent seule, ou à deux ou à trois.", lezen we bij Côme-Damien Degland (1831: 255). Jean-Joseph-
Jacques Holandre was helemaal niet vertrouwd met deze soort: "Paraît accidentellement dans ce 
département. Je la cite d’après les chasseurs de Metz." (1851: 115) Anatole de Norguet en M. Hecquet313 
banadrukten dat ze "peu commune" was en vooral in het najaar werd waargenomen, vandaar de lokale naam 
Bécassine de Saint-Martin (De Norguet, 1866: 138) In 1950 waren er in ons land ongeveer een vijftigtal 
vangsten gebeurd, gespreid over het ganse jaar want het statuut van de soort enigszins wijzigde in een 
regelmatige trekvogel, maar steeds in kleine aantallen. Dit is zo gebleven. Voor Nederland beschikken we 
reeds over gegevens vanaf 1865. Er bevinden zich in Nederland, voor de periode 1865-1940, 37 balgen in 5 
belangrijke musea. Maar het is bijzonder moeilijk om een beeld op te hangen van deze soort vóór 1977. Voor 
Frankrijk geldt hetzelfde. De Inventaire des oiseaux de France (1936) geeft een onvolledig overzicht en in de 
jaren 1960 heeft de soort gebieden veroverd die door menselijke ingrepen ontstaan zijn. 
 

Regenwulp, Numenius phaeopus 
De Duitser Michael Schäfer vatte de situatie voor de eerste helft van de 19de eeuw als volgt vast: "Dieser 
Vogel wohnt im nördlichen Europa und findet sich ins südlichen als Wintervogel; in unserem Bezirte ist er im 
April und Mai, ferner im August und September ein sehr seltener Zugvogel. Erscheint auch zufällig im 
Belgien." (Moselfauna: 208) Dit sluit aan bij wat Jean-Joseph-Jacques Holandre schreef: "très-rare et de 
passage dans le département." (1851: 115) De Regenwulp was een regelmatig waargenomen trekvogel die 

 
312 Schlesser, A., 1954. Die Bekassine als Brutvogel im Schifflinger Brill. Regulus, 6: 97 en Weiss. J., 1979. Zur Brutbiologie der Bekassine 
(Gallinago gallinago). Regulus, 13: 80-82 
313 Hecquet M., 1865. Remarques sur la migration des oiseaux. Mémoires de la société impériale d'émulation d'Abbeville : 240-246. 
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meestal werd aangetroffen aan de kust, op de schorren, in de polders, aan de Beneden-Schelde en minder 
vaak in het binnenland, "De passage au printemps et en automne le long des côtes maritimes. 
Accidentellement dans les bois de l’intérieur" schrijft Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 131). 
"Observé au phare d’Ostende du 17 avril au 27 mai 1888; puis en juillet et en novembre" meldde S. Pollet 
aan Alphonse Dubois (Ornis, 6: 337). Cette espèce [...] n’est pas sédentaire sur le Bas-Escaut. C’est un oiseau 
de passage très régulier, que nous rencontrons surtout en août-septembre et en avril", aldus Alfred Quinet 
(Les oiseaux du Bas-Escaut: 530). Een jaar later schreef dezelfde Quinet: "peu nombreux sur les rives du Bas-
Escaut". (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 102) Waarschijnlijk aanvankelijk een verkeerde 
inschatting. Regenwulpen gingen massaal in het Zwin slapen. Individuen werden gevangen o.a. in Obourg, 
bij Bergen, in 1898; af en toe in de Kempen; in de moerassen van Obignies en Hollain, in de provincie 
Henegouwen en in Weert, in de Dijlevallei op 25 augustus 1948. 
 

Dunbekwulp, Numenius tenuirostris 
Edmond de Selys-Longchamps beschikte in 1842 nog over geen enkele waarneming voor ons land. Niet zo 
verbazend want deze "nieuwe" soort werd voor het eerst door Polydore Roux314 in zijn Ornithologie 
provençale afgebeeld. Aan het schrijven van de volledige tekst is hij, door zijn onverwacht vroeg overlijden, 
nooit toegekomen. Kort nadien had de Selys-Longchamps weet gekregen van een broedgeval bij Sint-
Truiden: "Numenius tenuirostris hat, nach den H.H. Bovie und Roberti, einmal in der Nähe von St. Trond in 
Belgien genistet." (Naumannia, 6: 394) Ook Herman Schlegel maakt er gewag van: "werd zelfs […] te lande 
ééns en in België herhaaldelijk aangetroffen aangetroffen. Men beweert zelfs, dat zij bij St. Trond genesteld 
heeft." (De vogels van Nederland: 53). Dit mogelijke broedgeval werd door Alphonse Dubois (Faune des 
Vertébrés de la Belgique, II: 255) sterk in twijfel getrokken. Georges van Havre rept met geen woord over dit 
geval en noch de Selys-Longchamps, noch Dubois weten een jaartal te vermelden voor deze informatie uit 
tweede hand. De soort was al wel in Picardië geobserveerd geweest door Emmanuel Baillon. Hij vermeldt de 
soort in zijn artikel uit 1833315 maar meer informatie over de Dunbekwulp in Noord-Frankrijk vinden we bij 
Côme-Damien Degland en Anatole de Norguet: "De passage accidentel. Une femelle a été tuée, le 16 janvier 
dernier [1830], dans les environs de Montreuil-sur-Mer [dep. Pas-de-Calais]. L’ovaire était apparent […]" 
(Degland C.-D., 1831: 257) en "Très-rare; tué à Calais en février, à Cailleux, à Noyelles, à Montreuil, à 
Dunkerque." (de Norguet A., 1866: 142) Terwijl de Norguet heel spaarzaam is in zijn bewoordingen is er in 
de commentaar van Degland duidelijk sprake van een nakend broedgeval. Over deze soort schreef Alfred 
Quinet in 1897: "Cet oiseau a pour aire géographique le bassin de la Méditerranée, et on ne le rencontre que 
très rarement chez nous, et presque jamais sur l’Escaut." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 532) In hetzelfde jaar 
noteerde A. Dubois: "On ne connaît que trois captures: près de Louvain en 1854; non loin d'Ostende en 1856 
et à Lillo, près d'Anvers, en 1884; ce dernier appartient à M. L. van Delft." (Bulletin de la Société Zoologique 
de France, 22: 140) Een jaar later beschikte Quinet over meer informatie: "Très rare en Belgique, 4 ou 5 
captures seulement." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 102) A. Croegaert meldde aan 
Alphonse Dubois: "Un exemplaire, que j'ai eu entre les mains, a été tiré par M. L. van Delft à Lillo, au 
commencement de février 1884." (Dubois A., 1888: 146) Ook Alphonse Dubois herzag zijn mening : "Ce 
Courlis paraît être moins rare qu’on ne l’a cru: M. le comte della Faille de Leverghem en tua un sur l’Escaut, 
près de Doel, le 11 avril 1878; M. le Comte F. Visart de Bocarme en possède un tiré à Blankenberghe, en août 
1893, par M. Bivort de Spy; enfin, plus récemment, M. de Dobbelaer tira un Courlis à bec grêle sur l’étang de 
Virelles." (Ornis, 9: 130) De twee gevallen: het individu bij Leuven in 1854 (Journal für Ornithologie, 3: 269) 
en een ander individu in hetzelfde jaar maar in Oostende (Ibidem), werden nooit gehomologeerd en over het 
afschot van het individu in Oostende en dat uit Leuven had Charles-Frédéric Dubois reeds in het midden van 
de 19de eeuw zijn twijfels geformuleerd: "Weil ich einigen Zweifel hegte, ob der Vogel wirklich ein Numenius 
longirostris sei? Da die drei europäischen Arten sich so sehr ähnlich sind, dass sie von Nichtkennern leicht 
verwechselt oder für einen und denselben Vogel gehalten werden, so freute ich mich diesen Vogel näher 
untersuchen zu können. Nach genommenen Augenscheine fand ich denn nicht nur bestätigt, dass es die oben 
genannte Art war, sondern vernahm auch zugleich, dass noch ein zweites Stück bei Löwen erlegt worden 

 
314 Ornithologie provençale ou description avec figures coloriées de tous les oiseaux qui habitent constamment la Provence, ou qui n'y 
sont que de passage; suivie d'un abrégé des chasses, de quelques instructions de taxidermie et d'une table des noms vulgaires, Feisset 
aîné & Demonchy [lithographiën], Marseille, 2 tekstvolumes + 2 vol. atlas.  
315 Baillon L.A.F., 1833. Catalogue des Mammifères, iseaux, Reptiles, Poissons et Mollusques testacés marins, observés dans 
l’arrondissement d’Abbeville par M. L.-A.-F. Baillon. Mémoires de la Société Royale d’Emulation d’Abbeville, 1833: 69. 
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war." (Ibidem) Het BAHC heeft wel een ♂ in 1ste kalenderjaar, dat op de markt in Gent in november 1866 
werd verkocht, gehomologeerd. Noch Georges van Havre (1928), noch Léon Lippens (1954²), noch Karel 
Dupond & Jean Maus (1950) vermelden dit geval. Verder is er in de literatuur sprake van een individu aan de 
Schelde bij Doel op 11 april 1878 (Dubois A., 1897-1898: 130); en een tweede, eveneens aan de Schelde maar 
ditmaal bij Lillo, op 6 februari 1884 (Dubois A., 1886a: 17). Deze laatste waarneming alsook deze van een 
exemplaar in Blankenberge in augustus 1893 (Dubois A., 1897-1898: 130) werden gehomologeerd. Verder 
beschikken we nog een waarneming aan de vijvers van Virelles, waar geen datum van bekend is, en tenslotte 
een individu in Canisvliet, een poldergebied en natuurreservaat bij Westdorpe in de Nederlandse gemeente 
Terneuzen (Zeeland) (Les Oiseaux d’eau de Belgique: 186) in september 1896. Het geval uit Canisvliet, in 
september 1896, was tot dan onbekend voor de Nederlandse ornithologen, die het van Léon Lippens 
vernamen. Het ontbreken van gegevens over geslacht, leeftijd en vaak ook de locatie is hier echt opvallend, 
om niet te zeggen verdacht. De eerste waarneming voor Nederland vond plaats op 5 december 1856 te 
Velserdijk bij Spaarndam316 in Noord-Holland. Op 27 december 1889 werd in het Friese Hallum een tweejarig 
mannetje gevangen. Ook dit geval werd gehomologeerd. Het duurde tot mei 1998 vooraleer de soort in 
Groot-Brittannië opdook, meer bepaald een individu, in eerstezomerkleed dat vier dagen te Druridge Bay317 
in Northumberland verbleef.  Tim Cleeves wijdde in 2002 een artikel aan deze waarneming318 en wat later 
besprak hij dit geval al even uitvoerig in een publicatie gewijd aan zeldzame waarnemingen319. Het 
aanvaarden van deze waarneming door het Britse homologatiecomité, na vier jaren van moeizaam overleg, 
was één van de meest controversiële beslissingen die ooit genomen werden. De argumenten bleken te weinig 
overtuigend en in 2013 werd de soort weer van de Britse lijst gehaald (British Birds, 107, 2014: 4). In Frankrijk 
komt de eerste officiële vermelding van deze soort, die we vonden in de database van het 
homologatiecomité, uit Chartres, in het departement Eure-et-Loir. Het betreft een individu dat 
waargenomen werd in 1863. In oktober 1898 werd een exemplaar in Duinkerke geschoten. Deze rariteit 
belandde uiteindelijk in de collectie van ornitholoog Gaston Laurent en staat nu in het musée Pierre-Noël te 
Saint-Dié-les-Vosges, waar Yves Muller de balg met nummer 878 bestudeerd heeft. Anatole de Norguet 
(1870: 388) vermeldt reeds een geval uit mei 1849 te Rijsel. 
 

Wulp, Numenius arquata 
In 1875 schreef Félicien Fallon: "A ses deux passages annuels, le Courlis se montre sur les marais boisés des 
Ardennes, et le Baron de Selys-Longchamps croit qu’il se reproduit dans cette partie du royaume, dans les 
terrains arides et sabloneux." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 166) We moeten hier wel enige 
toelichting verschaffen, Edmond de Selys-Longchamps was van oordeel dat de soort voorkwam "dans les bois 
près des grands marais" en dat ze "très-commun [was] sur les bords de la mer. Rare aux environs de Liège." 
(Faune belge: 130) Het voorkomen op "les terrains arides et sabloneux" wordt verklaard doordat de Selys-
Lonchamps vogels uit de Ardennen had ontvangen in de zomermaanden en anderzijds zelf enkele 
exemplaren in Oostende had waargenomen in augustus. Werner Sunkel (1918: 244) had, in september 1915, 
zelf een exemplaar waargenomen in Westrozebeke en een ander bij een taxidermist in Beveren, een jaar 
later. Raymund Schelcher weerlegde de theorie dat Wulpen in hun vlucht beïnvloed zouden worden door 
lichtkogels: "Die Meinung, dass die Tiere möglicherweise dur die allnächtlich an der Frontlinie aufsteigenden 
Leuchtkugeln in ihrer Zugrichtung beeinflusst waren, gab ich bald wieder auf." (1916: 300) Volgens J. M. Deby 
kwam de soort in alle uithoeken van ons land voor: "This bird has been shot in all parts of the country, from 
the wild rocks of the Ardennes and valleys of the Meuse and Lesse to the low plains of Flanders and Brabant 
and from the wooded marshes of Limbourg to the vast sandy heaths of the Antwerp Campine." (Zoologist, 4: 
1257) In de Franse stad Sedan, net over de grens, had Rudolf Zimmermann (1919: 307) in april 1917 een 
Wulp gehoord aan de Maas. Ongeveer een eeuw eerder was de soort in de Franse Moezelstreek "rare et de 
passage dans les environs de Metz." (Holandre J.-J., 1851: 115) Alphonse Dubois was van oordeel dat de soort 
aan de kust broedde: "De passage régulier en mars, en avril et en automne; commun et presque sédentaire 
sur nos côtes maritimes, où il niche probablement." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 

 
316 Van Ijzendoorn E.J., van der Laan & CDNA, 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische Lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch 
Birding, 18: 157-202 en Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 
425.. 
317 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 650. 
318 Cleeves T., 2002. Slender-billed Curlew in Northumberland: new to Britain and Ireland. British Birds, 95: 272-278. 
319 Pitches A. & Cleeves T., 2005. Birds new to Britain, T. & A.D. Poyser, London: 245-249. 
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4: 17) Aan de Beneden-Schelde was de Wulp aan het einde van 19de eeuw een talrijk aanwezige soort: "Voici 
l’oiseau du Bas-Escaut par excellence; il y siège, il y règne en maître pendant toute l’année"  (Les oiseaux du 
Bas-Escaut: 524) en "presque sédentaire sur les rives du Bas-Escaut, où il est très abondant. […] Niche 
quelquefois en Belgique, en mai" (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 101) schrijft Alfred Quinet. 
In 1914 was deze toestand ongewijzigd: "Le Courlis cendré habite nos côtes et les rives du bas Escaut presque 
toute l’année. Il ne pénètre qu’à l’intérieur du pays que pendant la période de nidification. Sans être 
commun, il est alors disséminé des le mois de mars dans toute notre région campinoise où il se rencontre là 
où des bruyères basses et des prairies avoisinent les marais. Cette espèce niche aussi en petit nombre dans 
les hautes Fagnes." (Van Havre G., 1914: 39-40) Otto Le Roi (1906) wees inderdaad op de aanwezigheid in 
juni 1900 van 6 paren in de omgeving van de Baraque Michel en van een volwassen ♀ met een broedvlek. In 
1913 observeerde Fritz Neubaur (1957) nog een koppel en in 1921 schreef Laurent Coopman: "Quelques 
couples nichent sur les fagnes. L'espèce tend cependant à disparaître par suite des drainages. C'est feu Alfred 
Sacré qui le premier signala la nidification de cet oiseau sur les fagnes humides de Jalhay. Un nid qu'il y récolta 
figure avec sa ponte dans les collections du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique." (Le Gerfaut, 1921: 
108) De Wulp was, zo mag toch blijken uit het voorgaande, ooit een regelmatige broedvogel in de Hoge 
Venen. Volgens Maes & Voet (Atlas van de Belgische broedvogels: 136) zou de soort rond 1900 de Hoge 
Venen als broedplaats verlaten hebben. Nochtans was er in 1928 nog één broedkoppel met zekerheid 
aanwezig in het Hertogenwald. (Franck C., 1928: 25) A. Van Beneden was van oordelen dat het uitzetten van 
individuen tot een nieuwe populatie zou kunnen leiden: "l’on pourrait réacclimater en capturant des sujets 
en plat pays et en les lâchant, au printemps après les avoir éjointés [kortwieken]." (Hautes Fagnes, 1, 1938: 
127) Nu concentreert de soort zich in grote maten in de Kempen, als de broedhabitat nog aanwezig is: "In 
former times the Curlew was a breeding bird of the Moors and fens but after the drainage and reclamation 
of its original heath-land the Curlew successfully changed to new created meadows." schrijft Willem 
Paulussen (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 50) over het voorkomen van de Wulp in de omgeving 
van Turnhout. René Verheyen (1948) vermeldt inderdaad dat het wulpenbestand, ook in de Kempen, 
achteruitgegaan is tegevolge van de heideontginning. De soort werd reeds eerder waargenomen als vaste 
broedvogel vastgesteld in de Kempen: "M. le chevalier G. van Havre m'informe que […] le Courlis cendré 
(Numenius arquatus L.) [niche] régulièrement dans la Campine anversoise." (Dubois A., 1913c.: 190) De soort 
komt ook gedeeltelijk voor in het stroomgebied van Demer, Gete en Herk, heel beperkt in een deel van het 
Waasland en in de Kustpolders. In de periode 2000-2002 werd de Vlaamse broedvogelpopulatie nog op 500 
tot 600 paren geschat. Met het herstel van de geschikte habitat is een terugkeer in Wallonië mogelijk. 
Trouwens, in 1960 (Paquet J.-Y., 2007: 18) heeft een paar een broedpoging ondernomen in de vallei van de 
Hermeton, bij Romedenne en een ander in Harchies. Van dit laatste geval zijn geen verdere gegevens bekend. 
Lippens & Wille (1972) schatten het bestand nog op 350 nesten waarvan 200 in de Antwerpse en 150 in de 
Limburgse Kempen. In de periode 2000-2002 groeide de Vlaamse populatie, mede dankzij de kolonisatie van 
nieuwe broedgebieden, aan tot 500-600 paren. In Wallonië werd één broedend koppel vastgesteld aan de 
moerassen van Harchies in 1977 en verder was er nog een broedpoging in 1979. Verder is de soort afwezig 
in de zuidelijke landshelft. In Noord-Frankrijk werd de Wulp, net als Scholeksters, Goudplevieren, 
Kemphanen, Grutto’s en andere steltlopers in tuinen gehouden om deze te ontdoen van regenwormen. 
Tijdens de laatste atlasinventarisatie werd de Nederlandse op 6900 paren (van 6400 tot 7400) geraamd. Dat 
is aanzienlijk meer dan de geschatte 3000 paren in 1973-1977 maar wijkt niet sterk af van de aantallen uit de 
periode 1979-1985 toen men ongeveer 6500-8000 paren registreerde. De provincies Overijssel, Drenthe en 
Noord-Brabant herbergen bijna tweederde van de totale populatie. In Nederland is de Wulp van heidevogel 
naar weidevogel geëvolueerd waardoor de soort erg gevoelig geworden is voor ontwikkelingen in de 
landbouw en de daaraan gekoppelde beschikbare overheidsbudgetten voor agrarisch natuurbeheer. Dit 
heeft zijn weerslag gehad op de bestanden en in Nederland zijn de aantallen van 1990 tot 2010 met ongeveer 
éénvierde afgenomen. Ook in Duitsland loopt het broedbestand terug.  Na Nedersaksen heeft Noordrijn-
Westfalen de tweede grootste broedpopulatie: 15% van het totale broedbestand.  Dit neemt niet weg dat 
ook deze deelstaat in de klappen deelt.  
 

Oeverloper, Actitis hypoleucos 
Georges van Havre beroept zich op Alphonse Dubois en Anatole de Norguet om te beweren dat de 
Oeverloper op eilandjes in de Schelde zou gebroed hebben aan het einde van de 19de en het begin van de 
20ste eeuw.  Aan het einde van de 19de eeuw was deze soort nog "migrateur pour nous" (Vade-mecum des 
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oiseaux observés en Belgique: 92). Edmond de Selys-Longchamps vermeldt eveneens dat de soort "niche dans 
les îles de la Meuse et de l’Escaut." (Faune belge: 127) Alphonse Dubois (Bulletin du musée royal d’histoire 
naturelle de Belgique, 4: 17) zal dit 65 jaren later letterlijk herhalen. Ook Josef Gengler had "mehrre [sic] 
dieser flinken Uferläufer am Rand des Mooses bei Visé" waargenomen op 11 september 1918 (Archiv für 
Naturgeschichte, 10: 137) Van broedgevallen aan de Schelde is er bij Alfred Quinet geen sprake, wel van 
enkele gevangen, verkochte of geschoten vogels in Zeeland: "[...] M. Dubois père dit en avoir trouvé trois, en 
1847, chez un marchand de gibier à Bruxelles. [...] J’en ai tué quelques-uns en août 1892 sur les rives du 
Krammer près du port de Dintel (Dintel-sas) en Zélande." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 566) "M. Wicard, 
chasseur habile de Tournai, en fait une grande destruction chaque année" lezen we bij Côme-Damien 
Degland (1831: 255). Alfred Quinet verwart hier duidelijk Oeverloper en Amerikaanse Oeverloper en het 
citaat aangaande vader Dubois betreft de Noord-Amerikaanse dwaalgast. Pierre Devillers (Atlas van de 
Belgische broedvogels: 138) oordeelde dat de hoger vermelde broedgegevens, hoewel ze niet nauwkeurig 
gedocumenteerd waren, waarschijnlijk correct waren omdat in deze periode de rivieren nog een natuurlijk 
meanderend karakter vertoonden. Georges van Havre vermeldt eveneens broedgevallen op eilandjes in de 
Maas en in moerassige gebieden, meer bepaald in Solwaster, Polleur en Membach, alle drie in de provincie 
Luik. Rudolf Zimmermann (Journal für Ornithologie, 67: 307) had een twingtal overvliegende exemplaren net 
over de grens aan de Maas in Sedan waargenomen op 13 en 15 mei 1917. In Duitsland en Frankrijk was de 
soort "nicht selten an der Mosel" (Moselfauna: 217) "Il n’est pas rare le long de la Moselle à son passage 
d’automne et de printemps" lezen we bij Holandre (1851: 117). Léon Lippens (19542) vermeldt nog enkele 
andere gevallen uit Hoog-België waaronder een broedgeval, vastgesteld op 11 juli 1943 te Ferrières in de 
provincie Luik. Hier werden vier jongen gezien. Later zou dit geval in twijfel getrokken worden (Devillers P., 
et al., 1988. Op. cit.: 138). Volgens Alfred Van Beneden (Hautes Fagnes, 1, 1938: 127) had de soort gebroed 
aan de Hoëgne, een zijrivier van de Vesder, in de provincie Luik, maar in 1938 was dit niet meer het geval. In 
de Belgische broedvogelatlas van 1988 staat de soort niet als broedvogel vermeld en ook Ledant et al. 
schrijven dat de soort "peut être considérée comme disparue" (Ledant J.-P., Jacob J.-P. & Devillers P., 1983: 
112). In 1996 noteerde men opnieuw de eerste broedverdachte paren langs de Grensmaas maar een nest of 
jongen werden niet gevonden. In Nederland is de broedpopulatie de laatste decennia heel langzaam 
gestegen en aan de Nederlandse kant van de Maas werden broedgevallen vastgesteld320. Meldingen van 
overzomeraars, aan Belgische zijde, zou wel eens op broedvogels kunnen wijzen. In Wallonië heeft de soort 
sporadisch gebroed tussen Samber en Maas. In 1990 heeft de soort succesvol gebroed op een kunstmatige 
vijver in Terhulpen321 (Waals-Brabant) (Bulteau V. & Vangeluwe D., 1991: 160-162)maar voor de periode 
2001-2007 zijn geen broedgegevens bekend. Het eerste goed gedocumenteerde broedgeval voor Nederland 
dateert van 30 mei 1924 te Nijmegen, in de provincie Gelderland. In Nederland werden in de periode 1998-
2000 respectievelijk  6, 2 en 2 zekere broedgevallen gemeld en 6, 4 en 3 waarschijnlijke broedgevallen. Naar 
schatting komen er jaarlijks 5 tot 10 paren tot broeden in Nederland. Hoewel deze schatting overeenkomt 
met deze van halverwege de jaren 1970 is de Oeverloper sindsdien toch toegenomen aangezien de oude 
schatting te hoog was. In het begin van de 20ste eeuw werd ongetwijfeld ook in Picardië gebroed en in de 19de 
eeuw werd reeds in het westen van het departement Somme gebroed.  
 

Amerikaanse Oeverloper, Actitis macularius 
Volgens Alphonse Dubois had zijn vader 3 jonge exemplaren aangetroffen op de markt in Brussel. Deze vogels 
zouden in maart van 1847 bij Brussel geschoten zijn geweest en werden op de markt aldaar te koop 
aangeboden: "Il est à remarquer qu’à cette époque les chemins de fer étaient encore peu étendus, et qu’on 
ne voyait sur nos marchés que des oiseaux pris en Belgique." (Faune des Vertébrés de la Belgique, II: 220) Vrij 
kort nadien, op 15 maart 1853, werden opnieuw 2 ♀ op de Brusselse markt verhandeld. Deze vogels kwamen 
in de verzameling van Henry-Linkmyer Saxby322 (1836–1873) terecht. In zijn artikel uit 1861, dat hij in het 
gerenommeerde tijdschrift The Zoologist, de voorloper van British Birds publiceerde, rept Linkmyer Saxby 
met geen woord over deze aanwinst (Saxby H.L., 1861: 7537-7543). Enkele tientallen jaren later werd een 

 
320 Bijlsma R. G., Hustings F. & Camphuysen C.J., 2001. Algemene en schaarse vogels van Nederland,GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, 
Haarlem/Utrecht: 231. 
321 Bulteau V. & Vangeluwe D., 1991. Nidification du Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) en Brabant wallon. Aves, 28: 160-162.  
322 Saxby verwierf, naast zijn medewerking aan The Zoologist, vooral bekendheid als auteur van het acht volumes tellende The Birds 
of Shetland. Een werk dat door zijn vroegtijdig overlijden onafgewerkt was gebleven en door zijn broer – aan de hand van de notities 
van Henry – vervolledigd en uitgegeven werd in het Schotse Edinburgh in 1874.  
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volwassen exemplaar in 1883 of 1884 in Brecht gedood (Dubois A., 1890: 336). Dit exemplaar, dat in de 
collectie van Charles della Faille belande, heeft Alphonse Dubois in handen gehad. Helaas heeft de Antwerpse 
verzamelaar, die bovendien nooit een catalogus heeft opgemaakt van zijn verzameling, nagelaten de 
vangstdatum te noteren: "Cet oiseau, qui est presque adulte, se trouve dans la collection de M. della Faille à 
Anvers, qui ne se rappelle malheureusement plus l’époque de la capture." (Ibidem) In 1897 (Bulletin de la 
Société Zoologique de France, 22: 140) bestond nog geen zekerheid over het jaartal maar in zijn artikel uit 
1912 preciseert Alphonse Dubois dat het individu van Brecht in 1884 gedood werd (Dubois A., 1897: 140). Hij 
vermeldt verder dat de vogel, op het moment dat hij zijn artikel schreef, deel uitmaakte van de verzameling 
van de Antwerpse zoo (Dubois A., 1890: 336 en Marcel de Contreras, 1912: 22) Enkel de belangrijkste stukken 
zijn naar de Antwerpse Zoo verhuisd, de rest werd verdeeld over verscheidenene Antwerpse scholen. Kort 
nadien volgde in 1887 - verdere gegevens ontbreken helaas - een individu, verzameld in de Scheldevallei in 
het Oost-Vlaamse Zevergem. Dit exemplaar maakte nadien deel uit van de verzameling van graaf Joseph de 
Hemptinne. De gevallen uit Brecht en Zevergem werden gehomologeerd.  Op 4 augustus 2011 werd bij de 
Antwerpse Linkeroever de eerste levende Amerikaanse Oeverloper voor ons land waargenomen 
(Natuur.oriolus, 77: 110-111). Deze soort werd in Groot-Brittannië voor het eerst in juli 1924, in Loe Bar323, 
graafschap Cornwall, waargenomen. Oude waarnemingen uit de 19de eeuw324, waaronder een paar te 
Eastbourne, Sussex in 1866 en 1 individu in Hebden Bridge, Yorks omstreeks 1899, werden in 2007 
verworpen325. In Nederland werd een individu326 dood aangetroffen op 18 juli 1975 in de Eerste Kroonpolder, 
in het Friese Vlieland. De oudste Franse waarneming komt uit het Bretonse departement Finistère waar te 
Pont-Croix een adulte vogel verbleef van 24 september tot 7 november 1987327. 
 

Amerikaanse Bosruiter, Tringa solitaria 
Tot 1948 kennen we maar één “bewijsstuk”: een exemplaar dat op de markt van Brussel op 8 september 
1937 werd verhandeld (Laenen J., 1943: 135) en dat door J. Laenen werd ontdekt. In een later artikel (De 
Giervalk, 1950: 176) zal René Verheyen dit geval terug aankaarten en de herkomst van deze vogel in vraag 
stellen. Heel waarschijnlijk was dit exemplaar uit het buitenland ingevoerd en moest de soort terug van de 
lijst van Belgische vogels geschrapt worden, nadat het in 1943 aanvaard was geweest. Van waar precies de 
vogel zou ingevoerd zijn, blijft onduidelijk: "Ce petit gibier est rarement importé de Hollande et jamais de 
l’Amérique." (Dupond. C. & Maus J., 1950 : 106) Uit Groot-Brittannië weten we dat de soort reeds vóór 1870 
te River Clyde328 (Lanarkshire), gedurende enkele jaren, werd waargenomen maar verdere details over een 
precieze datum, geslacht of leeftijd ontbreken. In Frankrijk werd deze soort voor het eerst in 1961 opgemerkt: 
in het departement Finistère werd een adulte vogel waargenomen op 28 augustus. Van de zes gevallen die 
in Frankrijk gehomologeerd werden, gebeurden er 5 op het Bretoense eiland Ouessant.  Op 8 juli 2008 werd 
een individu in Hondschoote (departement Nord), op een boogscheut van Alveringem en Veurne, 
waargenomen (Ornithos, 16 (5): 294). 
 

Kleine Geelpootruiter, Tringa flavipes 
Van deze soort, waarvan voor het eerst vóór 1939 een onvolwassen exemplaar waargenomen werd bij 
Turnhout (Wielewaal, 1981: 433), zijn er tot op heden nog maar 5 gehomologeerde waarnemingen 
(Natuur.oriolus, 70: 101-119). Buiten het geciteerde artikel is er over de eerste waarneming van deze Noord-
Amerikaanse geen spoor terug te vinden in de literatuur tot 1950. In Groot-Brittannië betreft de eerste 
melding een individu dat in de winter van 1854 te Misson, in het graafschap Nottinghamshire geschoten 
werd. De eerste gedocumenteerde waarneming voor Frankrijk betreft een een volwassen individu te 

 
323 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 651. 
324 Hollom P.A.D., 1980. The popular Handbook of Rarer British Birds, H.F. & G. Witherby, Londen:68. 
324 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 6. 
325 British Ornithologists’ Union, 2007. British Ornithologist’s Union Records Committee 35th Report (April 2007). Ibis, 149: 652. 
326 Boere G. C. & Zegers P. M.,  1976. Amerikaanse Oeverloper Tringa macularia nieuw voor Nederland. Limosa, 49: 12-16. 
327 Dubois Ph. J. et le Comité d’Homologation National, 1988. Les observations d’espèces soumises à homologation en France en 
1987: 293-322. 
328 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 651. 
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Esnandes (Charente-Maritime) op 28 februari 1962329. In 1977 verbleef een individu te Groot-Sinten330 bij 
Duinkerke van 31 juli tot en met 1 augustus en in mei van hetzelfde jaar was een exemplaar aanwezig in de 
"marais du Hâble d’Ault" (Archives du Nouvel Inventaire des Oiseaux de France). In Nederland werd het eerste 
exemplaar pas op 18 en 19 september 1979 waargenomen op Schouwen-Duiveland331. 
 

Poelruiter, Tringa stagnatilis 
"De passage chez nous, en septembre-octobre et en mars-avril" schreef Alfred Quinet aan het einde van de 
19de eeuw (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 89). Vóór 1  842 zijn er geen broedgevallen 
bekend en Edmond de Selys-Longchamps vermeldt dat de soort "a été observé accidentellement en Picardie, 
par M. Baillon." (Faune belge: 127) Deze soort staat inderdaad vermeld in de "Catalogue des Mammifères, 
Oiseaux, Reptiles, Poissons et Mollusques testacés marins, observés dans l’arrondissement d’Abbeville par 
M. L.-A.-F. Baillon"332 maar buiten een opsomming van soorten bevat dit artikel geen verdere informatie. Die 
vonden we wel, al zij het zonder precieze datum, bij Côme-Damien Degland (1831: 255): "[een exemplaar] a 
été tué près de Saint-Omer, et se trouve dans le cabinet de M. Defrance, amateur distingué de cette ville" 
bemachtigd. In Noord-Frankrijk was deze soort duidelijk reeds vóór 1867 waargenomen geweest: "il est de 
passage irrégulier dans le nord et dans quelques autres localités de la France. On l’a tué près de Dunkerque, 
de Saint-Omer, d’Abbeville et de Dieppe […]" schreven Degland & Gerbe (Op. cit., tome II, 222). A. de Norguet 
(1866: 142) voegde er nog Cayeux, in Picardië, aan toe. Van deze soort zijn er zes oude betrouwbare 
waarnemingen voor ons land beschikbaar: de precieze gegevens van een eerste, bij Doornik op 20 april 1872, 
gingen helaas verloren. We kunnen ons enkel baseren op de bijdrage van Alphonse Dubois: "Rare et de 
passage accidentel en Belgique: la dernière capture paraît être celle faite près de Tournai le 20 avril 1872." 
(Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 177) Een tweede dateert van 17 juni 1881 in Berendrecht 
bij Anwerpen en een derde exemplaar werd waargenomen in de Scheldevallei bij Zwijnaarde in 1903. Dit 
geval wordt beschreven door Léon Lippens (Les oiseaux d’eau de Belgique: 199 en De Giervalk, 1943: 113) en 
Karel Dupond (Le Gerfaut, 1943: 113). Dit individu belandde in de collectie van de Gentse textielfabrikant en 
verwoede verzamelaar Joseph de Hemptinne. Léon Lippens vermeldt in Les oiseaux d’eau de Belgique nog 
een andere waarneming van vóór 1841, echter zonder plaats of datum en verder hebben we weet van één 
individu in Knokke op 4 mei 1921. De zesde waarneming situeert zich in Dikkebus, een deelgemeente van 
Ieper, op 30 oktober 1903. Tot 1988 waren er ongeveer "70 gevallen bekend, waarvan twee derde in de 
laatste tien jaar. Deze toename is bijna uitsluitend toe te schrijven aan een stijging van het aantal deskundige 
waanemers, gecombineerd met een verbeterde optische uitrusting." (Vlaamse Avifauna Commissie, 1989: 
195) Alfred Quinet en zijn companen hebben niet het geluk gehad een Poelruiter waar te nemen aan de 
Beneden-Schelde: "Il est signalé comme oiseau accidentel en Belgique. Nous n’avons jamais eu le plaisir de 
faire sa connaissance au Bas-Escaut." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 563) In Nederland en Groot-Briitannië zijn 
de waarnemingen schaarser en van latere datum. Deze soort werd in Groot-Brittannië voor het eerst in 
september 1937 waargenomen toen twee exemplaren aanwezig waren in The Midrips333, East Sussex. In 
Nederland noteren we een grensgeval in Sas-van-Gent/philipinne334 op 30 mei 1957 (De Wielewaal, 23: 244-
245 en Limosa, 32: 52). De jaren nadien, met uitzondering van 1960, 1965 en 1970, werd de soort jaarlijks 
waargenomen en in 1979 telde Nederland reeds 49 aanvaarde of te aanvaarden gevallen335.  
 

Tureluur, Tringa totanus 
Van broedgevallen in België is er bij de Selys-Longchamps (1842) nog geen sprake, wel even later in 
Nederland. Hermann Schlegel schreef in 1878: "De Tureluur wordt in geheel Europa en Azië op plaatsen, voor 
zijne levenswijze geschikt, vooral in ons land, aangetroffen" (De vogels van Nederland: 50). Daar was hij bij 

 
329 Spitz F., 1964. Quelques cas précis d’odentification d’oiseaux inhabituels. Oiseaux de France, 41: 42-46. 
330 Bril B. & Vermersch G., 1978. Observation d’un Petit Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes à Mardyck (59). Le Héron, 11 (1): 46-
48 en Kerautret L., 1979. Complément à la note sur le Petit chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes parue dans le Héron N° 1 – 1978. 
Le Héron, 12 (1): 82. 
331 Harmsen  H.H., 1989. Kleine Geelpootruiter bij Oosterland in november 1979. Dutch Birding, 11: 1-4. 
332 Mémoires de la Société Royale d’Emulation d’Abbeville, 1833: 50. 
333 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 652. 
334 Ten Kate C.G.B., 1959. Ornithologie van Nederland, 1956-II en 1957. Limosa, 32: 37-69 en Luttik R. & Wassink A., Voorkomen van 
Poelruiter Tringa stagnatilis in Nederland. Dutch Birding, 2, 1980: 13-16. 
335 Luttik R. & Wassink R., 1980. Voorkomen van Poelruiter Tringa stagnatilis in Nederland. Dutch Birding, 2: 13-16. 
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het begin van de 20ste eeuw een algemene broedvogel (Snouckaert van Schauburg, 1908: 105). Alphonse 
Dubois (Faune des Vertébrés de la Belgique, II : 629-630) vermoedde dat deze soort in kleine aantallen in 
moerassen in het noorden van het land broedde maar hij vermeldt de soort met zekerheid als regelmatige 
gast, in april en aan het einde van de zomer, aan de kust, aan de Schelde, in de polders, in mindere mate in 
moerassige gebieden in Limburg: "Très abondant le long de l’escaut et dans les flaques d’eau des polders" 
liet A. Croegaert (Dubois A., 1888: 144) hem weten en Th. Roels, opzetter aan het natuurhistorisch museum 
te Brussel en Jean Vincent schreven over het voorkomen van deze soort in het Brusselse: "de passage, mais 
rare" (Ibidem). Ook Alfred Quinet vermeldt dat deze soort "nous arrive fin mars-avril et passe tout l’été aux 
rives et aux schorres du fleuve où il niche en compagnie des Avocettes, des Pies de Mer et des Sternes."  (Les 
oiseaux du Bas-Escaut: 553) Omstreeks 1844 werd de Tureluur tijdens de zomermaanden waargenomen aan 
de Moezel en de Maas maar over broedgedrag reppen Michael Schäfer en Jean-Joseph-Jacques Holandre 
met geen woord: "Auf seinen Wanderungen im Herbste an den Ufern der Mosel (Bei Trier und Metz). Auch 
an der Maas." (Moselfauna: 215) en "[…] on en voit quelquefois en automne sur les bords de la Moselle, 
entre Metz et Thionville." (1851: 116) Georges van Havre schreef in 1914: "il niche en avril-mai dans le nord 
de la province d’Anvers, aussi bien dans les schorres qui bordent l’Escaut, que dans les bruyères entrecoupées 
de marais. Il nous quitte en septembre, mais un certain nombre d’individus hivernent au bas Escaut." (Le 
Gerfaut, 1914: 39) Alfred Van Beneden schreef in 1938: "Le chevalier gambette,Tringa totanus, a niché en 
Fagne, nous l’y avons rencontré." (Hautes Fagnes, 1, 1938: 128) In het Zwin was de Tureluur vóór de Tweede 
Wereldoorlog een gewone broedvogel. In 1939 waren er ongeveer 30 broedparen, in 1953 was dit aantal tot 
60 gestegen maar van 1962 tot 1980 had zich een daling ingezet. Félicien Fallon (1875) beweerde dat 
individuen verscheidene malen in Namen, aan de Maas gedood werden. Aan het einde van de jaren 1930 
werd deze soort als broedvogel vastgesteld in de Hoge Venen (Van Beneden A., 1938c: 128), iets wat later 
ondenkbaar was. Het is best mogelijk dat de Venen toen aantrekkelijk waren voor de Tureluur en ook voor 
de Watersnip omdat ze geregeld gemaaid en begraasd werden. In Belgisch Lotharingen werden eind mei 
1937 drie broedkoppels aangetroffen op drie verschillende plaatsen (Van Beneden A., 1943: 29). Lippens & 
Wille (1972) schatten de totale Belgische populatie op 190 broedparen. Het broedbestand in Vlaanderen – 
in Wallonië komt de soort niet voor – is de laatste decennia flink toegenomen. Toch is de toekomst van de 
populatie, die in 2002 op 420 tot 450 broedparen geschat werd, onzeker vermits ± 50% van de soort 
momenteel op tijdelijk ingerichte industrieterreinen broedt. Na de jaren 1970 is de Nederlandse populatie 
afgenomen maar de laatste twingtig jaren heeft ze zich gestabiliseerd. Bij het begin van de 21ste eeuw werd 
de Nederlandse broedpopulatie op 22000 paren geschat (gaande van 20000 tot 25000). Schattingen die 
omstreeks 1980 en 1990 werden gemaakt, kwamen uit op ongeveer 30000 (marge van 24.000 tot 36000) 
paren. Hoewel beide schattingen methodologisch niet vergelijkbaar zijn, is de afname wel degelijk realiteit. 
De Duitse populaties aan de Rijn zijn na 1970 constant gebleven: 45-60 paren in 1982, 50 voor 1989-1990 en 
40-60 in 2000-2005. In Westfalen evolueerde de tendens vanaf de jaren 1960 in negatieve zin, vermoedelijk 
door drooglegging van broedgebieden.    
 

IJslandse Tureluur, Tringa totanus robusta 
Ten tijde van Georges van Havre werd de aanwezigheid van IJslandse Tureluur tijdens de trek vermoed maar 
was ze nog niet vastgesteld. Twintig jaren later beschikken we over verscheidene vangstgegevens: Oostkerke, 
een deelgemeente van Damme, op 1 april 1933; Knokke, op 5 augustus 1931, 3 oktober 1932 en 2 
exemplaren op 17 december 1939. Tijdens de winters van 1945-1946 en 1946-1947 hebben telkens een 
twintigtal individuen overwinterd in Nieuwpoort en in 1980 waren er in het Zwin reeds 4 exemplaren 
verzameld die werden ondergebracht in de verzamelingen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen.     
 

Grauwe Franjepoot, Phalaropus lobatus 
Deze soort was tot 1928 beduidend zeldzamer dan Rosse Franjepoot, "Encore plus rare que le Phalarope 
fulicaire sur les côtes maritimes de la Belgique pendant les hivers rigoureux. Observé plusieurs fois sur celles 
de Flandre par M. de Meezemaker, de Hollande et de Picardie par MM. Temminck et Baillon" lezen we bij 
Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 124). A. de Norguet bevestigt: "Très-rare; c’est un oiseau de 
l’extrême Nord qui descend sur nos côtes pendant les coups de vent et dans les hivers rigoureux" (1866: 137). 
"Ses apparitions dans l’Europe tempérée sont purement accidentelles" schrijft Félicien Fallon in 1875. De 
soort werd hoofdzakelijk tijdens de herfsttrek waargenomen of gevangen, soms in de winter maar nooit in 
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het voorjaar. In de periode 1928-1950 is het aantal waarnemingen van Grauwe Franjepoot toegenomen. We 
beperken ons tot enkele algemene beschouwingen want de meeste oude gevallen zijn niet of onvoldoende 
gedocumenteerd. Alle waarnemingen aan de kust, tot en met 1928, vonden plaats in september, oktober of 
begin november. In de herfst noteren we ook enkele vangsten in het binnenland: 1 individu in Saleghem of 
Zeelhem bij Diest op 9 september 1924 en 1 in het Limburgse Hamont-Achel op 28 augustus 1925. Eénmaal 
werd een exemplaar te koop aangeboden op de markt in Luik tijdens de wintermaanden maar hierover zijn 
geen gegevens bekend. 
 

Rosse Franjepoot, Phalaropus fulicarius 
Het is onmogelijk alle waarnemingen van vóór 1928 de revue te laten passeren, ze zijn te talrijk, verscheidene 
zijn niet gedocumenteerd en hier en daar zit er een Grauwe Franjepoot tussen. Dit verklaart grotendeels het 
enthousiasme van baron Paul de Chestet de Haneffe die in 1912 schreef: "J'ai le plaisir de signaler aux lecteurs 
du Gerfaut une capture des plus intéressantes pour notre faune. Le 14 septembre, au marais de Zonhoven, 
en Campine, le baron Paulo de Moffarts a tué un phalarope platyrhynque […]. L'oiseau était déjà en plumage 
d'hiver. M. Alph. Dubois ne signale que trois captures de cette espèce en Belgique; Naumann n'avait jamais 
entendu dire qu'on l'eût rencontré en Allemagne; depuis il a été vu dans le nord. […]. Ce qui paraît également 
intéressant, c'est la date de la capture, car le baron de Selys Longchamps dit que c'est pendant les hivers 
rigoureux qu'on l'a rencontré dans nos régions. Il faut supposer qu'une forte tempête aura rejeté vers le sud 
ce charmant habitant des contrées." (Le Gerfaut, 1912: 138) De oudste waarneming voor ons land dateert 
van 1832 en werd verricht in april in Knokke. De soort werd hoofdzakelijk tijdens de herfsttrek waargenomen, 
minder tijdens de winter en zelden in het voorjaar, zowel aan de kust, in de Kempen, aan de Maas, in het 
Doornikse, in Limburg in Mechelen, bij Orval... Onze klassieke auteurs waren ogenschijnlijk niet echt 
vertrouwd met deze soort. Alfred Quinet schrijft over Rosse en Grauwe Franjepoot: "Ces espèces demeurent 
confinées vers la zone polaire et ne daignent descendre sur nos côtes que tous les vingt ans, poussés par le 
hasard de leurs excursions, ou par des froids extrêmement rigoureux." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 579) Zijn 
onervarenheid met deze soort blijkt ook uit zijn opmerking: "Très rare chez nous." (. Vade-mecum des oiseaux 
observés en Belgique: 97) Edmond de Selys-Longchamps vermeldt over de Rosse Franjepoot hetzelfde maar 
preciseert en nuanceert: "Très-rare et de passage accidentel dans les marais de la Campine et sur les côtes 
de la Flandre, seulement pendant les hivers rigoureux. M. le vicomte de Spoelbergh en a recueilli un individu 
adulte aux environs de Louvain [in 1855] pendant l’hiver. M. de Meezemaker l’a vu quelquefois aux environs 
de Dunkerque." (Faune belge: 124) Tot slot citeren we Charles-Frédéric Dubois, die blijkbaar wel meer 
vertrouwd was met de soort: "So erhielt sich auch in November [1856] 2 Phalaropus platyrrhynchus von 
Ostende geschickt, die übrigens hier bisweilen gefunden werden." (Journal für Ornithologie, 4: 506) In 
Nederland beschouwde Herman Albarda deze soort als "Ein sehr seltener Gast. Am 15. August 1862 wurde 
ein Männchen am Hoek von Holland (Provinz Südholland) erlegt und im Anfang von August 1870 
ebendaselbst ein anderes."336 In de Franse Moezelstreek was deze soort al evenzeer een rare verschijning: 
"Un individu de cette espèce a été tué près de Rémilly par M. Vallette le 21 octobre 1840." (Holandre J.-J., 
1851: 118) 
 

Middelste Jager, Stercorarius pomarinus 
Edmond de Selys-Longchamps had weet van enkele Belgische, inlandse waarnemingen maar geeft geen 
details: "Paraît accidentellement sur nos côtes après les ouragans, en automne et en hiver; des individus 
égarés ont été tués dans le centre de la Belgique." (Faune belge: 155) "J'en ai vu souvent des jeunes sur 
l'Escaut après les fortes tempêtes" had A. Croegaert aan Alphonse Dubois gemeld (Bulletin du musée royal 
d’histoire naturelle de Belgique, 5: 156). De vogels konden tot ver inlands gedreven worden, zo noteerde 
Michael Schäfer: "Zwei Individuen welche sich verflogen hatten, wurden an der Mosel erlegt, da seine in der 
Nähe von Diedenhofen [Thionville], während des Herbstes des Jahres 1822, das andere bei Metz im Jahre 
1823." (Moselfauna: 234) Jean-Joseph-Jacques Holandre verschaft meer informatie: "Il se montre 
accidentellement dans nos contrées. Un individu tué près de Thionville en l’automne de 1822 ; on en tua un 
autre près de Metz en 1823, et enfin plusieurs autres sujets de cette espèce le 20 septembre 1841." 
Verscheidene exemplaren vulden zijn privéverzameling aan. Jammer dat we niet meer weten over de leeftijd 
van de vogels. Voor Noord-Frankrijk schreef Degland (1831: 271): "On en a trouvé dans les mois d’août et 

 
336 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 425. 
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septembre." Anatole de Norguet (1866: 154) merkte op "presque toujours de jeunes sujets". Georges van 
Havre beaamde dit in Les oiseaux de la faune belge. Van vóór 1928 zijn voor ons land maar enkele 
waarnemingen bekend: een individu in Limelette in augustus 1900 (Lippens L., 19542: 274); een exemplaar 
in Antwerpen en een ander in Gent, allebei vóór 1890 en beide te koop aangeboden op een markt (Verheyen 
R., 1951: 165); een individu uit Geel in 1841, een ander te Oostende in 1847 en een exemplaar te Macon-
Bernissart in de provincie Henegouwen, in 1927 (Journal des Chasseurs, 264, 15 mei 1929). Reeds in 1875 
schreef Félicien Fallon337 "A la suite des tempêtes et des grands coups de vent, cet oiseau est quelquefois 
poussé sur les côtes de la Belgique. Des individus égarés ont même été tués dans le centre du pays." 
(Monographie des oiseaux de la Belgique: 204) Tot 1950 zijn de waarnemingen beperkt: 1 individu in 
september 1935 te Zaffelare (Le Gerfaut, 1937: 157), deelgemeente van Lochristi bij Gent; 1 individu in 
Belsele op 23 oktober 1936 (Le Gerfaut, 1937: 157); 1 individu, bijna op dezelfde plaats, maar in Sint-Niklaas 
dit keer in oktober 1938; 1 waarneming, geciteerd door René Verheyen338, op 1 november 1942 in 
Antwerpen; vervolgens een jong mannelijk individu geschoten in Sint-Lenaarts, in de Antwerpse Kempen, op 
5 oktober 1952 (De Wielewaal, 1953: 103) en tot slot een exemplaar dat in Zeebrugge op 24 augustus 1954 
op zee werd waargenomen. In de Belgische literatuur is er geen sprake van abnormaal hoge aantallen die in 
het najaar van 1903 zouden zijn waargenomen geweest, zoals dat in Nederland het geval was.   
 

Kleine Jager, Stercorarius parasiticus 
Deze soort is de minst zeldzame van alle Jagers in ons land. Nochtans schreef Edmond de Selys-Longchamps 
"de passage accidentel sur nos côtes après les tempêtes d’automne. Plus rarement sur l’Escaut [...]." (Faune 
belge: 155) Zo meldde A. Croegaert aan Alphonse Dubois dat "Un jeune sujet fut tiré sur l’Escaut devant la 
ville le 23 septembre." (Ornis, 6: 343) Maar dezelfde ornitholoog beklemt de relatieve schaarscheid en 
onderstreept dat het meestal om juveniele vogels ging: "Des jeunes arrivent sur l'Escaut après les tempêtes, 
toutefois rarement." (Dubois A., 1888: 157) Félicien Fallon (Op. cit., 205) schrijft dat de soort accidenteel 
voorkwam aan onze kust na zware stormen. Uit 1928 onthouden we een geval uit Obignies, bij Doornik, 
omstreeks half december (Le Gerfaut, 1929: 77) en een adulte vogel te Boekhoute in 1890, verdere details 
ontbreken (Le Gerfaut, 1943: 114). Deze waarneming alsook deze van een adulte vogel, geschoten aan de 
Beneden-Schelde in 1900 moeten met een korrel zout genomen worden. De balgen kwamen terecht in de 
collectie van Joseph de Hemptinne die er echter niet voor terugschrok zeldzaamheden aan te kopen. De 
Antwerpse waarneming was bovendien totaal onbekend voor Georges van Havre en werd pas in 1943 door 
Karel Dupond in Le Gerfaut toegelicht. Vanaf de jaren 1930 waren er verschillende waarnemingen: o.a. 1 
individu in de Antwerpse haven op 17 september 1931 (Le Gerfaut, 1932: 155); een individu in Knokke op 19 
oktober 1932; een juveniel mannetje in Merksem op 17 december 1937 (Le Gerfaut, 1938: 163); een adult ♂ 
te Hannut, in de provincie Luik, op 4 september 1938 en een adult ♀ boven de Schelde ten noorden van 
Antwerpen, op 29 december 1939 (Le Gerfaut, 1940: 58) en in Oostduinkerke op 29 december 1939. Nadien 
volgden nog waarnemingen in Turnhout op 8 mei 1951 De Giervalk, 1952: 259); in Hofstade op 28 september 
1952 (De Wielewaal, 1953: 371) en in Rijkevorsel op 5 oktober 1952.  
 
Kleinste Jager, Stercorarius longicaudus 
Edmond de Selys-Longchamps kende uitsluitend enkele waarnemingen uit Noord-Frankrijk "Très-
accidentellement sur la côte de Dunkerque en hiver, selon M. de Meezemaker; il est aussi indiqué sur les 
côtes de Picardie par Baillon. A la mi-octobre 1834, M. Degland en a reçu plusieurs individus jeunes tués sur 
les champs ensemencés aux environs de Lille." (Faune belge: 156) Inderdaad, Côme-Damien Degland (Art. 
cit.: 271) schreef in 1831 dat exemplaren werden aangetroffen op de kust bij Duinkerke. In 1843 vermeldde 
de ornitholoog uit Rijsel: "On le voit assez souvent en France. […] A la mi-octobre 1834, plusieurs ont été 
jetés avec un grand nombre d’autres Stercoraires sur les côtes de Dieppe, à la suite d’une tourmente qui a 
duré deux jours. J’en ai reçu à cette époque quelques jeunes qui ont été tués près de Lille. Ils ne paraissaient 
pas sauvages et couraient dans un champ de blé." (Catalogue des oiseaux observés en Europe, principalement 
en France, surtout dans le Nord de ce royaume: 140 )Alphonse Dubois schrijft: "Erscheint sehr selten an 
unserer Küste nach heftigen Stürmen." (Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (7): 107) In 

 
337 Fallon F., 1875. Op. cit.: 204. 
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chronologische volgorde beschikken we over volgende waarnemingen: 1 individu in het Limburgse Dilsen in 
november 1879 (Dubois A., 1886a: 23); een herfstwaarneming van een juveniel bij de Baraque Michel in 
Jalhay, in de provincie Luik omstreeks 1907; één exemplaar gedood aan de Beneden-Schelde in september 
1912 (Chasse et Pêche, 1912-1913: 370); 1 individu in Dinant op 6 oktober 1922; een juveniel in Overijse op 
13 oktober 1925 (Le Gerfaut, 1926: 41; een adult ♂ aan de Schelde bij Oorderen op 19 oktober 1925 (Le 
Gerfaut, 1926: 41). Over een exemplaar dat op de Schelde geschoten werd in 1886 weten we verder niets. 
A. Croegaert meldde aan Alphonse Dubois: "Je n'en ai eu qu'un seul exemplaire, jeune, tiré sur l'Escaut." 
(Dubois A., 1888: 157) Ongeveer hetzelfde geld voor een balg uit de verzameling van Joseph de Hemptinne 
waarvan we alleen weten dat de vogel op de Beneden-Schelde in 1900 geschoten werd. Dit geval is ook aan 
Georges van Havre (1928) ontgaan ofwel had van Havre bedenkingen bij de herkomst ervan. Uit de jaren 
nadien zijn er verschillende, betrouwbare bewijsstukken van binnenlandse waarnemingen. Zo verbleef een 
juveniel individu een tiental dagen in Famenne. Dit exemplaar werd gevangen en vervolgens weer vrijgelaten. 
Het was de eerste gedocumenteerde waarneming voor Wallonië (Leclercq, J.A., Paquay, M., Vieuxtemps, D. 
& Imbreckx, E., 1996: 20-31). Voor Nederland zijn er zeker zes gevallen bekend van waarnemingen ver in het 
binnenland voor de periode 1800-1938. 
 
Grote Jager, Stercorarius skua 
Van deze soort van volle zee is er tot 1928 geen enkele inlandse waarneming bekend. Léon Lippens (1954²) 
vermeldt het voorkomen aan de Beneden-Schelde en tot 1988 waren er een twingtigtal waarnemingen 
bekend waarvan het merendeel langsheen de kust, meer bepaald aan het strand of boven de duinengordel.  
Het gros van de waarnemingen dateren van na het artikel "Les oiseaux de Knokke-sur-Mer" van Léon Lippens 
(Le Gerfaut, 1963: 119-196). In deze publicatie is er slechts van 1 waarneming sprake: een individu op 16 
september 1956 (De Wielewaal, 1956: 345). Tussen 1963 en 1980 werden vele tientallen observaties van 
deze soort verricht, de meesten tussen eind augustus en november. Toen Edmond de Selys-Longchamps en 
Charles-Frédéric Dubois hun respectievelijke lijsten van Belgische vogels opstelden was deze soort nog in 
geen enkele privé- of publieke collectie aanwezig. Hun menig, die overigens correct was, om Grote Jager in 
onze avifaune op te nemen, werd gestaafd door zeewaarnemingen uit Groot-Brittannië, Frankrijk en 
Nederland. Als bewijs van het voorkomen in Nederland haalt Snouckaert van Schauburg (Op. cit.: 108) in zijn 
Avifauna neerlandica het skelet van een ♀ aan dat op 25 oktober 1856 aan de kust was aangetroffen. In 1908 
werd op Texel een individu uit de lucht geschoten en vanaf dat moment werden jaarlijks verschillende vogels 
naar beneden gehaald voor de Nederlandse kusten. Eykman et al. (1941) hadden weet van ruim 60 
waarnemingen waarvan 37 betrekking hadden op geschoten of dood aangetroffen vogels. "Paraît 
accidentellement sur les côte de Hollande, de Belgique et de Picardie après les tempêtes." schreef Edmond 
de Selys-Longchamps (Faune belge: 155). Een vangst op 7 september 1925 van een prachtig ♂ in De Haan 
heeft deze lacune opgevuld. Het zou nog enkele jaren duren vooraleer nieuwe waarnemingen werden 
gedaan: 2 september 1939 aan het strand van Sint-Anneke; één individu (hetzelfde?) waargenomen in de 
haven van Antwerpen op 4 september van hetzelfde jaar (Le Gerfaut, 1940: 76); een exemplaar, geringd op 
de Shetlandeilanden, in Lombardsijde, 17 september 1939; één in Terneuzen op 18 mei 1945; verscheidene 
vogels aan de Schelde, tegenover Lillo, begin september... In Frankrijk kon men zich op verschillende vangsten 
beroepen: 1 adult in Duinkerke in 1880 en een juveniel, op dezelfde plaats, in oktober 1874; een juveniel ♀ 
in le Crotoy op 3 februari 1886 en een adult ♂ in Cayeux-sur-Mer in oktober 1855, eveneens in de monding 
van de Somme. Degland hield er zelfs enkele in gevangenschap "qui avalaient de jeunes chats vivans." 
(Degland C.D., 1831: 270) In november 1918 observeerde Harry Forbes Whiterby339 3 exemplaren op zo’n 5 
mijl van Calais verwijderd toen deze het Kanaal overstaken. Voor Nederland is er slechts één geval bekend 
voor de 19de eeuw: het betrof een ♀ verzameld op 25 oktober 1856 waarvan uitsluitend het skelet bewaard 
is gebleven in de collectie van het Rijksmuseum met de vage plaatsvermelding "Côtes de Hollande". Herman 
Albarda vermeldt in zijn Naamlijst van Friesche Vogels (1884) dat er twee stuks in de winter van 1855-1856 
zijn gevangen geweest in Zuid-Holland maar Snouckart van Schouburg (1908) heeft daar geen enkel spoor 
van teruggevonden. Vanaf 1908 werd de soort vrijwel jaarlijks en in toenemende aantallen waargenomen. 
 

Drieteenmeeuw, Rissa tridactyla 

 
339 Hoofdredacteur van The Handbook of British Birds, verschenen van 1938 tot 1941 in vijf delen. Witherby H.F., 1919. Notes on 
birds observed near Dunkerque, Nord, France. British Birds, 1919, 12: 205. 
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"De passage en hiver sur l’Escaut et sur les grands marais. Moins souvent sur nos côtes maritimes. Après les 
tempêtes elle paraît quelquefois sur la Meuse et même sur les étangs du centre du pays; cette espèce et le 
Ridibundus sont les seules Mouettes qui apparaissent de temps en temps sur ceux de la Hesbaye" (Catalogue 
des oiseaux des environs de Liège d’après une nouvelle méthode: 40) en "de passage accidentel sur la Meuse" 
(Faune belge: 153) schreef de Selys-Longchamps. Deze soort werd ook dieper in het binnenland 
waargenomen: "[…] besucht zuweilen die Moselgegend. Unser Museum besitzt einige Exemplare, welche auf 
der Mosel geschossen wurden. Ist auch mehrmal bei Metz beobachtet oder erlegt worden." (Moselfauna: 
232) Holandre schrijft over het voorkomen van de Drieteenmeeuw in de Moezelstreek en de Franse Lorraine: 
"Cette espèce est rare dans nos environs, et ne se montre que par les gros temps. Un individu tué sur la 
Moselle dans le mois de février 1825." (1851: 120) Dat bewuste exemplaar sierde ook zijn privécollectie. Wat 
meeuwen betreft, somt Pierre Jean de Tristan enkele soorten op, waaronder Drieteenmeeuw, die hij aan het 
front heeft waargenomen: "Parmi les Goélands dûment identifiés et déjà signalés dans la notice, j'ai noté: les 
argentés (L. argentalus); les tridactyles (L. tridactylus); le rieur (L. ridibundus) et le Goéland a manteau noir 
[Grote Mantelmeeuw]." (Revue française d’Ornithologie, 4: 168) Over Drieteenmeeuw schreef Alphonse 
Dubois verder: "Arrive par quantités innombrables après certains ouragans. En dehors de cela c'est un oiseau 
rare sur l'Escaut. On cite un de ces passages, en été, où ces oiseaux, peut être exténués de fatigue, se 
laissaient prendre à la main sur tous les navires." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 
156) Na storm en tijdens hevige vorst werd de soort ook dieper in het binnenland waargenomen: o.a. in de 
winter van 1896, in Saint-Symphorien, een deelgemeente van de stad Bergen en op 20 februari 1916 in 
Turnhout. René Verheyen vermeldt verscheidene inlandse waarnemingen tussen 1928 en 1951 maar heeft 
het niet over de drie individuen, die tussen enkele Kokmeeuwen Larus ridibundus vóór het Centraal-Station 
in Antwerpen werden waargenomen in 1942. Alphonse Dubois (Faune des Vertébrés de la Belgique, II : 607) 
vermeldde ook reeds dat deze soort ook tijdens de zomer, na stormen, aan de kust en aan de Schelde in 
Antwerpen werd waargenomen. Op 8 november 1952 verongelukte een tweedejaars vrouwtje in Heverlee 
(De Wielewaal, 1953: 102) en op 12 en 13 februari 1955 verbleef een volwassen exemplaar aan de vaart te 
Roeselare (De Wielewaal, 1955: 155). De lijst inlandse waarnemingen kan uiteraard worden aangevuld maar 
volgend geval, beschreven door Albert Demaret, verdient een vermelding omwille van hun gedrag: "Le 16-II-
1957, j’ai pu observer sur la Meuse liégeoise 16 Mouettes tridactyles adultes sauf une, juvénile. Elles ne 
s’associent pas aux Mouettes rieuses pendant la journée et ne les accompagnent pas au dortoir. Elles passent 
la nuit sur place, posées sur l’eau calme d’un ancien bras de la Meuse. Les jours précédents, le temps avait 
été fort inclément, avec tempête sur mer. Cependant les oiseaux ne semblaient pas épuisés: au crépuscule, 
ils décrivaient, jusqu’à la nuit tombée, un incessant carrousel ponctué de cris. Ils mangeaient des poissons 
morts, […], mais pêchaient aussi, au vol, de menues proies à la surface de l’eau." ( Le Gerfaut, 1957: 317) 
Deze individuen verbleven aan de Maas tot begin maart. Eén exemplaar werd zelfs nog op 11 maart van dat 
jaar opgemerkt. Van het ganse gezelschap werd geen enkele vogel dood aangetroffen. J. Cuypers merkte op 
dat sinds het Albertkanaal doorheen de Kempen liep, deze soort geen ongewone wintervogel meer was (De 
Giervalk, 48: 149). Côme-Damien Degland heeft nog een ander pittig verhaal in petto: "J’ai vu dans les murs 
de Lille, un homme conduisant une bande considérable de Mouettes tridactyles, rieuses, à pieds bleus 
[Stormmeeuw], et de Goélands dits Grisards [Zilvermeeuw]. Il se servait, pour les diriger d’une longue perche 
comme les campagnards qui nous amènent des troupeaux de Dindons." (Catalogue des oiseaux observés en 
Europe, principalement en France, surtout dans le Nord de ce royaume, 1843: 143). Het nut van dit spektakel 
is onduidelijk tenzij date en louter om vermaak ging. De Noordzee-populatie is in de loop van de 20ste eeuw 
sterk toegenomen maar naar het einde van de eeuw namen de aantallen in sommige grote kolonies in enkele 
jaren met tientallen procenten af. omstreeks 2000 bedroeg de totale Noordzee-populatie nog ongeveer 
415000 paren. Eén van de oorzaken is zeker en vast de overbevissing van spiering, een belangrijke prooisoort 
voor de Drieteenmeeuw in de broedperiode. Op Nederlands grondgebied kwamen in 2000 en 2001 minimaal 
drie paren tot broeden op een onbemand productieplatform in de Noordzee. In beide jaren werden een tot 
enkele jongen grootgebracht. Dit zijn de eerste broedgevallen van de Drieteenmeeuw binnen de officiële 
landsgrenzen. Verder was het pas de tweede keer dat broeden op een platform gemeld werd. In de Ierse Zee 
ten westen van het eiland Man, werd reeds vanaf 1998 succesvol gebroed 
 
Dwergmeeuw, Hydrocoloeus minutus 
"De passage très-accidentel sur la côte de la Flandre, et sur l’Escaut en hiver" volgens Edmond de Selys-
Longchamps (Faune belge: 151). Ruim tien jaar eerder schreef Côme-Damien Degland (1831: 272): "De 
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passage irrégulier sur les bords de l’Escaut et dans nos marais salins. […] Trouvée dans les environs de 
Montreuil-sur-Mer, de Saint-Omer et de Tournai, dans les mois de mai et d’août." Alfred Quinet en Alphonse 
Dubois bevestigen de zeldzaamheid: "Assez rare sur nos côtes et l’Escaut" (Vade-mecum des oiseaux observés 
en Belgique: 52) en "Selten; erscheint zuweilen an unserer Küste und auf der Schelde." (Bulletin du musée 
royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 156) "Un individu fut tué sur la côte de Blankenberghe le 2 novembre 
1888. Cette espèce ne se montre sur nos côtes que très irrégulièrement" (Ornis, 6: 343) schreef Alphonse 
Dubois. Net iets eerder vernam hij van A. Croegaert: "Quand j'habitais au port, j'en ai vu tirer un jeune sur 
l'Escaut devant ma maison; c'était en octobre. Plus tard un autre exemplaire en plumage d'hiver, et tiré sur 
l'Escaut, m'est passé par les mains." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 156) Een 
kwarteeuw later was de Dwergmeeuw nog steeds een zeldzame gast aan de Schelde : "Une ♀adulte a été 
tirée sur l’Escaut près d’Anvers le 27 janvier et trois jeunes dans les mêmes parages quelques jours plus tard. 
Ce Laridé est loin d’être commun dans notre région, car le Dr Quinet dit textuellement dans son Oiseaux du 
Bas-Escaut, ‘très, très rare sur l’Escaut’" (Van Havre G., 1914: 18) Eigenlijk nadien een vaste wintergast, 
weliswaar in kleine aantallen, van onze kust (Van Impe J., 1966) en de Schelde met af en toe overzomeraars 
(Van Damme B., 1967: 221-224). Witherby (British Birds, 12: 195) vermeldde de soort niet tijdens zijn verblijf 
in de omgeving van Duinkerke maar E. Arnold Wallis bracht een aanvulling: "A single individual frequented 
the harbour at Dunkerque from November 1915 to March 1916, after which I did not see it again." (British 
Birds, 12: 234) Deze soort werd uitzonderlijk waargenomen in het binnenland op 11 september 1919 te 
Weelde, "C'est là une capture bien exceptionnelle, car, si des jeunes de cette espèce paraissent assez sou- 
vent sur nos côtes et au bas-Escaut en tiiver, les adultes y sont toujours rares. La présence d'un sujet adulte 
à une date aussi précoce et au milieu des terres est un fait doublement intéressant et que j'ai observé pour 
la première fois." (Van Havre G., 1920b: 44) Het eerste broedgeval voor ons land werd in juni 2013 vastgesteld 
in Doelpolder-Noord, een natuurreservaat ten noorden van de gemeente Doel. Het nest, dat maar één ei 
bevatte, werd bezet door een broedende adult, vermoedelijk een mannetje. Het bevond zich op een karig 
begroeide zandplaat van een eilandje, te midden van een kolonie Kluten340. Het eerste broedgeval voor 
Nederland dateert uit 1942 in Friesland. Na een periode van wisselende aantallen, in de periode 1943-1956 
(met een maximum van 35 broedparen in 1954) volgden enkele nieuwe broedpogingen in de periode 1957-
1971. Aan het Lauwersmeer, dat in 1973 gekoloniseerd werd, telde men tot 5 kolonies in de periode 1975-
1988 (met een hoogtepunt van 61 broedparen in 1978)341. Vanaf de jaren 1990 werden ook de Wadden en 
andere kustgebieden veroverd. De huidige broedgevallen van Dwergmeeuwen in Nederland vormen nog 
slechts een relictpopulatie van de omvangrijkere aantallen uit de jaren 1970 en 1980. Door de 
voortschrijdende vegetatiesuccessie verdween de soort er in 1991, om vervolgens in 1999 op terreinen die 
door een menselijk ingrijpen ontstaan waren.  In 1998-2000 werden 8, 6 resp. 5 broedparen gemeld maar 
het is weinig waarschijnlijk dat de Dergmeeuw op termijn een vaste broedvogel zal worden in Nederland. 
 

Vorkstaartmeeuw, Larus sabini 
Baron Edmond de Selys-Longchamps beschikte in 1842 nog over geen precieze informatie: "S’égare 
quelquefois dans nos climats pendant l’hiver. Un individu a été tué sur le Rhin, un sur les côtes de Hollande, 
et un troisième sur celles de Picardie." (Faune belge: 152) Inderdaad, bij Degland (1831: 272) lezen we: "De 
passage irrégulier, comme la précédente [Dwergmeeuw]. Un peu moins rare." Aangezien Picardië zich tussen 
de broed- en overwintergebieden bevindt, zou men er meer waarnemingen verwachten. Niets is echter 
minder waar. Deze pelagische soort laat zich hoofdzakelijk vanaf de kust observeren. "De passage irrégulier. 
[…] Un peu plus rare que la Pygmée [Dwergmeeuw]" (Degland C.-D., 1843: 146) In 1847 werd, volgens 
Anatole de Norguet (1870: 389) een individu opgemerkt te Duinkerke. De waarnemingen van deze soort zijn 
schaars voor ons land: een individu werd opgemerkt op de Maas, ter hoogte van Maastricht in ‘een’ winter 
vóór 1860 (geen enkele auteur vermeldt het precieze jaartal). Alphonse Dubois was vaagweg op de hoogte: 
"Scheint sich in unserem Lande während des Winters verloren zu haben. Man hat sie an der Maas bei 
Maestricht gefangen" (Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (7): 107) en "Il parait que cette 
espèce a été capturée accidentellement sur nos côtes pendant un hiver rigoureux; un individu a été tué sur 

 
340 Van Impe J., 2014.  Eerste broedgeval van de Dwergmeeuw in België en ‘helping’ van vogels in eerste zomerkleed. Natuur.oriiolus, 
80: 10-14. 
341 Veen J., 1980. Breeding behaviour and breeding success of a colony Little Gulls Larus minutus in the Netherlands. Limosa, 53: 73-
83 en Altenburg W. et al., 1985. Ontwikkeling van de broedvogelbevolking van het Lauwersmeer in 1979-83. Limosa, 58: 149-161..  
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la Meuse près de Maestricht." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 22) Of dit een 
authentieke Belgische waarneming is, valt te betwisten maar vermits dit exemplaar de Maas overvloog, moet 
het zeker ook op Belgisch grondgebied geweest zijn. Een adult ♀ werd waargenomen op het kanaal van 
Brugge nabij Oostende op 24 augustus 1881 (Chasse et Pêche, 1907-1908: 370) en Günther Niethammer342 
vermeldt een waarneming in 1900 in de omgeving van Malmédy. Volgens Alphonse Dubois betrof het 
Oostendse exemplaar een volwassen vrouwtje, "la description que M. Vernier donne de cet Oiseau ne 
permet pas de douter de son identité" (Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 168). Tussen 1928 
en 1950 waren er geen waarnemingen van Vorkstaartmeeuw en van 1950 tot 1972 slechts 4: in Zeebrugge 
werd de soort waargenomen op 12 oktober 1962 (De Giervalk, 1964: 170), op 18 november 1963 (De 
Giervalk, 1964: 168) en op 7 oktober 1964 (De Giervalk, 1965: 100). In het Brabantse Sint-Agatha-Rode 
pleisterde een individu  (2de kalenderjaar) van 22 tot 29 november 1964 in de Dijlevallei (Aves, 1964: 101 en 
De Giervalk, 1964: 389). Deze waarneming, die maar 20 minuten duurde maar door een twingtal ornithologen 
kon bevestigd worden, werd door Paul Herroelen toegelicht. Hij geeft in zijn bijdrage ook tekst en 
commentaar bij de zeven gevallen die toen voor ons land bekend waren. Het eerste, goed gedocumenteerde 
geval voor Nederland betrof een juveniel ♂ dat verzameld werd op 11 oktober 1892 te Hoek van Holland, bij 
Rotterdam. In het Groothertogdom Luxemburg werd de eerste waarneming opgetekend in het begin van de 
21ste eeuw343. 

 
Kleine Kokmeeuw, Chroicocephalus philadelphia 
De waarneming van een individu op 4, 22 en 23 juni 1963 te Knokke (Le Gerfaut, 1936: 233 en Herroelen, 
Ornis Flandriae, 2: 1-4) werd niet aanvaard, wegens te weinig gedocumenteerd. Voor de eerste 
gehomologeerde waarneming werd het wachten tot 3 januari 1982 toen een individu werd opgemerkt aan 
de Gentbrugse Meersen. De daarop volgende aanvaarde waaneming zou pas op 23 december 1999 
plaatsvinden te Zeebrugge. In Groot-Brittannië werd reeds in april 1850 een adult exemplaar geschoten te 
Loch Lomond344, Dunbartonshire (Clyde). Nederland hoefde nog langer te wachten dan België op een eerste 
waarneming: op 4 augustus 1985 werd te IJmuiden345 (Noord-Holland) een adult exemplaar in zomerkleed 
waargenomen. Volgens Noël Mayaud werd op 24 maart 1910 een individu waargenomen in L’Aiguillon-sur-
Mer346 in de Vendée. Geografisch niet uitzonderlijk want van de 12 gevallen die in Frankrijk tussen 1900 en 
2005 gehomologeerd werden, situeert het meerendeel zich aan de Atlantische kust. Voor Picardië werd het 
wachten tot 24 april 2010 toen een individu in bruidskleed werd opgemerkt op het strand van Le Hourdel, bij 
Cayeux-sur-Mer in de baai van de Somme. Deze waarneming, bovendien gefotografeerd, maakt deel uit van 
het dozijn gevallen dat sinds 2006 aanvaard werd door het Franse homologatiecomité.    
 

Zwartkopmeeuw, Larus melanocephalus 
De eerste broedgevallen voor België dateren uit 1964 in Lichtaart en 1967 in het Zwin bij Knokke. "Nadat in 
1959 broedgevallen van de Zwartkopmeeuw in Nederland werden vastgesteld op de Zandplaat te Goeree-
Oeverflakkee en op het Grote Meer in Ossendrecht, konden in 1960 twee hernieuwde pogingen tot vestiging 
worden waargenomen in de schorren van het Verdronken Land van Saeftinge [...]."347 Vóór 1990 was de 
Zwartkopmeeuw een onregelmatige en eerder schaarse broedvogel in België en Nederland. De soort kende 
een definitieve doorbraak in het begin van de jaren 1990. In de tweede helft van dit decennium namen de 
aantallen fors toe, wat resulteerde in een voorlopig hoogtepunt van 480 paren in 1999. Terwijl er in 1998 
nog maar 275 broedparen waren in België en 410 in Nederland (Flamant R. & Meininger P.L., 1998: 164). 
Deze auteurs voorspelden een duizendtal paren in 2000 voor België en Nederland maar de Vlaamse 
broedpopulatie daalde in de jaren 2000 en 2001 naar 300 broedparen (Natuur.oriolus, 68: 111-119). De 
Zwartkopmeeuw broedde voor het eerst in Wallonië in 2014 te Harchies, in de provincie Henegouwen. Deze 

 
342 Handbuch der deutschen Vogelkunde, Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1937-1942, Band 3: 346. 
343 Lorgé P. & Biver G., 2011. Erster Nachweis der Schwalbenmöwe Xema sabini in Luxemburg. Regulus Wissenschaftliche Berichte, 
26: 57. 
344 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 654. 
345 Dutch Birding, 7, 1985: 155 (foto); Blankert J.J, Moerbeek D.J. & CDNA. Rare birds in the Netherlands in 1985. Dutch Birding, 9: 51 
en 55-59 en Graspieper, 5, 1985: 117. 
346 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France, Société d’Etudes Ornithologiques, Paris: 70.  
347 Japin J. & van der Velden B., 1959. Een broedgeval van een paartje Zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus) in Nederland.  
Limosa, 32: 183-185. 
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soort werd in Nederland voor het eerst in 1930 waargenomen en de eerste broedpoging dateert uit 1933. In 
de periode 1973-1977 waren er in Nederland maximaal 7-8 zekere broedparen van de Zwartkopmeeuw, 
verspreid over acht atlasblokken en in één blok waarschijnlijk. Daarna verdween de soort in het duingebied 
van Noord-Holland, waar vroeger regelmatig enkele paren tussen Stormmeeuwen nestelden om kort nadien 
aan een stormachtige verovering van Nederland te beginnen. De populatie groeide aanvankelijk langzaam 
aan tot 10 paren in 1980. In 1983 noteerde men reeds 27 paren, 64 in 1989 en 92 in 1990. In de jaren 1990 
ging de toename gestaag verder, waarbij 90-95% van de Nederlandse populatie in het Deltagebied werd 
vastgesteld348. De soort vond hier de gewenste combinatie van aantrekkelijke broedplaatsen, vooral in de 
vorm van recent aangelegde eilanden, en rijke foerageergebieden. In de atlasjaren 1998-2000 broedden er 
minimaal respectievelijk 416, 475 en 850 paren in Nederland, waarvan 383, 427 en 816 in het Deltagebied. 
In 1998-2000 werden fespectievelijk  8, 6 en 5 broedparen gemeld. In 2001 werden in het Deltagebied ruim 
1100 paren vastgesteld, zodat de totale Nederlandse populatie toen waarschijnlijk naar schatting 1150 paren 
telde. In Nederland telde men in 2009 reeds 2100-2200 broedparen349. Over de eerste broedgevallen in ons 
land, aan de kust, lazen we: "op 8.VIII.1964 een, adult eks. En op 12.IX.1964 en tweedejaarsvogel voor de 
rede van Zeebrugge." (Vande Weghe J.P., 1965: 231). Dezelfde auteur had reeds een waarneming aan de 
kust besproken (Le Gerfaut, 1962: 568-569). Jacques Van Impe vermeldde in hetzelfde nummer van De 
Giervalk "Op 17.IX.1964, een adult eks. Te Zeebrugge; deze vogel kon met een 10 x 50 kijker benaderd worden 
tot op 80 meter." (Ibidem) Op het Grote Meer te Ossendrecht konden in 1960 twee hernieuwde pogingen 
tot vestiging worden waargenomen in de schorren van het Verdronken Land van Saaftinge"350 schreef J.P. 
Vande Weghe in 1962 (De Giervalk, 52: 570-575). De Vlaamse kolonies vormen samen met de aangrenzende 
Nederlandse Delta-populatie, die in 2001 1800 broedparen bedroeg, één grensoverschrijdend geheel. 
Bovendien was de waarneming aan onze kust in 1964 niet zo verwonderlijk als men weet dat de soort toen 
reeds geregeld, gedurende jaren, in Engeland werd waargenomen351. Vanaf 1969 vestigde de soort zich er, 
nam toe in aantal en kwam er jaarlijks tot broeden tot 2001, een jaar waarin geen enkele Zwartkopmeeuw 
nog werd geobserveerd in het Zwin. Tot 1990 telde de Vlaamse populatie nog nauwelijks 20 paren. Vanaf 
toen ging het bijzonder snel en gaf de soort ook blijk van haar enorme mobilteit door het zwaartepunt te 
verleggen naar de meest optimale broedplaats: het Antwerpse havenbied. Ook tijdens de ruiperiode 
(augustus-oktober) worden hier grote groepen bestaande uit alle leeftijdsklassen waargenomen. Het is niet 
duidelijk of het uitsluitend over broedvogels gaat of dat deze het gezelschap krijgen van trekkers. Na de rui 
blijven de Zwartkopmeeuwen overwinteren op de Antwerpse rechteroever, weliswaar in kleinere aantallen 
(groepen van hooguit een tiental exemplaren) (Natuur.oriolus, 78: 125-129). De groei van de Belgische 
populatie hangt nauw samen met de expansiedrang van de soort, het gemiddeld hoge broedsucces en de 
hoge overleving. Er vinden ook veelvuldige uitwisselingen plaats tussen de Nederlandse en Belgische 
broedpopulaties, die in feite één geheel vormen Men stelt echter schommelingen vast: in 2006 waren er 
zeker 1096 broedparen, hoofdzakelijk in en rond de Antwerpse haven, maar in 2007 viel dit aantal terug naar 
421 broedparen. In het Groothertogdom noteerde men een eerste waarneming in 1995. In het Noord-Franse 
Picardië noteerde men het eerste geslaagde broedgeval in 1994, na enkele mislukte broedpogingen van 1988 
tot 1993. Een eerste geslaagde broedgeval, ver van de kust verwijderd, werd genoteerd op een 
bezinkingsvijver van een suikerfabriek te Roye (departement Somme) in 1999. In Noordrijn-Westfalen werd 
het eerste broedgeval van deze soort aangetroffen in 1969. De volgende broedgevallen werden in 1973 en 
1989 ontdekt. Na een eerste broedaanwijzing in 1951 zit de soort in Duitsland in de lift, al blijft ze in 
Noordrijn-Westfalen zeer zeldzaam. In Duitsland nam de broedpopulatie toe van 10 paren in de jaren 
zeventig tot 66 paren in 1998352. Kleurringonderzoek heeft aangetoond dat ook immigratie plaatsvindt van 
vogels afkomstig uit vrijwel alle Europese broedgebieden, inclusief Oekraïne, Hongarije, Italië en Frankrijk353. 

 
348 Meininger P.L. & Flamant R., 1998. Breeding populations of Mediterranean Gull Larus melanocephalus in the Netherlands and 
Belgium. Proceedings 1st International Gull Meeting, Le Portel, 4-7 september 1998: 47-54. 
349 Boele A., et al., 2011. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009. Limosa, 83: 61-81. 
350 Van der Vloet H., 1962. Broedpogingen van de Zwartkopmeeuw, Larus melanocephalus Temminck, nabij de Belgisch-Nederlandse 
Grens. De Giervalk, 52: 570-575. 
351 Mayaud N., 1954. Sur les migrations et l’hivernage de Larus melanocephalus. Alauda, 22: 225-245. 
352 Boschert M., 1999. Population trends and status of Mediterranean Gull Larus melanocephalus as a breeding bird in Germany. In: 
Meininger P.L., Hoogendorn W., Flamant R. & Raevel P. (Eds.), 1999. Proceedings of the 1st International Gull Meeting, Le Portel, 4-7 
september 1998: 43-46. 
353 Muininger P.L. & Bekhuis J.F., 1990. De Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus als broedvogel in Nederland en Europa. Limosa,  
63: 121 - 134. 
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Reuzenzwartkopmeeuw, Larus ichtyaetus 
De eerste waarnemingen van deze soort vonden plaats in het estuarium van het Zwin op 4, 22 en 23 juni 
1936354. Aangezien de vogel niet gevangen werd, was er enig sceptisisme. Karel Dupond en Jean Maus 
schreven "l’indication de cette espèce parmi les oiseaux de la faune belge n’est faite que sous réserve" 
(Supplément à l’ouvrage du chevalier G.M.C. van Havre, Les oiseaux de la faune belge: 120).  Léon Lippens 
klonk al meer overtuigd: "L’oiseau ayant pu être examiné à diverses reprises et d’assez près, et d’autre part 
Napier Smith ayant eu l’occasion précédemment déjà, au cours de ces voyages, d’étudier cette espèce, il est 
plus que probable que l’identification de l’oiseau soit exacte. L’oiseau n’ayant toutefois pas pu être récolté 
et aucun autre témoin n’ayant vu l’oiseau, un doute subsiste quant à son identité et il ne me paraît pas permis 
de classer définitivement le goëland à tête noire parmi les oiseaux de la faune belge; un sujet à été observé 
en Hollande355 en été 1946. Quelques observations sont connues pour l’Angleterre." (Les oiseaux d’eau de 
Belgique: 262) De Nederlandse waarneming uit 1946, waarover sprake is, vond plaats op 24 mei 1946 en 16 
juni 1946 aan het IJsselmeer.356 Het ging om een adulte vogel in zomerkleed. De eerste Belgische waarneming 
uit 1936 betrof, zoals hoger reeds vermeld, een adult exemplaar in zijn vierde kalenderjaar en werd aanvaard 
door het BAHC. Het werd wachten tot 18 maart 1999 vooraleer een tweede aanvaarde waarneming, 
eveneens een volwassen vogel in het 4de kalenderjaar, aan de Bergelenput in het West-Vlaamse Gullegem 
genoteerd werd.  In Groot-Brittannië werd reeds eind mei of in juni 1859 een volwassen exemplaar 
waargenomen te Exmouth, in het graafschap Devon. In Frankrijk daarentegen werd het wachten tot 21 mei 
2002. Toen werd een individu ten zuiden van Arles357 (departement Bouches-du-Rhône), aan het strand 
waargenomen (Ornithos, 11 (2): 68). Het is tot 2014 het enige aanvaarde geval voor Frankrijk. 
 

Geelpootmeeuw, Larus michahellis 
In 2002 vermeldde H.J.P. Vercruysse dat "De eerste melding van Geelpootmeeuw voor België dateert van 24 
augustus 1952 te Bredene" (Natuur.oriolus, 68: 120-122). De auteur beroept zich op het artikel van Hautekiet 
(De Giervalk, 47: 317-318). Deze paren broedden succesvol en brachten drie jongen groot. In de onmiddellijke 
omgeving broedden ook twee Geelpootmeeuwenn die gepaard waren met respeectievelijk Zilvermeeuw en 
Kleine Mantelmeeuw. Mogelijk werd de soort reeds eerder waargenomen en kwam ze geregeld voor in ons 
land maar waren de ornithologen er nog niet mee vertrouwd. Pas aan het einde van de 20ste eeuw verwierf 
men voldoende kennis omtrent de determinatie van de verschillende taxa die onder Geelpootmeeuw 
werden geklasseerd maar vooral de ontdekking dat de nominaat Larus cachinnans of Pontische Meeuw in 
West-Europa een regelmatige verschijning was, betekende een enorme vooruitgang (Natuur.oriolus, 68: 158-
171). René Verheyen (1951) schrijft dat "één exemplaar (zonder datum) werd bemachtigd bij Mariakerke 
(aan Zee?)" (De watervogels van België: 144). Het gaat om een balg uit de colectie van Joseph de Hemptinne,  
beschreven door Karel Dupond in Le Gerfaut (1943: 116) en K. Dupond en J. Maus (1950). Bijna 10 jaren 
eerder schreef Léon Lippens (19542) "Il est probable que cette sous-espèce [toen nog Larus argentatus 
omissus] visite régulièrement notre pays mais passe inaperçue. Signe distinctif : les pattes sont jaune-pâle au 
lieu de rose-chair et le manteau est plus foncé." (Les oiseaux d’eau de Belgique: 260) Vergiste Lippens zich en 
was zijn uitspraak te voorbarig of gebaseerd op een gebrekkige kennis van de ondersoort? Dirk De Mesel 
noteert dat de ondersoort Larus cachinnans michahellis met zekerheid werd vastgesteld op 17 januari 1987 
in het Brabantse Grimbergen en dat "de andere ondersoorten [van Larus cachinnans] Larus cachinnans 
omissus en Larus cachinnans cachinnans […] nog niet in ons land gezien [werden]." (Vlaamse Avifauna 

 
354 Napier Smith F., 1936. Un Goëland à tête noire, Larus ichthyaëtus PALLAS, en Belgique. Le Gerfaut, 26: 233. De Canadees Napier 
Smith uit Montreal had nog andere pijlen op zijn boog. Hij werd omschreven als "well-known ornithologist and keen philatelist" 
(Maple Leaves, Journal of the Canadian philatelatic Society, 9 (6) 1962: 91). 
355 Ten Kate C.G.B., 1946. Larus ichtyëtus Pallas, nieuw voor de Nederlandse lijst. Limosa, 19: 52-55. Een volwassen exemplaar in 
zomerkleed werd waargenomen bij Kampen aan de benedenloop van de rivier de IJssel in de provincie Overijssel op 16 juni 1946. K. 
Dupond en J. Maus vermelden ook op 24 mei van hetzelfde jaar maar dit wordt niet bevestigd door Arnoud B. van den Berg en Cecilia 
A.W. Bosman (Zeldzame vogels van Nederland, 1999: 174). De eerste waarneming in Groot-Brittannië heeft plaatsgevonden eind mei 
of begin juni 1859 (F. W. L. Ross, 1859. Annals and Magazine of Natural History, (3), iv:. 467). De Britse, Nederlandse en Belgische 
waarneming betreffen de meest westelijke voor deze soort die broedt van het oostelijk deel van de Zwarte Zee tot in China. 
356  ten Kate, C G B 1946. Larus ichthyaetus Pallas, nieuw voor de Nederlandse lijst . Limosa 19: 52-55 
357 Bougeard B., 2007. Première mention du Goéland ichyaète Larus ichtyaetus pour la France. Ornithos, 14 (6): 392-393 en Ornithos, 
11 (1) 2004: 68. 
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Commissie, 1989: 218.) Sinds de jaren 1990 worden gemengde paren Geelpootmeeuw x Zilvermeeuw en 
Geelpootmeeuw x Kleine Mantelmeeuw vastgesteld in Vlaanderen. ;Eric Stienen en Koen Devos noteren dat 
de "vestiging van de soort in Vlaanderen past in de steeds verdergaande noordwaartse uitbreiding van het 
broedgebied in Europa" maar betwijfelen of "de Geelpootmeeuw een duurzame toekomst heeft in 
Vlaanderen"358. Zo noteerde men in 2007 geen enkel broedgeval in Vlaanderen. De verdere uitbouw van het 
Zeebrugse havengebied zal onvermijdeljk ten koste gaan van de aanwezige meeuwenkolonies. Deze soort 
werd in de Maasvlakte in gemengde broedparen vastgesteld vanaf 1985 (Oriolus, 52: 55-58). In Nederland 
werden in de jaren 1980-1990 enkele (mogelijke) gemengde broedparen aangetroffen: o.a een 
Geelpootmeeuw op 28 mei 1985 in de Maasvlakte bij Rotterdam (een ♂, nest met eieren en jongen) 
gekoppeld met een Zilvermeeuw (Ibidem). In Nederland zijn Geelpootmeeuwen jaarrond aanwezig, met de 
grootste aantallen in nazomer en najaar.  Pas aan het einde van de jaren 1990, meer bepaald op 8 augustus 
1998, werd de eerste waarneming van een Geelpootmeeuw in het Groothertogdom Luxemburg verricht359. 
In Rijnland-Westfalen stelde men het eerste gemengde broedpaar michahellis x argentaus vast in het begin 
van de jaren 1990. C.-D. Degland vermeldt in zijn Catalogue des oiseaux observés en Europe, principalement 
en France, surtout dans le Nord de ce royaume (1843: 148) "Larus michaellis" als een lokale variëteit van 
argentatus. "On le trouve en Dalmatie, en Corse, et [il] couverait dans les mêmes parages que la Mouette 
d’Audouin". Het gemakkelijkste herkenningspunt om beide soorten te onderscheiden vermeldt hij niet : "Il 
ne diffère de l’Argentatus que par les tarses et le bec plus long." (Ibidem) 
 

Zilvermeeuw, Larus argentatus 
Volgens Edmond de Selys-Longchamp was deze soort "commune presque toute l’année sur nos côtes et à 
l’embouchure de l’Escaut; mais surtout en automne et en hiver. Après les ouragans elle paraît sur la Meuse 
et sur les grands marais." (Faune belge: 154) Alphonse Dubois (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de 
Belgique, 5: 156) herhaalt deze informatie en laat verstaan dat zelfs bij normale weersomstandigheden deze 
soort aan de Maas kon worden waargenomen: "Commune et sédentaire sur nos côtes; se montre parfois sur 
l'Escaut et même  sur la Meuse." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 22) Voor onze 
buurlanden was de situatie dezelfde : "Das ganze Jahr hindurch an den Küsten Hollands und Frankreichs." 
(Moselfauna : 233) Inlandse waarnemingen waren schaars in de Moezelstreek: "On ne le voit que très-
accidentellement sur la Moselle." (1851: 119) Dubois benadrukte dat, zelfs aan de kust, deze soort vooral 
tijdens guur en winderig weer waar te nemen viel: "[in Blankenberge] observée à diverses époques dans le 
courant de 1887 et 1888, surtout pendant les tempêtes. […] Se montre [aan het staketsel van Oostende] 
surtout lors des grands vents et des tempêtes." (Ornis, 6: 342) Dezelfde ornitholoog beklemtoont het 
opportunisme van deze soort: "On en voyait par centaines pendant les jours de l'exhibition de la baleine  [op 
het strand van Knokke in 1886]." (Dubois A., 1888: 156) Volgens Georges van Havre (1928) was de 
Zilvermeeuw, van november tot mei, een courant waar te nemen soort aan de kust, de Schelde, op 
binnenwateren (na storm) en aan de Maas. Pierre Jean de Tristan (1916: 168) vond de soort ook 
vermeldenswaard voor de kust. Van broeden was toen nog geen sprake, hiervoor werd het wachten tot 1960 
in het Zwin, waar eveneens in 1962 en 1968 gebroed werd De populatie van het Zwin is intussen 
teruggeschroefd tot enkele tientallen paren. De belangrijkste broedkolonies bevinden zich langs de kust en 
meer dan 80% van de Vlaamse broedpopulatie is terug te vinden op de opgespoten terreinen van de 
Zeebrugse voorhaven. Ook in het binnenland (Gentse kanaalzone, Antwerpse linkeroever, Lommel en de 
Molse zandputten) werd er reeds in de jaren 1960 gebroed. De Vlaamse populatie schommelde in 2000 rond 
de 1302 koppels. In 2001 werd ze op 1647 (Vlaamse broedvogelatlas: 230-231) of zelfs iets meer dan 1700 
paren geschat (Natuur.oriolus, 38: 104-110). Sinds 1975 werden regelmatig overzomeraars waargenomen in 
het Brusselse en veel Zilvermeeuwen vlogen dagelijks van het land van Saefthinge naar slachthuizen in de 
Brusselse agglomeratie waar soms enkele honderden vogels werden geteld. Uitgaande van het feit dat deze 
soort in de jaren 1970 in het hartje van Londen al een dakbroeder was, sloten de auteurs van de Atlas des 
oiseaux nicheurs de Bruxelles 1989-1991 (1995) het broeden in de Belgische hoofdstad niet uit. In de volgende 

 
358 Stienen E. & Devos K., 2004. Geelpootmeeuw. In: Vermeersch G., Anselin A., Devos L., Herremans M., Stevens J., Gabriëls J. & Van 
der Krieken B., 2004. Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002, Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23, Brussel: 
232. 
359 Lorgé, P., 2004. Steppenmöwe Larus cachinnans und Mittelmeermöwe Larus michahellis: zwei neue Vogelarten der Avifauna 
Luxemburgs. 20: 63-66. 
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Brusselse broedatlas (2007) werd de soort nog niet als broedvogel vermeld. Overwinteraars werden reeds in 
de jaren 1950 in het Brusselse waargenomen: "Quelques individus séjournent depuis plusieurs années en 
compagnies de Mouettes rieuses (Larus ridibundus), sur la plupart des pièces d’eaux de la Capitale, pendant 
tout l’hiver. Ce sont le plus souvent de jeunes individus." (De Bournonville B., 1955: 114) In grote lijnen was 
de verspreiding van de landelijke populatie in Nederland dezelfde als deze in de periode 1973-1977, maar op 
regionaal niveau waren er belangrijke veranderingen. De Zilvermeeuw verdween uit 28 blokken en verscheen 
er in 73. De grootste veranderingen deden zich voor op het vasteland van Noord- en Zuid-Holland, waar de 
soort vrijwel uit de duinen verdween en zich in dezelfde tijd massaal vestigde op daken van gebouwen en in 
andere antropogene habitats in de wijde omgeving. Bij het begin van de 20ste eeuw waren er al ruim 20 
steden en dorpen waar Zilvermeeuwen op daken gebroed hebben, met in totaal minimaal 1600 paren. 
Tijdens de eerste atlasperiode werd het broeden op daken nog nergens vastgesteld en daarvoor slechts 
uitzonderlijk360.  
 

Grote Mantelmeeuw, Larus marinus 
Reeds ten tijde van Edmond de Selys-Longchamps was deze soort "commune en automne et en hiver sur nos 
côtes maritimes et sur l’Escaut. Accidentellement et seulement après les tempêtes sur les eaux de l’intérieur. 
Très-rare sur la Meuse [...]." (Faune belge: 154) Alphonse Dubois voegde er reeds aan toe "pendant presque 
toute l’année". (Ornis, 6: 341) Alfred Quinet beaamde dit een halve eeuw later: "commun sur nos côtes et le 
Bas-Escaut, l’hiver" (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 50) Terwijl de Selys-Longchamps 
inlandse waarnemingen als uitzonderlijk beschouwde, vermelden Schäfer en Holandre toch de aanwezigheid 
van hoofdzakelijk volwassen individuen aan de Moezel als gevolg van gure weersomstandigheden: "Man hat 
mehrere erwachsene Individuen an der Mosel getödtet; die Jungen sind häufiger." (Moselfauna : 233) en 
"remonte quelquefoisla Moselle par les gros temps." (1851: 119) Bij Côme-Damien Degland (1831) lezen we 
dat deze soort gemakkelijk in gevangenschap kon worden gehouden, "On le nourrit de débris de poissons, 
de chair, de pain etc." (Tableau des oiseaux observés dans le Nord de la France, 1831: 65) Hij benadrukt het 
voorkomen aan de kust in de maanden september, oktober en december (1843: 148). Deze soort is gebonden 
aan de zee en ook nu nog zijn waarnemingen in Picardië zeldzaam Het kortstondige voorkomen boven 
Antwerpen en Gent, na stormachtig weer, moet, volgens A. Dubois, indrukwekkend geweest zijn: "Après les 
fortes tempêtes, et surtout en hiver, on les voit voler devant la ville où l'on en tire tous les ans. […] [M]ais 
disparaît deux ou trois jours après" (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 155)  en "En 
janvier 1888, une de ces mouettes, après avoir volé pendant tout un jour aux environs de Gand, a été trouvée 
le lendemain matin dans une propriété de Mariakerke-lez-Gand. Cet oiseau s’est égaré à cause d’une 
tourmente de neige et est probablement mort de faim."(Ornis, 6: 341) De soort was ook Pierre Jean de Tristan 
niet ontgaan tijdens zijn verblijf aan het IJzerfront (1916: 168). Franz Lützenrath, de eerste vuurtorenwachter 
van Knokke, meldde aan Alphonse Dubois het voorkomen aan de kust maar voegde er aan toe "ne nichent 
pas aux environs." (Dubois A., 1886b: 209) Nu is deze soort in ons land het ganse jaar waarneembaar, zelfs 
tot ver in het binnenland. Ooit was dit anders, in 1951 noteerde René Verheyen "Overzomeraars worden 
regelmatig aan het Zwyn en te Nieuwpoort waargenomen en bij uitzondering in het binnenland: Duffel, 
28.VII. 1943."(De watervogels van België: 144) Ten tijde van Félicien Fallon was de soort meer verspreid 
waarneembaar: "Elle est assez commune pendant l’hiver sur toutes nos côtes [...]. Quelquefois, mais 
rarement, cette grande Mouette apparaît sur les fleuves tels que l’Escaut et la Meuse." (Monographie des 
oiseaux de la Belgique: 200) Sinds het eerste broedgeval voor Vlaanderen in 2004 werden geen nieuwe 
broedgevallen meer gemeld. Het eerste geslaagde broedgeval voor Nederland, na een eerste mslukte poging 
in 1993, dateert van 1994 in het Veerse Meer, te Veere in Zeeland361. 
 

Kleine Mantelmeeuw, Larus fuscus 
Edmond de Selys-Longchamps moest zich beroepen op informatie uit tweedehand: "De passage sur nos côtes 
en automne, assez commune selon M. de Meezemaker." (Faune belge: 154) Degland (1831: 273) preciseerde 

 
360 Spaans A.L., 1998. The Herring Gull Larus argentatus as a breeding bird in The Netherlands during the 20th century. Sula, 12: 183-
196 en Spaans A.L.. & van den Berg L.M.J., 1998. Veranderingen in het voorkomen en gedrag van de Kok- en Zilvermeeuwen Larus 
ridibundus en L. argentatus van de VAM. Drentse Vogels, 11: 28-36. 
361 Meininger P.L. & Van den Berg A.B., 1994. Grote Mantelmeeuw nieuwe broedvogel voor Nederland. Dutch Birding, 16: 176 en  
Vercruijsse H.J.P. en Spaans A.L., 1994. Eerste broedgeval van de Grote Mantelmeeuw Larus marinus in Nederland. Limosa, 67: 111-
113. 
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inderdaad het voorkomen tijdens het najaar: "J’en ai reçu un en mue de Dunkerque, le 15 septembre 1835" 
schreef Degland (1843: 150). IAlphonse Dubois koppelde het voorkomen aan de voedselbeschikbaarheid: 
"ces mouettes […] ont été vues par milliers pendant une quinzaine de jours [in 1887 of 1888], lors du passage 
des sardines." (Ornis, 6: 342) Hij vult aan met "Ne se montre qu'accidentellement sur l'Escaut et je n'en ai 
jamais vu que de jeunes." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 155) Kleine 
Mantelmeeuw werd vóór 1928 soms van september tot maart aan de kust waargenomen maar was een 
zeldzaamheid na een onweer boven de Schelde of in het binnenland. Tijdens de barre winter van 1917 werd 
een individu op de Vesder bij Verviers genoteerd. Zo’n inlandse waarneming was niet uitzonderlijk: "Erscheint 
von Zeit zu Zeit auf der Mosel" (Moselfauna, 233) schreef Michal Schäfer in 1844. Deze soort is sinds 1985 
een schaarse broedvogel in het Zwin (Natuur.oriolus, 38: 104-110). De meeste vogels – 4570 exemplaren in 
2006 en 3992 in 2007 - broeden langsheen de Westdam in Zeebrugge, waar ze gebruik maken van de in 1987 
opgespoten terreinen. Naar schatting broedde 94% van de Vlaamse populatie van Kleine Mantelmeeuw in 
2001 in de Zeebrugse voorhaven. In Oostende stelde men in 2006 78 dakbroedende paren vast en 63 in 2007. 
Dit fenomeen was al eerder gestart: zo werden er in oostende in 1999 4 paren van  dakbroedende Kleine 
Mantelmeew geteld en 8 in 2001 (Natuur.oriolus, 68: 123-126). In 1995 (Rabosée D. (Coord.), 1995: 232) 
werd de mogelijkheid nog geopperd dat deze soort in het Brusselse zou gaan broeden. Men ging enerzijds 
uit van overzomerende, volwassen individuen die, in gezelschap van Zilvermeeuwen op enkele kilometers 
van de hoofdstad werden waargenomen en anderzijds van broedgevallen in Londen en de Franse havenstad 
Le Havre. Brussel ligt echter redelijk ver van de zee en het kanaal van Willebroek kan de vergelijking met de 
Thames niet aan. In 2007 was er nog geen enkel broedgeval in het Brusselse vastgesteld. Ook al broedt deze 
soort niet in Wallonië, ze kwam er reeds in het begin van de 21ste eeuw, gedurende een groot deel van het 
jaar, voor aan de barrage de l'Eau d'Heure (Deflorenne, P., 2007: 201-214). Globaal zal de Vlaamse populatie 
blijven afnemen aangezien de geschikte broedterreinen systematisch worden omgevormd tot 
industrieterreinen. Verder heeft de soort zwaar te lijden onder de predatiedruk van de Vos. M. Louette 
enerzijds en anderzijds J. Van Waeyenberge, E.W.M. Stienen en H.J.P. Vercruijsse deden onderzoek naar het 
overwinteren van gekleurringde exemplaren van deze soort in Afrika (Bird Study, 58: 186-192 en 
Natuur.oriolus, 68: 146-156). In Nederland werd het eerste broedgeval opgetekend in 1926, op de 
Boschplaat, op het eiland Terschelling (Ardea, 16: 4-10, 1927) en sinds 1973-1977 heeft de broedpopulatie 
haar areaal snel uitgebreid. De populatie is aangegroeid tot ongeveer 50000 paren in 1996. In 1998-2000 
broedden in Nederland 58500 tot 72000 paren Kleine Mantelmeeuwen. Dat is zevenmaal zoveel als tijdens 
de eerste atlasperiode, toen er in 1977 maximaal 9700 paren geteld werden. In 1992 was er een eerste 
broedaanwijzing in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De soort profiteerde er van een aangroei, in het 
begin van de 20ste eeuw, van de populatie in het zuidelijke deel van de Noordzee. Vanaf het begin van de 
jaren 1990 werd de soort regelmatig als zomergast in de Duitse deelstaat vastgesteld. In Duitsland werd voor 
het eerst gebroed in 1927 en het aantal broedparen, op nationaal vlak bedraagt naar schatting, 34000 tot 
40000 koppels. De Nederlandse populatie was in 2009 reeds tot 100000 broedparen uitgegroeid.  Op basis 
van deze positieve tendens valt een verdere toename in Noordrijn-Westfalen te verwachten. 
 

Grote Burgemeester, Larus hyperboreus 
"Se montre accidentellement sur nos côtes en hiver" schreef Alphonse Dubois (Dubois A., 1886a: 22) en 
inderdaad, aan de kust werd een juveniel gevangen in Heist-aan-Zee op 8 maart 1877362 en een ander individu 
in 1890, in Nieuwpoort (Raspail X., 1913:149).  Maar ook in het binnenland werd de soort soms 
waargenomen: "De passage dans les hivers très-froids. En janvier 1830 on en tua beaucoup sur la Meuse, 
entre Liège et Maestricht." (Catalogue des oiseaux des environs de Liège d’après une nouvelle méthode: 40-
41) Verder onthouden we de vangst, geciteerd door Marcel de Contreras (Les oiseaux observés de la Belgique, 
vol. II: 194), van een individu in Obignies, in de provincie Henegouwen op 20 januari 1855. Tenslotte is er nog 
een balg naar het Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique gegaan is maar waarvan alleen de datum (27 
februari 1853) bekend is. In Noord-Frankrijk werd de soort in de 19de eeuw ook reeds in het binnenland 
waargenomen. Tussen 1867 en 1882 telt Picardië 4 gevallen van afschot in november en december en voor 
het departement Pas-de-Calais vermeldt A. de Norguet (1870: 388) een geval uit november 1852 te 
Duinkerke. De overwinterende populatie in Frankrijk telt gemiddeld tussen 10 en 35 individuen en alleen al 

 
362 Raspail X., 1913. Observations ornithologiques faites sur le littoral belge en 1877-78. Mémoires de la Société Zoologique de France, 
26 :149. 
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de regio Nord-Pas-de-Calais registreerde minstens 23 vogels in 1995, 18 in 1996, 25-30 in de winter van 1997-
1998 en 12 in 2007-2008363. 

 
Kleine Burgemeester, Larus glaucoides 
Volgens Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 153-154) viel deze soort enkele malen waar te nemen 
aan de kust tijdens strenge winters,  "de passage accidentel sur nos côtes, en hiver on n’y voit presque jamais 
que des jeunes, les vieux ne quittent pas les régions arctiques. Cependant M. de Meezemaker en a recueilli 
un individu adulte près de Dunkerque." Bij Côme-Damien Degland (1831: 274) lezen we: "J’en ai un jeune qui 
a été tué sur la côte de Dunkerque." Of het om hetzelfde individu gaat, is niet duidelijk. Elders vermeldt 
Deglan: "Rare et de passage accidentel, dans les hivers très-froids, sur nos côtes maritimes. Il a été tué dans 
les environs d’Abbeville et de Montreuil-sur-Mer. J’en ai reçu plusieurs non adultutes de Dunkerque, où ils 
ont été tués. "J’en ai un jeune qui a été tué sur la côte de Dunkerque." " (1843: 147) Xavier Raspail schrijft: 
"Abbatu à Heyst, le 8 mars 1877, au milieu d’une grande bande de Goélands marins, argentés et rieurs […]." 
(Mémoires de la Société Zoologique de France, 26 :149) Volgens Alfred Quinet (1897: 464) was de soort zeer 
zeldzaam aanwezig aan de Beneden-Schelde. Alphonse Dubois maande aan tot voorzichtigheid. Frantz 
Lützenrath, vuurtorenwachter in Knokke, die op onregelmatige basis zijn observaties aan Dubois 
doorspeelde, noemde de soort "généralement commune" (Ornis, 6: 341), wat bij Dubois de opmerking 
ontlokte "Cette espèce a toujours été considérée comme étant de passage accidentel; il se pourrait donc 
bien qu’il y ait erreur de détermination." (Ibidem) Van het begin van de 20ste eeuw bezitten we gegevens over 
1 niet gehomologeerde vondst van een individu in Nieuwpoort op 29 januari 1912, vermeld door G. van Havre 
(1928). Volgens Lippens en Wille (1968) ging het over een Kumliens Meeuw Larus glaucoides kumlieni (Le 
Gerfaut, 1960: 199), verder zijn er twee gehomologeerde waarnemingen: een jong mannetje dat op 14 
januari 1914 gevangen werd in Nieuwpoort en een ander exemplaar dat, op dezelfde plaats, op 9 februari 
1922 werd gevangen door J. Legrand. De eerst volgende, aanvaarde gevallen situeren zich aan het einde van 
de jaren 1960 en het begin van de zeventigerjaren. Het allereerste geval voor Nederland valt vrij laat in 
vergelijking tot de Belgische waarnemingen: 1 ♀ in winterkleed werd in Egmond aan Zee (Noord-Holland) 
gedood op 21 januari 1911. 
 

Stormmeeuw, Larus canus 
Regelmatige wintergast aan de kust en aan de Schelde met enkele overzomeraars zonder evenwel te 
broeden, zelfs ten tijde van de Selys-Longchamps, bij wie we lezen: "Très-commune en hiver sur les côtes 
maritimes et sur l’Escaut jusqu’à Anvers. Très-rare sur la Meuse et dans le centre de la Belgique où elle ne 
paraît qu’après les tempêtes." (Faune belge: 153) Côme-Damien Degland (1831: 272) en Anatole de Norguet 
(1866: 153) vermelden anderzijds broedgevalllen in de omgeving van Boulogne, in het Noord-Franse 
departement Pas-de-Calais, meer bepaald op de rotswanden aan de kust. Meer in het binnenland van Noord-
Frankrijk was de soort in min of meer grote aantallen aanwezig in de maanden november en december, met 
uitzondering uiteraard van de Moezelstreek wegens te ver van de zee verwijderd. Het is niet zonder enige 
fierheid dat Jean-Joseph-Jacques Holandre laat horen dat een individu dat op 21 oktober 1840 aan de Moezel 
gedood was, deel uitmaakte van zijn privéverzameling (1851: 120). De eerste bescheiden broedgevallen in 
Picardië werden pas vanaf 1975 en 1976 opgetekend in het natuurpark van de Marquenterre.  Vervolgens 
was het wachten tot 1980, toen twee koppels succesvol enkele jongen grootbrachten. Verder oostwaarts 
werd de soort aangetroffen op enkele belangrijke Duitse rivieren: "[…] besucht zuweilen die deutschen 
Rüften und Flüsse z. B. den Rhein, Main und die Mosel. In den Jahren 1825 und 1830 wurden einige Vögel 
dieser Art an dem letztgenannten Flusse erlegt." (Moselfauna: 232) Alphonse Dubois bevestigde de verklaring 
van Edmond de Selys-longchamps: "Très commune devant la ville sur l'Escaut." (Dubois A., 1888: 156) A. 
Duvivier meldde aan Alphonse Dubois: "J’ai pu reconnaître [te Haren bij Brussel] quelques sujets de cette 
espèce accompagnant les nombreuses bandes de L. ridibundus pendant l’hiver de 1887/88." (Dubois A., 1890: 
342) Bij Alfred Quinet vernemen we hetzelfde: "Très commune sur nos côtes et le Bas-Escaut" (Vade-mecum 
des oiseaux observés en Belgique: 51). Eén uitzondering voor de periode die ons in het bijzonder aanbelangt: 
op 11 juni 1924364 werd een koppel met drie eieren in de duinen van het Zwin aangetroffen (Le Gerfaut, 1925: 
38). Het was het eerste broedgeval in Vlaanderen waar de soort opnieuw jaarlijks tot broeden kwam vanaf 

 
363 Dubois Y., 2012. Goéland bourgmeste Larus hyperboreus in Les oiseaux rares en France en 2008. Ornithos, 19 (2): 107. 
364 In 1923 volgens Verheyen, De Watervogels van België: 147. 
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1976. Het aantal broedparen bedroeg nooit meer dan twee en vaak was er slechts één broedpaar aanwezig 
in ons land. In de zomer van 1936 werd in de heide van de Kleine Meer bij Ossendrecht een verlaten nest 
met twee eieren gevonden, vlakbij de grens met Nederland365. Bij guur stormweer werd de Stormmeeuw ook 
waargenomen in het binnenland: aan de Maas, boven de hoofdstad, in Hasselt en zelfs aan de Semois (Dubois 
A., 1886: 209). Sinds de jaren 1970 (Tricot J., 1971: 48-86) broedt de soort ook in Midden-Belgie, meer 
bepaald in Obourg en Harchies (provincie Henegouwen) waar een kleine kolonie ontstond die zich stillaan 
over Midden-België verspreidde. In 1970 heeft de soort voor het eerst in Wallonië genesteld, in Baudour-
Tertre op zo’n 12,5 km van Mons verwijderd. Een koppel was er eveneens in 1971, 1972, 1973, 1976, 1977, 
1979, 1980 en 1981 aanwezig zonder evenwel jongen groot te brengen. In 1972 werd het Henegouwse 
Obourg gekoloniseerd en deze plaats werd al snel de voornaamste thuisbasis voor de Stormmeeuw in 
Wallonië (Dascotte R., Aves, 11, 1974: 193). In 1980 werden een twaalftal broedparen geteld. Jaar na jaar 
werd de situatie in artikels vertaald maar B. Amory (Amory B., 1981: 97-107) schetste deze evolutie in een 
notendop. In 2001 werd de Vlaamse populatie op 36-45 paren geschat, in 2002 op 39-40 paren geschat, in 
2006 bestond de broedpopulaatie uit 19 paren en 27 in 2007. De Waalse werd in 2007 op 82-94 paren. 
Globaal gezien blijft de Stormmeeuw nog steeds een zeldzame soort die maar op enkele locaties in ons land 
voorkomt. In Noordrijn-Westfalen broedde de Stormmeeuw voor het eerst in 1951, in Nederland reeds in 
1908. Vanaf 1908 tot in de jaren 1980 was de Stormmeeuw in Nederland tijdens de broedtijd vooral een 
kustvogel die in enkele grote kolonies broedde. Sinds het midden van de jaren tachtig verdwenen echter veel 
grote kustkolonies en ontstonden er meer en meer kleinere in het binnenland. De Nederlandse 
broedpopulatie werd in 1962 reeds op 660 broedparen geschat en in 1988 op 11000 koppels, voornamelijk 
broedend langs de Noordzeekust van Noord-Holland en op de Waddeneilanden. In de periode  1973-1977 
broedde de soort tot maximaal 10 km inlandwaarts terwijl ze bij het begin van de 20ste eeuw, in kleine 
kolonies of losse paren tot wel 20 km van de kust verwijderd worden waargenomen. In Nederland onderging 
de soort hetzelfde lot als in de ons omringende landen en stelde men een achteruitgang vast. In 1998-2000 
telde Nederland nog 5600-6500 paren, waarmee de populatie terug op het niveau van het begin van de jaren 
1970 uitkwam, na een bloeiperiode in het begin van de jaren 1980, toen in 1985 nog 11000 paren 
geïnventariseerd werden. In Engeland, Schotland en Denemarken is de soort de laatste jaren achteruit 
gegaan. In Schotland is de voornaamste oorzaak predatie door nertsen die uit bontfokkerijen ontsnapt zijn. 
In Denemarken vermoedt men dat vergiftiging of een afnemend broedsucces door gebruik van 
bestrijdingsmiddelen in de landbouw aan de basis liggen, maar harde bewijzen hiervoor zijn er niet. In 
Duitsland daarentegen nemen de broedbestanden – met uitzondering van de populaties aan de Oostzee – 
toe. 
 

Dwergstern, Sternula albifrons 
Edmond de Selys-Longchamps schreef dat "[l’espèce] se trouve en été sur nos côtes maritimes et sur l’Escaut. 
Peu commune. Accidentellement sur la Meuse à Liège. Elle n’y paraît qu’après les tempêtes au printemps et 
en automne. Niche dans les dunes sur nos côtes." (Faune belge: 150) Bij Alphonse Dubois lezen we 40 jaar 
later nagenoeg hetzelfde: "Assez commune en été sur nos côtes et sur l’Escaut, accidentellement sur la 
Meuse" (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 21) en "Rare sur l'Escaut. Se montre très 
accidentellement sur nos eaux" (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 155) maar hij 
beklemtoonde het regelmatig voorkomen in de zomer, vooral aan de kust "Ziemlich gemein im Sommer an 
der Küste un an der Schelde, ausnahmeweise an der Maas." (Mitteilungen des ornithologischen Verein in 
Wien, 8 (7): 107) In 1913 schreef Xavier Raspail "Je n’ai rencontré qu’une seule fois cette Sterne formant une 
petite troupe de sept individus posés sur le sable humide où la mer, en se retirant avait laissé de petites 
flaques d’eau" (Art. cit.: 150). Volgens Côme-Damien Degland "On en voit beaucoup sur le canal de Mardick 
[Mardijk], près de Dunkerque." (1883: 276) In ons land had zich in het Zwin in juni 1921 een kolonie van een 
dertigtal nesten gevormd. Een uitzonderlijk hoog tij, veroorzaakt door felle noordenwinden, verwoestte de 
ganse kolonie op 23 juni van dat jaar. Deze soort was tot de jaren 1950 een zeldzame broedvogel aan onze 
kust. In 1953 telde men 60 tot 80 koppels verspreid over 3 kolonies aan de kust (De Wielewaal, 1953: 73). Op 
dat moment was de Dwergstern de talrijkste broedvogel onder de sternen die ons land rijk was: Zwarte Stern, 
Witvleugelstern, Visdief en Dwergstern. Jaarlijks vestigden zich dertig tot veertig koppels Dwergsternen in 

 
365 Lippens L., 19542. Les oiseaux d’eau de Belgique: 263. K. Dupond citeert foutief, hij vermeldt als vindplaats de Groote Meer en 
heeft het over 3 eieren. 
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Knokke en een twaalftal in Oostduinkerke. In 1925 heeft de Dwergstern in Nieuwpoort gebroed. Naast 
trekkende exemplaren aan de kust werden er zeer zelden ook waarnemingen – soms tot ver - in het 
binnenland verricht zoals in Comblain-la-Tour, aan de Ourthe, in de provincie Luik, op 22 juni 1929. Alphonse 
de la Fontaine schrijft over deze soort: "J’ai tué un couple à Grevenmacher en septembre 1856, un troisième 
individu a été tué dans les marais de Vance au printemps, de l’année 1861, et un quatrième, qui fait partie 
de nos collections, a été abattu sur la Moselle en 1864."(Faune du pays du Luxembourg: 267) Aan de kust 
heeft een tiental Dwergsternen in 1957 op de opgespoten terreinen nabij de IJzer, te Nieuwpoort-
Lombardsijde, gebroed. Ze werden evenwel door de toeloop van de toeristen verdreven (De Giervalk, 47, 
1957: 319). "Na de werken om de internationale dijk te verhogen en het graven van meerdere vijvers in het 
Zwin zijn ze teruggekeerd om zich op de eilandjes te vestigen waar ze tot 1964 genesteld hebben; doch hier 
werden ze verjaagd door de snelle groei van de vegetatie en door de massa broedende kokmeeuwen." (De 
vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 93) In 1973 heeft de soort zowel in het Zwin (1 paar) als in 
Nieuwpoort (2 paren) opnieuw gebroed. Het nest in het Zwin werd leeggeroofd door eierverzamelaars. 
Nadien werd de Dwergstern een occasionele broeder met 2 paren in 1979 in Zandvliet. Een broedgeval in 
1985 in de voorhaven van Zeebrugge betekende het begin van een kolonisatie die leidde tot een recordaantal 
van 425 paren in 1997. Het Zeebrugse broedgeval was een opflakkering na het ineenstorten van de 
broedpopulatie in de jaren 1970. Het werd meteen de grootste kolonie van West-Europa. In 1988 telde ze 
50 broedparen, 134 in 1991, 229 in 1994 en meer dan 300 in 1997. Georges De Putter wees toen reeds op 
een tekort aan geschikte broedgelegenheid met alle gevolgen vandien: "Si l’on veut maintenir sur notre 
littoral une population de Sternes naines, il est urgent de mettre à sa disposition des habitats favorables sur 
d’autres sites." (Aves, 39, 1998: 150) In 2000 leverde een inventarisatie nog slechts 224 paren op, een aantal 
dat niet meer werd gehaald de daaropvolgende jaren (in 2001 noteerde men 184 paren en 145 in 2002). In 
2006 telde de volledige Vlaamse populatie 101 paren en 121 in 2007. De aantallen liggen nog steeds vrij laag 
maar er is toch sprake van een voorzichtig herstel. De Dwergstern zich in Nederland goed weten te 
handhaven. Tot in de jaren 1940 en 1950 telde de Nederlandse populatie 800-900 paren. Daarna stortte de 
populatie vrij snel in, waarschijnlijk als gevolg van vergiftiging van het voedsel met gechloreerde 
koolwaterstoffen, zodat in 1967 slechts 100 broedparen overbleven366. Nadien heeft de populatie zich 
gedeeltelijk hersteld tot 350-450 paren in 1992-1996 en 500 vanaf 1997. Nadien heeft de populatie zich 
gedeeltelijk hersteld tot 350-450 paren in 1992-1996 en 500 vanaf Het ontstaan van de Zeebrugse kolonie 
betekende aanvankelijk een afname in het Deltagebied. Uit ringonderzoek bleek namelijk dat een deel van 
de Belgische broedvogels afkomstig was uit het Deltagebied367. Na 1995 nam het aantal broedparen in het 
Deltagebied weer toe tot maximaal 351 in 1998, terwijl ook de Belgische populatie verder groeide tot 342 
paren in 1998. Terwijl in de periode 1973-1977 de Nederlandse populatie op 250 tot 300 paren geschat werd, 
bedroeg deze respectievelijk 512 in 1998, 485 in 1999 en 463 in 2000. Het Deltagebied nam daarvan met 
300-350 paren het grootste deel voor haar rekening.  
 

Lachstern, Gelochelidon nilotica 
Verscheidene individuen werden bij Doornik en in Vlaanderen genoteerd vóór 1842 (Faune belge): "De 
passage irrégulier; plusieurs sujets ont été tués à diverses reprises sur la côte et aux environs de Tournai." 
(Dubois A., 1897: 141) En "De passage accidentel sur les bords de la mer et de l’Escaut [in Noord-Frankrijk]" 
schreef C. D. Degland (1831: 275). De soort werd, volgens Edmond de Selys-Longchamps, ook bij ons 
opgemerkt aan de kust "notamment à Ostende" maar ook tussen Middelkerke en Nieuwpoort in juni 1877 
en in Nieuwpoort-Bad (een juveniel) in augustus 1890 (Raspail X., 1913: 149). Nog aan de kust werd een ♀ in 
Nieuwpoort waargenomen, zonder datum, noch plaats, volgens Georges van Havre maar Léon Lippens (1954) 
vermeldt 31 mei 1901; een ♂ in Knokke op 31 augustus 1902 en een ♀ eveneens in Knokke op 3 (volgens 
Lippens) of 5 (volgens Verheyen) mei 1926. Verder hebben we weet van 4 adulte exemplaren, waarvan één 
♂ gedood werd, in Bergen op 6 mei 1901; een individu in Buggenhoudt, bij Londerzeel in augustus 1904; en 
een ander in Boekhoute in augustus 1905. Lippens (Les oiseaux d’eau de Belgique: 247) vermeldt een individu, 
afkomstig uit de collectie van Joseph de Hemtinne, geschoten in Temse in 1895 en 2 in de omgeving van 

 
366 Arts F.A. & Meinunger P.L., 1993. De broedvogelpopulatie van de Dwergstern in Nederland in de 20e eeuw: een reconstructie. In: 
den Boer T.E., Arts F.A. Beijersbergen R. & Meininger P.L., 1993. Actieplan Dwergstern. Actierapport 8. Vogelbescherming Nederland, 
Zeist: 7-16.  
367 367 De Ruwe, F. & G. De Putter, 1999. De Dwergstern Sterna albifrons als broedvogel in de Zeebrugse voorhaven in de periode 
1993-1996. Mergus, 13: 13-41. 
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Namen, uit augustus 1912. De waarneming uit Boekhoute (1905) en Temse (1895) moeten, omwille van de 
plaats van afschot en/of de eigenaar van de balg met voorzichtigheid behandeld worden. In Nederland zijn 
er een twaalftal gevallen bekend van vóór 1925368, de meeste aan de kust en één in het binnenland. Herman 
Albarda schreef in 1892 dat Schlegel op 15 augustus 1838 een mannetje geschoten had aan het 
Haarlemmermeer in de provincie Noord-Holland. Al tijdens de atlasperiode van 1973-1977 werden geen 
broedgevallen meer vastgesteld in Nederland. De soort is er nu hoofdzakelijk een schaarse tot vrij zeldzame 
doortrekker hoewel van 1931 tot en met 1958 toch nog verschillende malen Lachsterns er tot broeden 
kwamen. Hoewel er in het broedseizoen nog steeds Lachsterns in Nederland worden waargenomen, vooral 
in het Waddengebied, lijkt de kans op herkolonisatie van Nederland erg gering. In Groot-Brittannië werd 
reeds in 1802 een individu geschoten te Rye Harbour369, East Sussex. Over deze soort schreven Degland & 
Gerbe in 1867: "Le 19 janvier 1837, à la suite d’un ouragan, deux individus ont été trouvés mourants dans les 
champs, près de Douai. Depuis cette époque plusieurs autres ont été tués près de Dunkerque et de Tournai 
[…]." (Ornithologie européenne, tome II: 450) De soort was in de 19de eeuw manifest duidelijker aanwezig in 
Noord-Frankrijk dan nu. Alleen al in Le Crotoy, in de baai van de Somme, werden tussen 1868 en 1880 negen 
exemplaren gedood. Ook in het begin van de 20ste eeuw werd de soort jaarlijks, weliswaar in kleine aantallen, 
opgemerkt. Zo schreef  Louis Magaud d’Aubusson in 1911, in de Liste raisonnée des échassiers et palmipèdes 
observés dans la baie de Somme et sur les côtes de la Picardie: "Je l’ai observée presque tous les ans, mais en 
petit nombre". 
 

Reuzenstern, Hydroprogne caspia 
Ook van deze soort vermeldt Edmond de Selys-Longchamps in zijn Faune belge  een individu dat bij Doornik 
werd gedood vóór 1831 want Degland weet ons te vertellen "M. Wicard l’a tuée près de Tournai." (Mémoires 
de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 275) A. de Norguet (1866: 151) vermeldt 
verder 2 individuen die stervend werden aangetroffen in een veld bij Douai op 19 januari 1927, en een vangst 
bij Duinkerque en een andere in de moerassen van de Hâble d’Ault, op het grondgebied van Cayeux-sur-Mer. 
Eigenaardig genoeg situeert Alphonse Dubois in een artikel uit 1884 een vangst bij Doornik in 1865: "Selten 
und erscheint nur ausnahmeweise an unsere Küste. Man hat sie auch auf der Schelde bei Tournay den 24. 
Juli 1865 geschossen […]." (Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8: 106) Heeft A. Dubois zich 
niet vergist? Schelde en datum kunnen wel geassocieerd worden maar dan gaat het waarschijnlijk om een 
vangst in Antwerpen (cfr. infra). Anderzijds werd de soort herhaaldelijk bij Doornik gevangen (de Norguet A., 
1866: 1510). Om exemplaren van deze soort werd, bij wijze van spreken, gestreden: "Le 19 janvier 1827, à la 
suite d’un ouragan, deux ont été trouvées mourantes dans un champ près de Douai. J’en ai obtenu une de 
l’obligeance de M. Balthazard de cette ville, qui conserve l’autre dans son cabinet" schreef Côme-Damien 
Degland in 1831 (Art. cit.: 274). Bij de Selys-Longchamps lezen we over deze soort "De passage accidentel sur 
les côtes de Belgique. Très-rare sur l’Escaut [...]" (Faune belge: 149) Alfred Quinet vermeldt aan het einde 
van de 19de eeuw, jammer genoeg zonder data of plaatsen te vermelden: "Très rare sur nos côtes et fleuves: 
3 ou 4 captures seulement en Belgique." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 53) Quinet had 
ongetwijfeld weet van enkele van de volgende gevallen: een juveniel in het gehucht Sint-Anna, ook wel “Tête 
de Flandre” of Vlaams Hoofd genoemd, op de Antwerpse linkeroever, omstreeks 1865. Alphonse Dubois 
verwijst eveneens naar deze vangst, zonder evenwel meer details te verschaffen: "Je n'ai connaissance que 
de la capture d'un jeune sujet, tiré à la fin de l'été dans le polder, près de la Tête-de-Flandre, il y a de cela 
environ trente ans." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 154)  Maar A. Dubois 
vermeldt nog een andere waarneming: "Un individu a été tué sur l'étang du quartier de l'Est [Brussel] le 24 
juillet 1863" (Ibidem) en "nach Herrn Vincent ist sie sogar bei Brüssel auf einem Weiher gefangen worden." 
(Dubois A., 1884: 107) In een artikel uit 1897 situeert Alphonse Dubois dezelfde waarneming twee jaar later, 
in 1865. Volgens Georges van Havre (1928: 381) is dit het juiste jaartal. Verder hebben we weet van een 
waarneming van een individu omstreeks 1880 (Chasse et Pêche, 1907-1908: 370), een ander, geschoten door 
F. Visart de Bocarmé, in Heist-aan-Zee in april 1892 (Dubois A., 1897-1898: 131), een vangst in Nieuwpoort 
op 10 mei en één geval in oktober 1897, alsook 1 exemplaar dat in de zomer van 1910 in Knokke geschoten 
werd en 3 geobserveerde individuen, eveneens in Nieuwpoort, in september 1897, vermeld door Marcel de 
Contreras (Les oiseaux observés en Belgique, vol. 2: 268). Uit Nieuwpoort vermeldt Léon Lippens (19542) nog 

 
368 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 3: 882. 
369 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 653. 
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een individu, uit de verzameling van Joseph de Hemptinne, zonder datum. In Pondrôme, deelgemeente van 
Beauraing in de provincie Namen, werden 2 volwassen vogels en een jong geschoten op 29 mei 1925. Deze 
vogels zijn jammer genoeg niet bewaard gebleven. Als we de 7 gevallen van vóór 1900 en de 50 volgende, 
tussen 1900 en 1987, samentellen, ziet de verdeling over de Vlaamse provincies er als volgt uit: 19 in de 
kusstreek, 6 in West-Vlaanderen, 5 in Oost-Vlaanderen, 19 in Antwerpen en 1 in de provincie Limburg.  
 

Witwangstern, Chlidonias hybrida 
We beschikken tot 1928 slechts over een vangstmelding bij Antwerpen in 1853 (Faune des Vertébrés de la 
Belgique, Oiseaux, II: 571). Verder schrijft A. Dubois: "De passage très accidentel; pris une fois près d'Anvers" 
(Dubois A., 1886a: 22) en "Un exemplaire a été tué près de la ville en 1853" (Dubois A., 1888: 155). Deze 
vangst werd ook door Alfred Quinet in 1898 gesignaleerd: "Une capture près d’Anvers en 1853 (Dubois)." 
(Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 54) Na de publicatie van van Havres avifauna hebben vier370 
koppels uitzonderlijk in de zomer van 1938 gebroed aan de Groote Meer in Ossendrecht, aan de grens met 
Nederland. In dat verband schrijven Eykman et al. "De grootte moerasstern is in Nederland een zéér zeldzame 
broedvogel, die slechts in 1938 als zoodanig is waargenomen. In dat jaar vestigden zich plotseling twee kleine 
broedkolonies, een bij Nederweert (L.) en een bij Ossendrecht (N.Br). Tot dusver zijn de vogels op geen van 
beide terreinen teruggekeerd en ook van broeden op andere plaatsen is niets gebleken."371 Er werd slechts 
één nest gevonden maar dit ging achteraf verloren. Eén van de volwassen vogels werd gevangen op 22 juli 
van dat jaar (Le Gerfaut, 1938: 106). Léon Lippens beschrijft eveneens een onvolwassen exemplaar, afkomstig 
van de Beneden-Schelde, dat zich in de verzameling van Joseph de Hemptinne bevond (Les Oiseaux de la 
Belgique: 246 en De Giervalk, 1943: 113). Er is geen datum bekend. René Verheyen schrijft dat op 24 juni 
1942 vier individuen in paarkleed werden waargenomen in een kreek te Sas-van-Gent (Levende Natuur, 47: 
125) en dat op 15 mei 1946 drie individuen op het meer van Genval werden waargenomen (Le Gerfaut, 1946: 
66). In 1950 noteerde men enkele broedgevallen: drie paren in Turnhout (De Giervalk, 42, 1952: 259) en twee 
in Genk in 1957. Deze noordelijke broedplaatsen zouden het gevolg geweest zijn van droogte op de 
tradionele locaties waardoor in ons land een belangrijke influx plaatsvond tijdens de lente van 1957 
(Herberigs H., 1958: 1-4). Hier waren acht nesten aanwezig maar alle broedsels mislukten: "De nombreux 
nids ont été construits et nous venons d’apprendre que des ‘œufs abandonnés’ auraient été ramassés par 
des collectionneurs. Nous nous efforcerons d’avoir des renseignements plus précis quant au bien-fondé de 
cette communication." (Ibidem) Georges Huyskens had een andere versie van de feiten. Volgens hem waren 
verstoring enhet roven van de nesten uitgesloten: "De enige mogelijke verklaring schijnt me het plotse 
intreden van de koude te zijn. De nachttemperatuur daalde omstreeks die tijd tot +2°C. wat voor dit seizoen 
uitzonderlijk laag is. […] Nu is het niet uitgesloten dateen zo lage temperatuur, vooral in de periode van 
nestbouw en eileg, remmend kan werken op de voortplantingscyclys."( Huyskens G., 1959: 79-82) Na 
‘verjaagd’ te zijn geweest, door verzamelaars of de koude, in de Kempen werden enkele exemplaren in 
Overmere en aan de moerassen Harchies opgemerkt in juni van dat jaar. Over het voorkomen van deze soort 
in Noord-Frankrijk schreven Degland & Gerbe: "accidentel dans le nord". (Ornithologie européenne, tome II: 
469) Côme-Damien Degland was eerder preciezer: "De passage accidentel. Eller a été tuée sur les côtes 
maritimes de l’Artois et de la Picardie." (Degland C.D., 1831: 275) In Groot-Brittannië werd reeds in oktober 
1825 een immatuur individu waargenomen te Breydon Water, in het graafschap Norfolk en in Nederland 
betrof de eerste waarneming meteen een kleine invasie met verscheidene broedgevallen. Acht nesten 
werden aangetroffen tussen 10 mei en 23 juli 1938 in het Limburgse Nederweert. Eén nest bleek was 
onsuccesvol en in het totaal vlogen 15 jongen uit372. In de periode 1973-1977 zou de soort in Nederland in 8 
atlasblokken mogelijk gebroed hebben. We moeten hier eerder aannemen dat het om adulte vogels in 
zomerkleed ging die in een potentiële broedhabitat gezien werden want zekere broedbewijzen konden niet 
worden aangebracht. In Nederland is de Witwangstern bijgevolg een onregelmatige broedvogel. Naast 1938 
zijn er ook goed gedocumenteerde broedgevallen uit 1945, 1958, 1965 en 1997373. Meestal ging het om 

 
370 Lippens vermeldt 3 nesten, één nest werd per ongeluk vernietigd (Les Oiseaux de la Belgique, 19542: 246). Deze informatie wordt 
bevestigd door René Verheyen (De Watervogels van België: 1951: 127). 
371 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 3: 876. 
372 Brouwer G.A., 1938. Kleine invasie van Witgewangde Sterns (Chlidonias hybrida (Pallas)), die in 1938 op 2 plaatsen in Nederland 
broedden. Ardea, 27: 156-163. 
373 Deuzeman S.B. & Tempel J., 1998. Broedende Witwangsterns Chlidonias hybridus in Nederland in 1997. Limosa,  71: 167-168. 
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kleine kolonies met maximaal elf paren. Opvallend is dat het merendeel van de broedgevallen plaatsvond in 
de zuidelijke helft van het land, terwijl losse voorjaarswaarnemingen uit het hele land bekend zijn. Sommige 
broedgevallen betreffen gemengde broedgevallen met Zwarte Sterns. Met uitzondering van het broedgeval 
in 1999 zijn er tot het begin van de 21ste eeuw geen andere broedaanwijzingen  voor Nederlanden. 
 

Zwarte Stern, Chlidonias niger 
Julien Marc Deby benadrukte: "This is an inland species, and of very rare occurrence at sea. It is common on 
most of our marshes, lakes and rivers, and nestles on their banks amongst the reeds." (Zoologist, 3: 1072) 
Georges van Havre (1928) beschrijft hoe de Zwarte Stern een gewone broedvogel was in de Kempen. Dat 
was al eerder aangetoond door de Selys-Longchamps: "Commun presque toute l’année sur les grands marais 
du nord de la Campine, et dans ceux du Brabant septentrional. Niche dans les joncs ; commune également 
sur l’Escaut et la Meuse inférieure; paraît en été sur la Meuse à Liège [...]." (Faune belge: 151) Volgens J. 
Huygens waren er vóór het verschijnen van het basiswerk van Georges van Havre in 1928 "reeds ettelijke 
kolonies verdwenen. Er bestond vroeger geen heide in de Kempen of ze had haar nederzetting […] de 
boerenjongens gingen het ven in en een kwartier later waren ze terug met een klak vol eieren. Er werd ook 
door de dorpsjeugd op de vogels geschoten: alleen maar voor ‘t plezier !" (De Wielewaal, 1953 : 129) Het 
beeld dat Huygens ophangt is bedroevend. Alphonse Dubois (Faune des Vertébrés de la Belgique, II: 566 en 
Dubois A., 1886: 21) en Félicien Fallon (Monographie des oiseaux de la Belgique: 198) beschrijven eveneens 
het voorkomen van deze soort aan de Schelde en de Maas, in de omgeving van Antwerpen en zelfs op 
waterlopen rond Brussel: "Très abondant sur l'Escaut en août et en septembre. Niche beaucoup sur le 
Stappersven près de Calmpthout." (Dubois A., 1888: 155) Alfred Quinet bevestigt deze informatie: 
"Commune sur l’Escaut, niche dans les marais de la Campine, sur le Stappersven près de Calmpthout, visite 
les bords de la Meuse et même les environs de Bruxelles." (Les oiseaux du Bas-Escaut: 459. A. Dubois 
bevestigt dit in 1912. L. Lippens (19542) vermeldt voor 1952 25 paren in Kalmthout, 20 in Turnhout, 4 in 
Beerse, 20 in Ossendrecht, 20 tussen Dessel en Geel, wat toch in schril contrast staat met de bewering dat 
"in het begin van de [20ste] eeuw […] de Zwarte Stern een schaarse tot vrij schaarse broedvogel [was] op de 
Kempense vennen." (Vlaamse Avifauna Commissie, 1989. Vogels in Vlaanderen: voorkomen en verspreiding: 
231) Léon Lippens liet verstaan dat er voordien tientallen andere waren. Nadien zijn deze broedvogels 
tengevolge van de drooglegging van de vennen verdwenen. In 1951 waren er nog 7 nesten op de militaire 
terreinen te Brecht, in 1953 geen enkel meer. Hetzelfde werd gevreesd voor de Kalmthoutse heide. Een reden 
temeer voor cineast Marcel Verbruggen "om zo vlug mogelijk een reeks fotografische opnamen van het 
prachtige moeraszwaluwtje te maken." (De Wielewaal 1954: 19) Frans Segers schreef in 1948: "De nestjes 
vinden wij ook in sommige vlakten van zeer bijzonderen aard: in de Kempen op de lage heide met ondiepe 
vennen, […] niet zelden […] op natte weiden die, in den waren zin van het woord, verdronken zijn en waar 
onze sterntjes hoogten vinden om daar hun nestjes te bouwen. Het is dus zeer begrijpelijk, dat deze vogels 
in aantal verminderen, vermits men ieder jaar degelijke milieu’s drooglegt. Willen wij ze niet geheel zien 
verdwijnen, dan moeten wij er voor zorgen, dat er broedgelegenheden bewaard blijven of geschapen 
worden." (Broedvogels in de Kempen: 214) In Walonië werd de soort op doortrek waargenomen in de streek 
tussen Samber en Maas, op de Maas bij Bergen, in het Doornikse... De Zwarte Stern stelt hoge ecologische 
eisen maar zelfs op plaatsen waar de habitat weinig of niet gewijzigd is (Kalmthoutse heide) is de soort als 
broedvogel verdwenen. Volgens Lippens en Wille (1972) werd de Belgische populatie aan het einde van de 
jaren 1960 op ongeveer 20 broedparen geschat. In 2000-2002 was de Zwarte Stern in Vlaanderen verdwenen 
als broedvogel en in Wallonië heeft de soort waarschijnlijk nooit gebroed. In Nederland daalde de populatie 
van 13000-20000 paren in de periode 1930-1950 naar 1100-1300 in de periode 1992-1997 en het 
verspreidingsgebied werd tot 30% van het originele herleid. Tijdens de tweede atlasperiode waren er naar 
schatting 1000-1250 broedparen in Nederland. In de periode 1973-1977 ging het om ongeveer 3500-4500 
paren374. In Frankrijk broedde deze soort in de 19de eeuw op bijna alle moerassen maar in de loop van deze 
eeuw werd reeds een achteruitgang vastgesteld en in Noord-Frankrijk, meer bepaald in Picardië, werd in 
1860 nog met zekerheid gebroed en C.-D. Degland vermeldde in 1843: "niche en société dans les marais 
salins de Dunkerque" (Catalogue des oiseaux observés en Europe, principalement en France, surtout dans le 
Nord de ce royaume: 156). Voor de Franse Moezelstreek schreef Jean-Joseph-Jacques Holandre: "On en voit 

 
374 Van der Winden J. et al., 1996. Heeft de Zwarte Stern Chlidonias Niger een toekomst als broedvogel in Nederland? Limosa, 69: 
149-164. 
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de temps à autre sur la Moselle." (1851: 121) De uitspraak van Noël Mayaud: "Nidificatrice: en général 
commune parfois rare […] sur les marais et étangs d’eau douce de toute la France" moet duidelijk voor Noord-
Frankrijk genuanceerd worden. Want omstreeks 1936 waren broedbewijzen schaars, onzeker of zelfs 
onbestaand. In 1844 schreef Michael Schäfer over het voorkomen aan de Moezel en ruime omgeving: 
"Erscheint von Zeit zu Zei tan der Mosel und den gröseren Teichen des Bezirtes." (Moselfauna: 235) 
Omstreeks 1900 was deze soort op elk moeras in Noordrijn-Westfalen aanwezig. In de periode 2005-2009 
waren in deze deelstaat nog 40 tot 62 broedparen aanwezig.  
 

Witvleugelstern, Chlidonias leucopterus 
"Paraît accidentellement sur nos côtes et sur celles de Picardie et de Hollande" schreef Edmond de Selys-
Longchamps (Faune belge: 154).  Ook Degland en de Norguet beklemtoonden het zeldzame voorkomen: "De 
passage accidentel dans le Nord de la France. Elle a été tuée sur les côtes martimes de l’Artois et de la 
Picardie" (1843: 155-156) en "Très-rare ; elle a été tuée sur nos côtes et sur les marais voisins." (1866: 152) 
Alfred Quinet vermeldde voor ons land: "Très rare en Belgique ; trois ou quatre captures seulement." (Vade-
mecum des oiseaux observés en Belgique: 54) Deze soort werd uitzonderlijk in de lente waargenomen, tot 
1928 voornamelijk aan rivieren of binnenwateren van de zuidelijke landshelft, vaak in het gezelschap van 
Zwarte Stern Chlidonias niger. Witvleugelstern werd waargenomen in oktober 1855 bij Luik. Alphonse Dubois 
beschikte slechts over vage informatie: "M. le comte F. Visart de Bocarmé possède un oiseau de cette rare 
espèce tué sur la Meuse, à Liège, il y a quelques années" (Ornis, 9: 131). Verder werd de soort waargenomen 
in 1856 bij Mechelen; aan de moerassen van Vance, een deelgemeente van Etalle bij Aarlen, in gezelschap 
van Zwarte Stern in het voorjaar van 1861 (De la Fontaine A., 1897: 199); aan de moerassen van Hérinnes bij 
Doornik op 20 mei 1843 (Du Bus B., 1846: 168); een adult exemplaar werd opgemerkt op de Maas, bij Luik, 
in april of mei 1881 (Dubois A., 1884: 107 en Dubois A., 1897-1898: 131) en nog een adulte vogel aan het 
riviertje de Bocq bij Emptinne, een deelgemeente van Hamois in de provincie Namen op 16 mei 1922: "J'ai 
tué deux guiffettes au-dessus d'un étang alimenté par le Bocq, à Emptinne, vers le 16 mai 1922. Ces oiseaux 
m'avaient été signalés la veille, ils étaient depuis quelques jours dans le pays." (Dubois A., 1884: 107 en 
Dubois A., 1897-1898: 131) schreef baron Lucien Janssens aan Georges van Havre, die de vogels in zijn 
collectie mocht opnemen. Op dat moment waren nog maar 4 vangsten in België bekend In verband met de 
waarneming uit 1843 schreef du Bus de Gisignies: "l’apparition [de cette espèce] dans notre pays n’avait, à 
ma connaissance, pas encore été signalée, bien qu’elle le fut déjà dans le nord de la France." (Du Bus B., 
1846: 167). Het exemplaar uit Hérinnes belandde in zijn persoonlijke collectie. Van Havre voorzag deze 
waarneming van commentaar in Le Gerfaut (1923: 45). Na 1928 kwam er een kentering in de verspreiding 
van de soort. Naar het midden van de 20ste eeuw broedde Witvleugelstern opnieuw in de Kempen, weliswaar 
in kleine aantallen, vermoedelijk omdat Kokmeeuwen de eieren van de watervogels roofden, zoals werd 
vastgesteld in het Stappersven in Kalmthout. Volgens Frans Segers "werd [Witvleugelstern] broedend 
waargenomen door den heer Aug[ust]. De Bont, tijdens het seizoen 1934." (Broedvogels in de Kempen: 214) 
Segers had zelf de soort voor het eerst waargenomen aan de boorden van de Rhône, tijdens een 
ornithologische uitstap in gezelschap van Karel Dupond. In 1940 was de kolonie van Zwarte Stern in “De 
Biezenputten” uitgegroeid tot ongeveer 50 nesten en zoals elders in de heide of in de Kempen, hadden de 
sternen zich in de omgeving van Kokmeeuwen genesteld. In 1941 en 1942 creëerde de oorlogsituatie een 
voedseltekort en werden de eieren van de Kokmeeuwen geraapt. De meeuwen verdwenen en Zwarte Stern 
– en waarschijnlijk ook Witvleugelstern – profiteerde van de situatie. Volgens René Verheyen kwam hierdoor 
"de sterkste kolonie Zwarte Moeraszwaluwen [Zwarte Stern] tot stand die in 1944 minstens 50 nesten telde." 
(De watervogels van België: 121) August De Bont noteerde een broedend koppel Witvleugelstern op de heide 
in Weelde in juli 1937375, in het gezelschap van Zwarte Stern. Dit was het eerste broedgeval voor ons land, 
het werd beschreven door K. Dupond. (Le Gerfaut, 1938: 106 en 162). In het Strikkeven te Zondereigen, een 
dorpje in het noorden van de provincie Antwerpen, behorend tot de gemeente Baarle-Hertog, werd op 13 
juli 1938 een exemplaar waargenomen en mogelijk werd er ook gebroed (Le Gerfaut, 1939: 175). We hebben 
ook weet van een geval in Molenbeersel, gelegen tussen Kinrooi en het Nederlandse Stramproy, afhankelijk 
van de gemeente Weert, op 28 mei 1944. Op 9 mei 1948 werd ook een solitair individu opgemerkt in 
Watermaal-Bosvoorde (Le Gerfaut, 1948: 79). Nog uit het Brusselse beschikken we over een oude 

 
375 Anoniem, 1937. Korte mededeelingen. Een broedgeval van Chlidonias leucopterus (Temm.) in België in 1937, het tweede nabij de 
Nederlandsche grens. Ardea 26 : 220 - 221. 
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waarneming uit 1897 in Etterbeek. In Wallonië is de Witvleugelstern een onregelmatige gast met vóór 2007 
groepjes bestaande uit maximaal 6 exemplaren tussen mei en oktober. Af en toe kennen we in de zuidelijke 
landshelft een influx, dat was het geval van 18 tot 20 mei 1992 en in 2007 van 17 tot en met 21 mei. In die 
periode werden groepjes van 8 tot 12 individuen waargenomen aan de moerassen van Harchies (Mariage T. 
& Jacob J.-P., 2008: 59-61). Voor Nederland betrof het oudste, niet bevestigde geval, een adulte vogel in 
zomerkleed op 5 mei 1933 te Oosterland (op Duiveland, in Zeeland)376. Het eerste gedocumenteerde geval 
was op 7 juni 1942 in de Ospelse Peel, in het Limburgse Nederweert377.  Het eerste broedgeval vond plaats 
in juni-juli 1979 in de Ankeveense Plassen, in Noord-Holland. Een mannetje Witvleugelstern was er gepaard 
met een Zwarte Stern en het hybride paar deed een onsuccesvolle poging om twee eieren uit te broeden378. 
  

Dougalls Stern, Sterna dougallii 
"De passage accidentel sur nos côtes maritimes vers l’embouchure de l’Escaut en août et septembre" 
vernemen we bij Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 150). Alphonse Dubois benadrukte ook het 
voorkomen tijdens de zomermaanden: "Se montre accidentellement sur nos côtes en été." (Bulletin du 
musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 21) Degland vermeldt het broeden in Noord-Frankrijk: "Niche 
quelquefois sur les côtes de Picardie. On l’a vue dans les mois de mai, d’août et de septembre." (1831: 274) 
We komen hier verder op terug. Van vóór 1928 kennen we voor ons land maar één zekere waarneming, een 
juveniel in het Antwerpse in september 1880. A. Croegaert deelde de volgende, schaarse informatie mee aan 
Alphonse Dubois: "J'en ai vu un jeune exemplaire tiré dans nos environs en septembre 1880."(Bulletin du 
musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 154) Nochtans vermeldde Félicien Fallon reeds in 1875 "Elle 
est rare, et de passage accidentel seulement, sur les côtes Belges, pendant l’été. On la rencontre parfois à 
l’embouchure de l’Escaut." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 194) In mei 1946 is er mogelijk een 
broedpoging geweest in Nieuwpoort en een kleine kolonie van 6 koppels heeft in juni van dat jaar in 
Oostduinkerke gebroed (Le Gerfaut, 1946: 221). In de sternenkolonie van het Zwin bevond zich vanaf 1976 
een ♂ dat klaarblijkelijk gepaard was met een Visdief Sterna hirundo. De vogel werd eerst opgemerkt van 9 
mei tot 9 augustus.  In 1984 was het individu nog aanwezig en in sommige jaren zijn jongen grootgebracht 
(1977: 1 geboren jong maar gedood door een Zilvermeeuw; 1978: een nest zonder jong; 1979: 1 jong 
eveneens gedood door een Zilvermeeuw). In 1980 maakte Lippens melding van "minstens 1 kuikentje (van 
gemengde oorsprong)". (De Vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 93) Om het nest niet te verstoren 
werden de kenmerken nooit gecontroleerd en er werden ook geen hybriden opgemerkt. (Burggraeve, G., 
1977: 75-80) Het was in elk geval het eerste broedgeval van de Dougallstern in België en eveneens de eerste 
zekere en goedgekeurde waarneming van de soort voor ons land. Naast de – min of meer regelmatige - 
broedgevallen werden nog enkele trekgegevens verzameld. In Nederland lijkt het alsof deze soort in de 19de 
eeuw en de zestiger jaren van de 20ste vaker voorkwam dan nu. Het eerste aanvaarde geval dateert van 7 juli 
1977 te IJmuiden. De meeste voorgaande gevallen hebben een herziening niet overleefd.379 Kort na het 
gemengde broedgeval in het Zwin gebeurde hetzelfde in Nederland. In een omvangrijke kolonie van 
Visdieven, op de Hooge Platen in de monding van de Westerschelde. Daar broedde een gemengd paar ♀ 

Dougalls Stern gepaard met ♂ Visdief succesvol in 1982 en 1984, mogelijk ook in 1983380. Ook de informatie 
voor Noord-Frankrijk moet met de nodige omslachtigheid behandeld worden. In 1839 schreef de entemoloog 
Félix Edouard Guérin-Méneville dat de Dougalls Stern op de Picardische kust broedde temidden van 
Visdieven. Zelf heeft hij dit nooit vastgesteld, hij had dit vernomen van de la Motte en bovendien vermeldde 
hij zijn informatie in de voorwaardelijke wijs. In 1861 schreef Félix Marcotte "Préfère les marais inondés. On 
l’a vu nicher sur nos côtes, parmi les pierres." (1860: 346-347). Anatole de Norguet zal vijf jaren later deze 
informatie overnemen. Laat het gebruik van de verleden tijd verstaan dat de soort in de tweede helft van de 
19de eeuw niet meer broedde in Picardië? Xavier Commecy heeft een sterk vermoeden (Les oiseaux de 
Picardie: 203). Bovendien gebruikten Degland en Marcotte Sterna paradisea als wetenschappelijke naam 
voor de Dougalls Stern, terwijl Montaigu reeds in 1813, in zijn Ornithological Dictionary of British Birds, Sterna 
Dougallii gebruikte. Montagu had persoonlijk een balg, weliswaar in bijzonder slechte slaat van Peter 

 
376 Schimmelpenninck van der Oije C., 1937. Korte mededeelingen. The first Dutch record of Chlidonias leucopterus (Temm.). 
Ardea, 26: 104-105. 
377 Junge G.C.A., 1943. Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1942. II. Trekvogels 1942. Ardea, 32: 228-250. 
378 Van Ijzendoorn E.J., 1980. Broedgeval van Zwarte Chlidonias niger x Witvleugelstern C, leucopterus. Dutch Birding, 2: 17-18. 
379 Scharringa C.J.G. & Osieck E.R., 1979. Zeldzame vogels in Nederland in 1977. Limosa, 52: 217-232. 
380 Beijersbergen R., 1988. Dougalls Stern hybridiserend met Visdief op Hooge platen in 1982-85. Dutch Birding, 10: 121-123. 
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McDougall, ontvangen en gaf uit dank deze soort de naam van de milde schenker. Alleen was hij het prefix 
Mc vergeten wat meebracht dat men nadien nodeloos op zoek ging naar een zekerere "Dougall" als 
naamgever.  
 

Noordse Stern, Sterna paradisaea 
Ondanks de verklaring van Edmond de Selys-Longchamps: "Assez rare sur la côte de Flandre, au printemps 
et en automne, selon M. de Meezemaker" (Faune belge: 150) was deze soort een regelmatige trekgast in 
april en mei en van juli tot september langsheen de kust, minder aan de Beneden-Schelde en zeldzaam in het 
binnenland. Indien de Selys-Longchamps het artikel van Côme-Damien Degland grondig zou gelezen hebben, 
had hij geweten dat de soort helemaal niet zo zeldzaam was in Noord-Frankrijk binnen een redelijke afstand 
verwijderd van de kust weliswaar: "J’en reçois chaque année des côtes de Dunkerque." (1831: 275). Jean-
Joseph-Jacques Holandre schreef: "Très-rare en France et dans l’intérieur du Continent. Un individu de cette 
espèce a été tué sur la Sarre, près de Sarreguemines, le 4 juillet 1832." (1851: 120) De aandachtige lezer zou 
ook meteen gemerkt hebben dat de ornithologische kennis van de Meezemaker vaak berustte op fantasie. 
Baron de Selys-Longchamps wist van Coenraad Jacob Temminck dat de soort regelmatig aan de Nederlandse 
kust werd waargenomen en hij vermeldt zelfs dat "un individu a été tué dans la province de Brabant vers 
1832" (Faune belge: 150). In Nederland was de "noordsche stern […] een niet zeer talrijke broedvogel, 
hoofdzakelijk van de Noordzeekust"381. Aan het einde van de 19de eeuw was Herman Albarda voorzichtiger: 
"Selten nach nordwestlichen Stürmen. Am 18. October 1862 wurde bei Leiden ein altes Weibchen erlegt."382 
De overmoedigheid van Temminck kan worden verklaard door het feit dat in de eerste helft van de 20ste eeuw 
verscheide auteurs geen onderscheid maakten tussen Noordse Sterns en Visdieven tengevolge van een 
gebrekkige determinatiekennis. Nochtans schreef R. Bowdler Sharpe reeds in 1897: "Similar to S. fluviatilis 
[Visdief], but distinguished by its entirely red bill wit hno dark tips, and by the much narrower and less distinct 
dark edging along the inner aspect of the white shaft of the primaries."383 Over mogelijke broedgevallen rept 
Albarda met geen woord. In 1978, net na de atlasperiode van 1973-1977, telde Nederlandse populatie 1200 
tot 1500 paren. Omstreeks 1989-1991 ging het met 850 tot 1200 paren even wat minder goed384 maar nadien 
nam de populatie weer toe. Deze aangroei moet gekaderd worden in de algemene tendenzen van de 
broedpopulatie in de internationale Waddenzee. Deze populatie nam in de periode 1991-1996 met 41% toe 
tot bijna 9000 paren. In 1998- 2000 werden in Nederland 1900-2300 paren geteld. Voor ons land zijn er 
verder gevallen bekend uit Vance, een deelgemeente van Etalle in de provincie Luxemburg, in het voorjaar 
van 1861 (Faune du pays du Luxembourg: 152); in Houx, Waremme, Temse (augustus 1889, beschreven in Le 
Gerfaut (1943: 113) en op nog enkele andere plaatsen, ondermeer in de omgeving van Doornik, Houx in de 
provincie Namen en Borgworm in de provincie Luik. Vóór 1940 heeft deze soort zich waarschijnlijk als 
broedvogel gevestigd in Ossendrecht in een gemengde kolonie met Visdieven Sterna hirundo (Lippens L., 
19542: 253). De soort heeft voor het eerst in ons land gebroed in 1976 (Burggraeve G., 1978: 99-106) in het 
Zwin en een tweede maal, op dezelfde locatie in 1982. Berust de vermelding van een (toevallig) broedgeval 
in het Zwin in 1968 op een vergissing (Vlaamse Avifauna Commissie, 1989. Vogels in Vlaanderen: voorkomen 
en verspreiding: 228)?  
 

Visdief, Sterna hirundo 
Volgens Edmond de Selys-Longchamps was deze soort "Très-commune sur nos côtes maritimes à Ostende et 
sur l’Escaut jusqu’à Anvers" (Faune belge, 150), maar ook in het binnenland "Elle paraît sur la Meuse et 
l’Ourthe à la suite des tempêtes surtout au printemps et en automne" en "On l’observe souvent sur les étangs 
de nos environs [in de omgeving van Hasselt] lors des fortes tempêtes." (Dubois A., 1886: 208)  
Waarnemingen tot diep in het binnenland, ten gevolge van bare weersomstandigheden, zijn ook uit de 
Franse Lorraine en Moezelstreek bekend: "Ell remonte quelquefois les rivières. On en voit quuelquefois sur 
laa moselle pendant le mauvais temps de l’automne et du printemps" lezen we bij Holandre (1851 : 120) In 
Noord-Frankrijk broedde deze soort "dans les dunes de Picardie et d’Artois" (Degland C.-D., 1831: 275) en 

 
381 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 3: 899. 
382 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 431. 
383 A Hand-book to the Birds of Great Britain, Edward Lloyd, London, volume 4: 21. 
384 Osieck E.R. & Hustings F., 1994. Rode lijst van bedreigde soorten en blauwe lijst van belangrijke soorten in Nederland. Technisch 
Rapport 12, Vogelbescherming Nederland, Zeist. 
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"On l’a prise plusieurs fois à Lille" lezen we bij A. de Norguet (1866: 152). Vóór 1940 was er in Ossendrecht, 
op de grens met Nederland, een kolonie van 30 tot 100 broedparen. Door wijzigingen in het waterpeil werd 
het gebied ongeschikt en daalde de broedpopulatie tot slechts 3 paren in 1953. Tussen 1939 en 1953 werd 
de Visdief in de Kempen broedend aangetroffen tussen Turnhout en Arendonk en aan het Kempisch kanaal 
dat de verbinding tussen Schelde en Maas waarborgt. Meer bepaald in Geel (1939), Witgoor-Dessel (1943) 
en zelfs met drie broedparen in Mol (1951-1952 en 1953)(Segers, in De Wielewaal, 1952: 84). "In 1943 heeft 
daar [Witgoor-Dessel] zeker een koppel gebroed, doch ik heb het nest niet kunnen vinden." schreef Frans 
Segers (Broedvogels in de Kempen: 214). Willem Paulussen schrijft dat hij "discovered a colony of ± 50 nests 
at LAGE MIERDE (de Flaas). The size of this colony diminished from year to year and on 17 June 1948 as few 
as 10 nests with eggs our Young remained." (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 59) Tot 1925 was 
er een kleine kolonie in de schorre van Zandvliet en in 1946 werd er ook in Lillo gebroed (Le Gerfaut, 1946: 
246) en bij Antwerpen in 1952 (Huyskens, in De Wielewaal, 1953: 56). Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
hebben verschillende paren geboed op de vijvers van het Mariahof in Beek, midden in het natuurpark 
Kempen-Broek. In de jaren 1960 ontstond er een broedkolonie in het Zwin met 5 nesten in 1961 en – na het 
graven van de tweede vijver met zandeiland - reeds 300 broedparen in 1962. De volgende jaren 
schommelden de aantallen: 100 nesten in 1963, 175 in 1964, 200 in 1965, 180 in 1966, 200 in 1967, 50 in 
1968, 90 in 1969, 60 in 1970, 93 in 1971, 109 in 1972, 120 in 1973, 132 in 1974, 93 in 1975, 164 in 1976, 196 
in 1977, 200 in 1978 en 250 in 1979. In 1928 schreef Georges van Havre "niche en petit nombre près des 
côtes" (Les oiseaux de la faune belge: 383) wat bij Léon Lippens de reactie ontlokte "j’ignore sur quels 
renseignements cette assertion était basée, car à ma connaissance, depuis vingt-cinq ans aucun cas de 
nidification près du littoral belge n’a été observé. Un œuf de la sterne ordinaire (?) a été trouvé à Nieuport 
vers le 15 juin 1953; il ne s’agit probablement pas d’une ponte régulière, mais d’un œuf perdu." (Les Oiseaux 
de la Belgique: 251) Op dat moment werd in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen al wel gebroed. In de jaren 
1970 lag het zwaartepunt van de Vlaamse populatie in het Zwin te Knokke en de havengebieden ten noorden 
van Gent. Er werden jaarlijkse schommelingen genoteerd maar tot 1989 steeg de Vlaamse populatie niet 
boven de 400 paren. De belangrijke broedgebieden uit de beginperiode stellen nu niets meer voor. In het 
Zwin kwamen in 2001 en 2002 voor het eerst in meer dan 40 jaren geen Visdieven meer tot broeden. In 1972 
werd de Belgische populatie door Lippens en Wille (1972) nog op 105 broedparen geschat, waarvan er 90 in 
het Zwin broedden. De Gentse kanaalzone werd ook in 2000 verlaten maar de populatie van het Antwerpse 
havengebied hield stand en groeide aan. In 2004 werd de Vlaamse populatie op 2400 tot 2600 broedparen 
geschat, in 2006 op 2714 en in 2007 op 3015. In 2007 heeft de soort voor het eerst in Wallonië gebroed op 
een vlot, speciaal geïnstalleerd op het meer van Virelles. Nieuwe broedgevallen te Virelles in 2008 en 2009, 
alsook te Harchies in 2009 en 2010 laten een definitieve inplanting van de soort in Wallonië vermoeden. De 
veren van de Visdief waren erg gegeerd: "garni [sic] aujourd’hui le chapeau des dames” schrijft Alfred Quinet. 
Ook in Nederland kende de soort hoogte- en dieptepunten. In de periode 1973-1977 kende de Nederlandse 
populatie een herstelfase. Verontreiniging van de kustwateren met  bestrijdingsmiddelen had in de jaren 
1960 voor een instorting van de landelijke populatie gezorgd. Deze bereikte haar dieptepunt in 1965 met 
slechts 5000 paren385. 
 

Noordelijke Zeekoet, Uria aalge aalge 
Deze soort was een vaste wintergast, die meestal aan de kust vertoefde na zware stormen, maar ook aan de 
Beneden-Schelde. "Ils se baladent en grandes troupes entre Ostende et Douvres vers la fin juillet, et nous le 
rencontrons régulièrement chaque hiver sur le Bas-Escaut, mais principalement sur l’Escaut Oriental" (Les 
oiseaux du Bas-Escaut: 487) en "vient jusque près d’Anvers" (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 
43) schrijft Alfred Quinet. Het vangen van zulke uitgeputte vogels was kinderspel: "J'ai capturé devant le 
Palace Hotel, sur la plage, à Zee-Brugge, un guillemot troile mâle en juin 1921. Un de mes amis a capturé 
également une femelle en juin 1922 sur la plage devant Duinbergen-sur-Mer. Tous deux ont été pris à la suite 
d'une tempête. Ils étaient épuisés et se sont laissés saisir à la main." (Van Havre G., 1923: 45-46) Georges van 
Havre vernam van A. Paqué een gelijkaardig verhaal: "Séjournant à Blankenberghe, j'ai trouvé après la 
tempête des 18-19 avril, sur la plage de Wenduyne-Blankenberghe-Zeebrugge, une vingtaine de guillemots 
troile en état de conservation parfaite. J'en ai même écorché un et ouvert l'estomac qui était totalement 

 
385 Koeman J.H. et al., 1967. Insecticides as a factor in the mortality of Sandwich Tern (Sterna sandvicencis). Mededelingen van de 
Landbouwhogeschool en Opzoekingstations van de Staat te Gent, 32: 841-854.  
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vide. Les trois quarts des sujets étaient fort maigres et je suppose que vu l'impétuosité du vent, ils ont été 
noyés. La mer a été terriblement houleuse et tous les cent mètres on trouvait un cadavre. Il y avait aussi une 
macreuse noire, également noyée, très maigre. Beaucoup de sujets avaient la poitrine très brune, je n'en ai 
vu que deux sur les vingt, dont la poitrine était totalement blanche; 
je dois en conclure que la plupart prenaient déjà à cette date leur plumage d'été." (Van Havre G., 1922: 49) 
Het gebeurde dat er binnenlandse waarnemingen waren zoals op de Zenne op 5 december 1889 en in de 
omgeving van Maastricht in november 1901 en zelfs in Halloy, bij Ciney (zonder datum maar zeker en vast 
vóór 1875 vermits ook vermeld door Fallon). In de 19de eeuw werd deze soort als broedvogel vermeld voor 
de rotskusten van Bretagne, Normandië en Picardië. In 1869 zouden hier nog eieren geraapt zijn. De auteurs 
van Les oiseaux de Picardie (2013) stellen zich de vraag of er wel degelijk in Picardië gebroed werd. De 
rotskust aldaar ligt in het verlengstuk van de Normandische kust maar geen enkele plaatsnaam levert enig 
bewijs. Bovendien is de configuratie van de rotskust er niet echt geschikt en in collecties is geen enkele balg 
aanwezig van individuen die in het broedseizoen zouden zijn gevangen. Degland (1843: 167) spreekt dit 
echter tegen: "Vers la mi-mai 1840, un individu en livrée parfaite d’été a été prise sur la côte de Dunkerque. 
Il fait partie de la collection de M. Demeezemacker." Helaas valt de betrouwbaarheid van de burgemeester 
uit Bergues in vraag te stellen. Was het exemplaar dat Degland er heeft gezien wel degelijk uit Picardië 
afkomstig?   

 
Zuidelijke Zeekoet, Uria aalge albionis 
Voor de periode tot 1928 hebben we drie gevallen: Zeebrugge in mei (juni,  volgens Lippens, 19542) 1921; 
Duinbergen, in juni 1922 en Nieuwpoort op 26 december 1923. Deze exemplaren, allemaal niet-broeders, 
verbleven de ganse zomer aan de kust en maaakten er deel uit van groepjes die vanop het strand waar te 
nemen vielen. De soort werd ook aan de Schelde waargenomen. 
 

Kortbekzeekoet, Uria lomvia 
Van deze soort beschikken we, wat oude gegevens betreft, voor ons land slechts over één exemplaar: een 
adult individu in zomerkleed te Boekoute in 1890 (Le Gerfaut, 1943: 114 en 117) dat in de verzameling van 
Joseph de Hemptinne terechtkwam. In de verzameling van Edmond de Selys-Longchamps, dus van vóór 1842, 
bevonden zich nog twee andere individuen maar zonder datum noch herkomst. Exemplaren uit 
privécollecties, waarover geen verdere gegevens beschikbaar zijn, vragen om de nodige voorzichtigheid. 
Alphonse Dubois vermeldt dat "un individu a été tiré à Ostende le 26 mars 1912 [door baron R. de Vrière]" 
(Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 165) en "dont la présence n'avait jamais été constatée 
en Belgique. Il a son plumage d'hiver. […] Le sujet capturé en Belgique se trouve actuellement dans la 
collection du Cercle littéraire d'Ostende." (Dubois A., 1912a: 18) Wat later, in 1914, gaat A. Dubois in op een 
verzoek: "On me demande pour Le Gerfaut une liste complète des oiseaux observés jusqu'ici en Belgique, 
avec les noms flamands et wallons. Cette liste fait en quelque sorte double emploi avec ma Nouvelle revue 
des oiseaux observés en Belgique publiée à la fin de 1912." (Dubois A., 1913d: 164) In dit artikel maakt hij 
gewag van "Deux captures connues, près d'Ostende, en 1912 et 1913". Het tweede exemplaar werd op 8 
januari 1913 voor de kust van Oostende op volle zee geschoten (Dubois A., 1913d: 164). Deze twee gevallen 
werden door de auteurs van Vogels in Vlaanderen (1988) overgenomen maar deze vangsten werden nooit 
gehomologeerd door het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité net als alle andere waarnemingen uit 
de 19de eeuw en een groot deel van de 20ste. De eerste gehomologeerde waarneming dateert uit 1981. In dat 
jaar werden 3 kustwaarnemingen (1 juveniel, 2kj, 1 ad., 3kj. En 1 juv. 1e kj) in De Haan-Klemskerke, Wenduine 
en Blankenberge aanvaard. Het werd 14 jaar wachten tot in Bredene op 21 januari 1995 een adult exemplaar 
(3 kj.) in winterkleed werd gehomologeerd. De daarop aanvaarde waarneming geschiedde op 4 augustus 
2006 in Wechelterzande, waar een adulte vogel (3kj.) werd waargenomen. De eerste aanvaarde Britse 
waarneming betreft een ♀ te Craigielaw Point, in de Schotse regio Lothian, in december 1908. Volgens 
Eykman386 zou Snouckaert387 ten onrechte de "Groote Zeekoet" op de Nederlandse lijst geplaatst hebben. 
Van Oort388 daarentegen vermeldt dat Temminck een adult exemplaar (zonder datumvermeling) in zijn 
collectie had opgenomen met als plaatsaanduiding "Mer du Nord". Veel exemplaren werden dood 

 
386 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 3: 980. 
387 Snouckaert van Schauburg R., 1908. Avifauna neerlandica: 182. 
388 Van Oort E. D & G.A. Brouwer., 1928 Ornithologia neerlandica, deel 3: 167. 
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aangetroffen op de Nederlandse stranden. Dit geldt ook voor het ♀ en het ♂, beide adulte vogels in 
winterkleed, die respectievelijk op 24 december 1919389 en 28 december 1924 in Noordwijk-aan-Zee werd 
opgeraapt werden. We vragen ons af of de commentaren van C.-D. Degland en A. de Norguet niet overdreven 
waren. De eerste schreef: "Le Guillemot niche aussi à 18 km de Fécamp, aux aiguilles d’Etretat [Normandië], 
et quelquefois dans le Boulonnais. Je l’ai obtenu sous ces différents états de Dunkerque. M. Hardy a tué, en 
janvier, un Guillemot qui avait déjà repris son plumage de printemps. Ceux que j’ai reçus de Dunkerque dans 
le courant de ce mois, conservaient tous la robe d’hiver." (1843: 167) en Anatole de Norguet bevestigt het 
broeden aan de Picardische kust: "Commun sur les côtes à la fin de l’hiver et au commencement du 
printemps; il niche quelquefois dans les falaises du Boulonnais." (1866: 157). Tot op heden heeft het Franse 
homologatiecomité slechts 3 gevallen aanvaard, waarvan twee uit Bretagne en een ander in Audinghen op 3 
februari 2003 (Ornithos, 12 (1): 24). In het departement Somme werden in de 19de eeuw enkele individuen 
dood aangetroffen maar broedgevallen lijken ons onwaarschijnlijk voor de departementen in Noord-
Frankrijk.  
 

Alk, Alca torda 
Aan de kust was deze soort een gewone verschijning, "Pas rare sur nos côtes en automne et en hiver." 
(Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 23) En ook soms aan de Schelde: "Je l'ai vu tirer 
cinq ou six fois sur l'Escaut, en novembre, après de fortes tempêtes" (Bulletin du musée royal d’histoire 
naturelle  de Belgique, 5: 158) schreef Alphonse Dubois. Maar deze soort werd vóór 1928 geen enkele keer 
in het binnenland waargenomen, met uitzondering van het Antwerpse Scheldegebied, waar ze veelvuldig 
voorkwam: "Cette espèce est commune en hiver sur l’Escaut Oriental, depuis Wemeldinge jusque Tholen et 
Zieriekzee. Si vous avez un sac de cartouches à gaspiller, je vous conseille fort d’y aller par beau temps, vous 
aurez vite fait de les avoir brûlées sur ces petits pingouins [...]" (Les Oiseaux du Bas-Escaut: 492) aldus Alfred 
Quinet. Elders preciseerde Quinet: "Commun en hiver sur l’Escaut oriental, plus rare sur l’Escaut occidental." 
(Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 44). Edmond de Selys-Longchamps schreef ongeveer 
hetzelfde iets meer dan een halve eeuw eerder: "se trouve assez communément sur nos côtes maritimes en 
automne, en hiver, et au commencement du printemps. Ne va jamais à terre excepté après les ouragans." 
(Faune belge: 158) Xavier Raspail beaamt en preciseert: "N’est pas rare sur le littoral belge, mais se tient 
toujours au large et il n’est que très rarement qu’on peut avoir la chance de le tirer, par les grandes tempêtes; 
c’est ce qui m’est arrivé à Heyst, lors de la grande marée du 24 janvier 1877, la plus forte du siècle." 
(Mémoires de la Société Zoologique de France, 26: 152) Uit de periode 1928-1948 zijn er minstens 4 gevallen 
bekend. Côme-Damien Degland meende de herkomst van waarnemingen aan het Kanaal achterhaald te 
hebben: "Il niche aussi, dit-on sur la côte occidentale d’Angleterre. Ne serait-ce pas de là que viendraient 
ceux que l’on voit en été sur le rivage de Dunkerque." (1843: 172) 
  

Zwarte Zeekoet, Cepphus grylle 
Zeldzame en onregelmatige wintergast aan onze kust en aan de Beneden-Schelde, "de passage très-
accidentel sur les côtes de la Hollande, de Belgique et de Picardie après les gros temps en hiver" (Faune belge: 
159) lezen we bij Edmond de Selys-Longchamps in 1842. Voor Noord-Frankrijk preciseert Degland (1831) dat 
de waarnemingen hoofdzakelijk in maart en november geschiedden maar toch zeer zeldzaam  zijn voor de 
kust van Duinkerke (1843: 168). "Très rare sur l’Escaut. Nous ne l’avons jamais rencontré" schrijft Alfred 
Quinet (1897: 490). Van vóór 1847 hebben we voor België 2 exemplaren, een adult mannetje en een 
immature vogel, uit Oostende. Verder werd 1 individu verhandeld op de Gentse markt in 1879 (Les oiseaux 
d’eau de Belgique: 283). Het spreekt vanzelf dat aangekochte marktexemplaren waarvan de herkomst 
onbekend is de nodige vraagtekens doen rijzen. Verder 1 individu, uit de collectie van Joseph de Hemptinne 
dat geschoten werd aan de Beneden-Schelde in 1890 (Le Gerfaut, 1943) en een volwassen ♂, dat gedood 
werd in Zeebrugge in januari 1937 (Lippens L., 19542: 283).  Dan was het wachten tot 28 november 1965 voor 
de volgende waarneming van deze soort: een adult mannetje waargenomen aan de kust in De Panne. De 
enige aanvaarde waarneming vóór 1950 betreft een individu dat op 1 januari 1937 in Zeebrugge gedood 
werd en dat niet in Georges van Havre (1928) of Dupond & Maus (1950) besproken staat. Uitsluitend Léon 
Lippens (Ibidem) vermeldt het vóór de Avifauna van België (1967). Het oudste gekende en goed 
gedocumenteerde geval voor Nederland dateert van 12 december 1904, toen een exemplaar gedood werd 

 
389 Brouwer G.A. & Verwey J., 1920. Waarnemingen over 1919, namens de Club 'van Trekwaarnemers'. Ardea, 9: 21-34. 
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in Den Helder (Noord-Holland). Daarvoor had Peter Simon Pallas (1741-1811) in 1793 aan het strand tussen 
Scheveningen en Katwijk, in Zuid-Holland, een exemplaar in eerste winterkleed gevonden. Uit Picardië 
hebben we weet van een eerstejaars ♀ op13 oktober 1877 en een eerstejaars ♂ op 28 november 1880. De 
eerste gehomologeerde waarneming voor het departement Pas-de-Calais dateert van 5 oktober 1955 in 
Audinghen. In deze gemeente werd de soort ook waargenomen in de jaren 1970, 1972, 1974 (tweemaal), 
1975, 1976, 1977... Vanaf de jaren 1980 volgde meerdere gevallen uit dit aan ons land grezende Noord-
Franse departement.  
 

Kleine Alk, Alle alle 
Vrij zeldzame en onregelmatige wintergast, "de passage très-accidentel sur les côtes de la mer du nord [sic] 
en France, en Belgique et en Hollande pendant les tempêtes d’hiver" schreef Edmond de Selys-Longchamps 
(Faune belge: 158). Toch kennen we enkele vangsten aan de kust, aan de Beneden-Schelde (Antwerpen, 
1866: "Accidentel sur l’Escaut, en novembre 1866 un sujet fut tué dans les polders, près d’Anvers (Croegaert)" 
schrijft Alfred Quinet (Les oiseaux du Bas-Escaut: 491). Quinet had deze informatie uit het artikel van 
Alphonse Dubois uit 1886 (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 157) gehaald. Er zijn 
ook waarnemingen uit het binnenland bekend: Oostende, december 1893, Izegem, 1895; Ertvelde, 1908; 
Nieuwpoort, 1912; Wachtebeke, 1916; Dikkebus, deelgemeente van Ieper in november 1928 en Knokke op 
28 november 1928. Toen lagen een vijftiental slachtoffers na een zware storm op het strand. De vogels waren 
boven het vasteland gedreven en 1 exemplaar werd uit een groep van zeven, die boven de duinen vlogen, 
geschoten, op 1 km van het strand verwijderd. Ook in 1878 maakte een storm aan zee slachtoffers. De Franse 
ornitholoog Xavier Raspail vermeldt één individu "trouvé mort après la tempête du 25 janvier 1878, mourant 
sur la grève au pied de la dune." (Raspail X., 1913: 152) De soort werd ondermeer op de markten van Gent 
(in 1890) en Antwerpen verkocht aan het einde van de 19de eeuw. Omwille van de onbekende herkomst van 
deze ‘marktexemplaren’ heerst er een ernstig voorbehoud voor deze gevallen. Ook na 1928 waren er 
geregeld waarnemingen aan de kust, maar ook in het binnenland: Antwerpen, 22 november 1929; Essen 31 
december 1929; Anzegem (West-Vlaanderen), 11 mei 1937; Essen, 9 juni 1939; Zandbergen (deelgemeente 
van Geraardsbergen, aan de Dender), november 1944 (Le Gerfaut, 1944: 82); Destelbergen (bij Gent), 16 
maart 1950 (De Wielewaal, 1950: 123), hier ging het om een twintigtal exemplaren en begin december 1949 
spoelden in Oostende zes olieslachtoffers aan. Het trieste afstandsrecord werd waarschijnlijk in 1974 
gebroken toen op 27 oktober een exemplaar langsheen een veldweg in de nabijheid van Ciney werd 
opgemerkt. Het waren toen bijzonder barre weersoomstandigheden met strakke noord- en 
noordwestenwinden. De  alk moet zijn meegesleurd en heeft volgens René de Liedekerke een verkeerde 
inschatting gemaakt en het glimmende asfalt van het wegdek verward hebben met een wateroppervlak 
(Aves, 12, 1975: 32). De vindplaats was ongeveer 175 km van de kust verwijderd. Niet alleen door menselijke 
fouten maar ook door weersomstandigheden worden soms grote aantalen van deze soort aan onze kust 
waargenomen. In het najaar 2007 waaide een stevige noordelijke storm aan de Engelse oostkust. Daardoor 
werden in totaal bij benadering 635 individuen aan onze kust geteld (Natuur.oriolus, 73: 144). In Nederland 
is deze soort altijd een schaarse tot algemene doortrekker en wintergast geweest. Voor Noord-Frankrijk 
schreef C.-D. Degland: "J’ai reçu de Dunkerque plusieurs Guillemots nains, en automne 1839" (1843: 169).  
 

Papegaaiduiker, Fratercula arctica 
Deze soort werd zelden waargenomen aan de Beneden-Schelde - "cet oiseau à figure carnavalesque est très 
rare sur l’Escaut" (Les Oiseaux du Bas-Escaut: 494) - of in het binnenland, wel in het zeegebied vóór de kust, 
hoewel Alphonse Dubois de soort als "assez rare sur les côtes de Belgique et seulement en hiver" (Dubois A., 
1912b: 164) bestempelde en bovendien preciseerde "quand la saison est rigoureuse" (Dubois A., 1886: 24). 
Bij Edmond de Selys-Lonchamps lezen we ongeveer hetzelfde: "de passage très-accidentel en hiver sur nos 
côtes maritimes" (Faune belge: 158). We beschikken over 4 dergelijke waarnemingen tot 1928: een individu 
uit Boekhoute in 1890 (collectie de Hemptinne, beschreven door Karel Dupond (Le Gerfaut, 1953: 114); een 
ander uit Scherpenheuvel, geschoten op 29 mei 1910 (Chasse et Pêche, 1910: 837); een individu, eveneens 
uit een privécollectie uit Wildert-Jalmthout, bij Essen op 18 oktober 1925; een exemplaar uit de privécollectie 
van dokter Bamps, afkomstig uit Hasselt maar zonder datum. In Wallonië werd het eerste exemplaar 
waargenomen op 10 augustus 1994, tussen Couvin en Rocroi in de provincie Namen (Lambert, M. & Dewitte, 
T., 1994: 57-60). Dit juveniel exemplaar werd door een gemeentebediende naar een opvangcentrum 
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gebracht maar verkeerde in goede gezondheid. Na een stevige maaltijd was de Papegaaiduiker weer in 
conditie. 
 

Zwartbuikzandhoen, Pterocles orientalis 
Er is maar één zekere waarneming voor ons land: een ♀ in Morlanwelz, in de provincie Henegouwen, op 12 
augustus 1917. Deze werd ook gehomologeerd. Dit exemplaar werd in een groep van een twintigtal hoenders 
geschoten. Andere exemplaren werden rond hetzelfde tijdstip op dezelfde plaats gedood maar – buiten een 
artikel van Karel Dupond uit 1942 in Le Gerfaut, is hierover geen verdere informatie beschikbaar. Dit individu 
werd – zoals vermeld – op 12 augustus en niet op 12 april 1917 gedood zoals soms verkeerdelijk te lezen 
staat. Het kwam, via een uitwisselingsprogramma, terecht in de verzamelingen van het American Museum 
of Natural History van de stad New York (Le Gerfaut, 1946: 246-247). Een tweede waarneming van deze soort 
in ons land dateert uit 1961. Toen verbleef een individu van 29 mei tot 9 juni in de IJzermonding te 
Nieuwpoort. Dit geval werd niet gehomologeerd door het BAHC. Ons land kent nog geen gehomologeerde 
waarneming van het Witbuikzandhoen Pterocles alchata. Een geval van 24 maart 1977 te Rixensart werd niet 
aanvaard. Voor Noord-Frankrijk beschrijft Anatole de Norguet (1866: 130) een waarneming van een jong 
mannetje in rui (geen datum) in La Bassée, dat deel uitmaakt van het arrondissement Rijsel. Deze 
waarneming moet ernstig genomen worden. In zijn bijdrage van 1841 vermeldt Degland deze waarneming 
en kadert hij ze in een ruimere context: "De passage accidentel dans nos départements septentrionaux" 
(Catalogue des oiseaux observés en Europe, principalement en France, surtout dans le Nord de ce royaume: 
226) Van deze geschoten vogel zijn er bewijzen want hij kwam terecht in de collectie van de heer Albert 
Alavoine. Georges Olioso390 bevestigt eveneens het voorkomen van de soort in Noord-Frankrijk.  
 

Steppehoen, Syrrhaptes paradoxus 
Deze soort, die normaliter in de steppen van Midden-Azië broedt, werd in ons land af en toe waargenomen, 
zelfs als mogelijke broedvogel. "Oiseau d’Asie, qui apparaît quelquefois en petites troupes dans nos plaines" 
lezen we bij Jean Vincent (Nos Oiseaux: 192). Nochtans was Hermann Schlegel in 1844 nog zeer sceptisch: 
"Nous ignorons les motifs qui ont guidés Mr. Ch. Bonaparte […], à classer cet oiseau curieux parmi les espèces 
européennes"391. "Oiseau d’Asie, qui apparaît quelquefois en petites troupes dans nos plaines" lezen we bij 
Jean Vincent (Nos Oiseaux: 192).  Volgens Alfred Quinet zou deze soort reeds in 1853 in Europa zijn  
waargenomen. Dit lijkt ons wat voorbarig want de eerste meldingen in de literatuur dateren van 1859392. 
België heeft 3 invasies van deze soort gekend. De eerste, in 1863 startte begin september van dat jaar en was 
vooral in het oosten van het land merkbaar in de provincie Limburg waar een tiental individuen werd 
waargenomen: "[…]de nombreuses compagnies de ces Syrrhaptes volèrent à cette époque dans la Campine 
Limbourgeoise et que plus d'une dizaine d'échantillons furent tués par des chasseurs qui les considéraient 
comme des perdreaux étrangers"393. Ook in Luik werd een ♀ gedood in Rocour op 12 oktober 1863 en een 
ander exemplaar bij Bastenaken. Edmond de Selys-Longchamps geeft commentaar bij de vangst te Rocour 
en stelt enkele pertinente vragen over een reeds eerder voorkomen van de soort in West-Europa: "C'est pour 
répondre à son appel que j'ai annonce à l'Académie, dans sa dernière séance, que le Syrrhapte doit être 
ajouté à la liste des oiseaux qui sont de passage accidentel en Belgique, d'après ce qui m'a été communiqué 
par M. Miedel, conservateur des collections de l'Université de Liège, naturaliste instruit et soigneux qui a 
l'habitude louable de tenir note des observations qui viennent à sa  connaissance. Il a préparé un individu 

 
390 Olioso G., 2008. Le Ganga cata in Géroudet P. & Olioso G., 2008. Limicoles, gangas et pigeons d’Europe, Delachaux et Niestlé, Paris: 
499. 
391 Revue Critique des Oiseaux d'Europe, chez A. Arnz et Comp. Leide, chez Fr.Fleischer à Leipsick, chez Roret, Paris: 90. 
392 Een artikel uit Ibis, 1859: 471 beschrijft een individu, gedood in Norfolk, dat nadien in het museum van Liverpool belandde. Het 
zou deel hebben uitgemaakt van een groep van drie die op 9 juli 1859 in Wales werd waargenomen en waarvan sprake is in The 
Zoologist, 1859: 6525. Vóór de invasiegolven die Europa overspoelden werden twee individuen van deze soort "in 1859 tegen het 
einde van Augustus bezuiden Zandvoort waargenomen. Eerst in het begin van October mogt het gelukken, een der beide voorwerpen 
te schieten; het tweede werd later niet meer terug gezien" schreef Hermann Schlegel in zijn De vogels van Nederland, G.L. Funke, 
Amsterdam, II, 1878: 6. Bij Edmond de Selys-Longchamps lezen we: "Jusqu’en 1859, aucun exemplaire n’avait été signalé dans les 
limites géographiques de l’Europe" (Bulletins de l’Académie royale des Sciences des lettres et des Beaux-arts de Belgique, 17: 22). De 
Selys-Longchamps heeft vermoedelijk zijn informatie uit Degland C.D. & Gerbe Z. gehaald want in hun Ornithologie européenne, 
(tome II: 31) citeren ze Schlegel foutief door "vers la fin d’août 1860" te schrijven. Frankrijk heeft niet genoten van de invasie van 
1859, het was pas in 1863 dat de soort massaal bij onze zuiderburen kon worden waargenomen. 
393 Bamps C., 1890. Note sur quelques oiseaux rares capturés dans le Limbourg en 1888 et 1889, W. Klock, Hasselt: 6.  
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femelle pris aux filets à Rocour près de Liège, le 12 octobre 1865, et qui fait partie de mes collections. Un peu 
auparavant il avait également préparé un mâle adulte tiré, le 24 septembre, dans les bruyères du Brabant 
septentrional [Noord-Brabant], près de Weert (Hollande). Ce mâle qui fait partie de la collection de M. 
Dukene, à Schaen près de Maestricht (Limbourg), se trouvait au milieu d'une compagnie de six autres 
individus de la même espèce. Enfin M. le professeur Poelman, de Gand , notre confrère, me communique 
qu'un mâle, en apparence de l'année, a été tué isolé le 1 janvier 1864, à deux kilomètres sud-ouest d'Ostende, 
par M. Henri Serruys, avocat. La gelée venait de se faire sentir fortement. C'est, je suppose, l'exemplaire 
observé le plus récemment en Europe. Il serait intéressant de savoir si le Syrrhapte n'a pas niché dans 
quelques parties de l'Europe au printemps de 1865. Peut-être que, laissé en paix dans les landes qui 
ressemblent à sa patrie, il aurait pu réaliser une acclimatation naturelle aussi intéressante qu'utile, car c'est 
un gibier excellent." (Bulletins de l’Académie royale des Sciences des lettres et des Beaux-arts de Belgique, 
17: 24-25) De laatste vangst van deze golf gebeurde in de kustduinen bij Oostende, waar een ♂ geschoten 
werd op 4 januari 1864 (de Selys-Longchamps E., 1864: 22-25 en de Selys-Longchamps E., 1888: 942-946). De 
invasie van 1888, veruit de belangrijkste, liep over Laag- en Midden-België. Ze bereikte haar hoogtepunt 
begin mei van dat jaar Op 11 mei streken een dertigtal Steppehoenders neer in Eigenbrakel en 8 werden 
gedood. Niet op dezelfde dag echter: "deux femelles furent tuées par le fils du notaire Gouttier. Le 
préparateur chargé de les empailler, vint me les montrer un jour ou deux après pour en connaître le nom. 
J’ignore à quel point la bande observée à Braine-l’Alleud a été décimée, mais j’ai appris que six individus 
avaient encore été tués quelques jours plus tard, et, particularité à noter, tous étaient des femelles" schrijft 
Alphonse Dubois (Ornis, 6: 326). E. de Selys-Longchamps had één van de vogels bestudeerd (Bulletins de 
l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 15: 944). Ook de provincie Limburg 
kreeg haar deel: "Le 11 novembre 1888 Monsieur et Madame Adrien Ridderbeeks de Hasselt en virent une 
grande bande à 10 minutes de cette ville; cette bande se dirigeait vers le sud-ouest, dans la direction de 
Runxt [Runkst, nu een stadsdeel van Hasselt]. Le 25 novembre suivant, M. Cleeren, meunier à Stevoort vint 
nous annoncer qu'il avait reçu 'une espèce de perdreau à longues ailes avec des pattes de quadrupèdes'"394. 
Een veertigtal dook op in de duinen van Adinkerke omstreeks 15 mei en een andere groep landde nabij het 
militair kamp van Brasschaat. In de buurt van Hasselt waren grote groepen aanwezig op 11 november et op 
25 november kon één individu gevangen worden bij Runkst, nu een stadsdeel van Hasselt maar in de 19de 
eeuw een landelijk gehucht. De vogels waren enige tijd aanwezig: "cette bande se dirigeait vers le sud-ouest, 
dans la direction de Runxt. Le 25 novembre suivant M. Cleeren, meunier à Stevoort vint nous annoncer qu’il 
avait reçu ‘une espèce de perdreau à longues ailes, avec des pattes de quadrupèdes’" (Bulletin de la section 
scientifique et littéraire de la Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, 34: 6) lezen we bij 
Constant Bamps. In feite was dit invidu geschoten geweest in Spalbeek, de meest westelijke deelgemeente 
van Hasselt. Rond dezelfde periode werden hoenders, gevangen en gedood in de buurt van Mol en het 
militaire kamp van Beverlo en verkocht op de markten van Hasselt en Brussel (circa 10 exemparen). De 
waarnemingen op diverse plaatsen tonen aan dat hele groepen toen in ons land hebben rondgezworven. Op 
19 februari 1889 werden te Boechout, bij Antwerpen, een ♂ en twee ♀ gedood. Geoges van Havre (1928), 
die Alphonse Dubois citeert, heeft het over "Bouchaute près de Selsaete", terwijl A. Dubois zelf "Bouchout 
(Anvers)" vermeldt. Eén ♀ in het Brabantse Lembeek; 1 mannetje in De Panne en 1 ♂ ergens in de Kempen 
(geen details bekend). Ook voor de Kempen vermeldt A. Dubois "En 1883 on en a pris trois individus dans la 
Campine." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 141) De ganse winter van 1889 werden 
her en der in België nog Steppehoenders gesignaleerd en gedood, o.a. vier exemplaren in Maaseik. In het 
voorjaar van 1889 werd een broedpoging genoteerd in Lichtaart, in de Antwerpse Kempen, in het Brabantse 
Merchtem en mogelijk ook in De Panne en in Knokke waar minstens 2 individuen gedood werden. Deze 
opgezette exemplaren bevonden zich tot 1944 in de grote hoeve van de Hazegras (De vogels van het Zwin en 
van Knokke-Heist: 95). "M. L. Michels m’assure que ces oiseaux ont niché à Lichtaert (Anvers), et M. L. De 
Pauw me dit qu’ils ont également niché à Merchtem en 1889. Les Syrrhaptes ont dû être fort nombreux, car 
l’hiver 1888-89 on en voyait chez tous les marchands de volaille, et à la criée de Bruxelles on les vendait 
parfois à fr. 1,20 et 80 centimes la pièce. Je n’affirme pas que tous ces oiseaux aient été pris dans le pays, car 
il nous arrive beaucoup de gibier de l’étranger" schreef A. Dubois (Faune des Vertébrés de la Belgique, 
Oiseaux, II, addit. et corr.: 722). Dit waren zeker en vast overblijvers van de invasie uit 1888. De invasie van 
1908 was de minst omvangrijke voor België en ook in Nederland werden slechts enkele waarnemingen 

 
394 Ibidem. 
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gedaan395 ook van broedgevallen. Zo schrijft A. Dubois in een voetnoot: "A titre de renseignement je puis 
ajouter que des syrrhaptes ont niché près d’Amsterdam (Hollande). J’ai vu deux œufs qu’un marchand-
naturaliste avait reçus de cette ville." (Ornis, 6: 326) De volgende passage uit hetzelde artikel van A. Dubois 
benadrukt de verspreiding van de hoenders in Vlaanderen na de winter van 1888-1889: "On a tiré quatre 
syrrhaptes à lommel, dans un endroit boisé et tourbeux; trois ont été empaillés à Bruxelles, un à Anvers. Un 
autre sujet a été tué à Spaelbeek (environ 7 kilomètres ouest de Hasselt) et se trouve dans la collection de 
M. Cleeren […]. J’ai des sujets tués à Esschen Campenhout et Braine-l’Alleud […]." (Dubois A., 1890: 327) Van 
de invasie, die plaatsvond in de meimaand, werd slecht één exemplaar, in Geldenaken, bemachtigd. Later 
werd in Adinkerke, deelgemeente van De Panne, op 14 en 15 juni 1894 (Chasse et Pêche, 1893-1894: 366) 
een koppel waargenomen en in de lente van 1894 werd in Jonkeu-Polleur, bij Verviers, een paar gedood. Van 
een broedpoging tijdens deze laatste invasie is wenig sprake in de literatuur, tenzij bij Edmond de Selys-
Longchamps: "Le Syrrhapte essaya […] de nicher en Jutland et en Hollande, si j’ai bonne mémoire; mais on 
sait malheureusement que les chasseurs et les braconniers sont peu disposés à favoriser des tentatives 
d’acclimatation spontanée dont la nature nous gratifierait si l’on n’y mettait obstacle." (Bulletins de 
l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 15: 944). Edmond de Selys-
Longchamps wijdde twee artikels aan de invasies van deze soort in ons land en beantwoordde hiermee een 
oproep die door verschillende ornithologen, hoofdzakelijk in Ibis gelanceerd was, nadat in diverse Europese 
landen reeds losse bijdragen verschenen waren. Het opzet was de migraties van deze soort in Europa in kaart 
te kunnen brengen. Tussen 1894 en 1972 werd de soort maar tweemaal waargenomen, o.a. in Rotselaar 
(Devroede R., 1956: 137) op 2 februari 1956 waar één individu uit een groep van een dertigtal individuen 
werd geschoten. Het was toen van 1908 geleden dat de soort bij ons nog was waargenomen. Van 1800 tot 
en met 1949 zijn er 122 waarnemingen gehomologeerd geweest door het BAHC. In Nederland dateert de 
oudste bekende waarneming van het Steppehoen uit 1859. "In Juli 1849 werd de soort voor het eerst in 
Nederland waargenomen in de duinen van Zandvoort (Noord-Holland). Er hielden zich destijds daar twee 
exemplaren op, waarvan op 6 October een ♂ geschoten werd, ’t welk zich in de collectie van Artis bevindt 
[…]."396 schreef baron Snouckaert van Schauburg.  Na de invasies van 1863 en 1888 werden enkele 
broedgevallen vastgesteld. Vermits de meeste geraadpleegde werken voor Noord-Frankrijk van vóór 1870 
dateren, hebben we een artikel van A. de Norguet uit dat jaar geraadpleegd. Hij vermeldt voor 1863 
meldingen uit Douai, Calais, Duinkerke, Boulogne en de duinen van de Sommebaai397.  
 

Rotsduif, Columba livia 
"Je n’ai pas encore observé en Belgique de Bisets absolument sauvages comme il y en a dans le nord ouest 
et le sud de l’Europe, mais je n’ai pas cru devoir omettre cette espèce parcequ’elle se reproduit librement 
dans les vieux édifices et même dans quelques rochers des bords de la Meuse, et que, bien que ces individus 
fuyards proviennent des Pigeons de champs qu’on élève ils me semblent avoir au moins autant de droits à 
faire partie de la Faune belge, que le Lapin et le Surmulot [Bruine Rat], que l’on admet dans toutes les Faunes 
de l’Europe centrale" schreef Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 112-113). Oliver Vernon Aplin 
beweerde nochtans dat hij ‘echte’ Rotsduiven had gezien in de Maavallei: "I saw a bird exactly resembling a 
wild Rock Dove about some cliffs far from any (visible) house." (Zoologist, 3: 160) De duiven die vóór 1940 in 
ons land werden waargenomen in hoge gebouwen in onze steden en op rotswanden langsheen de Maas 
waren verwilderde stadsduiven. René Verheyen preciseert wel dat vanaf 1927-1928, en meer bepaald vanaf 
1935, Rotsduiven in Spanje werden ingevoerd voor het duivenschieten. Deze vogels werden vervolgens 
massaal gekweekt in de omgeving van Flawinne, deelgemeente van de stad Namen. Enkele van deze 
indivduen konden ontsnappen en handhaafden zich in de Maasvallei op de rotswanden van Bouge, Beez en 
Marche-les-Dames.   
 
 
 
 

 
395 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 3: 743. 
396 Snouckaert van Schauburg R., 1908. Avifauna neerlandica: 77. 
397 De Norguet A., 1870. Ornithologie du Nord de la France. Bulletin scientifique, historique et  littéraire du Nord et des pays voisins, 
2: 388. 
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Zomertortel, Streptopelia turtur 
Vóór 1950 was de zomertortel, die toen nog gewoon tortelduif heette, een zeer algemeen voorkomende 
vogel in bossen, parken en steden maar "décroissant dans les bois avoisinant les Hautes Fagnes" schrijft 
Georges van Havre (Les oiseaux de la faune belge: 320). "Op het einde van de [19de] eeuw was de soort, 
althans in Limburg, even algemeen als de Houtduif" (Vlaamse Avifauna Commissie, 1989: 242) Ook A. Dubois 
was deze mening toegedaan wanneer hij de Belgische avifauna vergeleek met deze uit Normandië en de 
Franse Lorraine (Bulletin de la Société Zoologique de France, 22: 139). De Zomertortel was ook aanwezig in 
het Brusselse, "Nous avons plusieurs variétés de tourterelles, mais la brune est celle qui niche dans nos bois 
et nos bosquets: le parc de Bruxelles en compte plusieurs couples qui reviennent nicher chaque année" 
schreef Henri Plon in 1900 (Les oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères: 200). Ook 
Gengler had de soort waargenomen "in Brabant in den Parks in und um Brüssel" (Archiv für Naturgeschichte, 
10: 138). In 1928 werden maar vier broedparen geteld in het Hertogenwald volgens C. Franck (1928). 
Omstreeks 1940 had Florent Wortelaars in de Dijlevallei "een nest met twee eieren [aangetroffen] op een 
wilgentak in een stuk klein riet op slechts 60 cm boven het water" (1946: 185). Hij dacht in eerste instantie 
te maken te hebben met het nest van een Wouwaap. Lippens & Wille (1972) schatten de Belgische populatie 
nog op 32 000 broedparen. Reeds in het midden van de jaren 1970 was er al een achteruitgang merkbaar en 
de populatie bedroeg toen nog ± 29 000 paren.  In de periode 1989-1991 werd de Vlaamse populatie nog op 
5500 tot 7000 paren geschat. In de periode 2000-2002 was deze gedaald tot 3000-4000 broedparen. Met de 
Waalse populatie uit de periode 2000-2002 erbij komen we op amper 6000 tot 9500 broedparen of een daling 
met 70% tegenover de jaren 1970. Een daling die in gans West-Europa merkbaar was. Voorlopig schijnt er 
nog geen einde te komen aan deze dalende trend die niet alleen moet worden toegeschreven aan lokale 
omgevingsfactoren (habitatverlies, moderne landbouw…). Zomertortels zijn voor hun voedsel aangewezen 
op granen en onkruidzaden maar door het toenemende gebruik van herbiciden en de vervanging van 
graanvelden door maïsaanplant krijgt de soort het moeilijk. Welllicht leidt de soort ook zware verliezen op 
de weg van en naar de overwintergebieden. In Zuid-Europa wordt de soort immers massaal afgeschoten 
tijdens de twee migratietochten. Tot het begin van de jaren 1950 was de Zomertortel een vaste broedvogel 
in het Zoniënwoud en in enkele parken van de Brusselse agglomeratie. Vanaf 1965 werd er een fikse 
achteruitgang waargenomen en in de periode 1973-1977 werden nog 6 tot 25 paren op een oppervlakte van 
80 km² geteld. In 1989-1991 werd de regionale populatie nog op 12 tot 17 koppels geschat en alleen de 
populatie van Neder-Over-Heembeek was de naam van kolonie waardig. Vanaf halverwege de jaren 1990 
werd de soort in het Brusselse nog sporadisch opgemerkt. In het begin van de 21ste eeuw werd de 
Nederlandse broedpopulatie op 10000-12000 paren geschat terwijl men deze in 1973-77 en 1979-1985 nog 

op 35000-50000 paren raamde. Uit de ons omringende landen krijgen we ook berichten van forse afnames 
maar in Oost-Europa zouden de populaties echter stabiel zijn, terwijl Zomertortels hun broedgebied zelfs 
naar het noorden uitbreiden. Dit vereenvoudigt niet de zoektocht naar de hoofdoorzaken van de afname. De 
hoger vermeldde redenen zijn voor de West-Europese landen alvast van toepassing. 
 

Kuifkoekoek, Clamator glandarius 
Voor deze soort zijn de gegevens niet talrijk: "Un sujet adulte a été tué à Bois-de-Lessine [provincie 
Henegouwen], le 22 octobre 1874 et donné au Musée de Bruxelles par M. C. Fontaine. C’est la seule capture 
connue pour l’Europe continentale; mais d’après M. J.-E. Harting, cinq sujets de cette espèce nt été pris à 
diversex reprises aux îles Britanniques." (Dubois A., 1897: 139) Verder is er één adult ♂ (2de kalenderjaar) 
verzameld in het Limburgse Zonhoven op 17 september 1909. Marcel de Contreras, die hierover reeds in 
Chasse et Pêche bericht had uitgebracht, vatte alles nog eens samen: "Un spécimen adulte de cette espèce 
et appartenant à M. Alphonse Mouton, de Liège, fut tué, d'après les renseignements qu'a bien voulu me 
donner à ce sujet M. Gérard Filot, de Liège, à Zonhoven (Hasselt), le 17 septembre 1909. Ce grimpeur, n'ayant 
pas encore été observé en notre pays, avait piqué au vif ma curiosité, et mon premier soin fut de m'enquérir 
si cette espèce se tenait en captivité. Grâce à l'amabilité du si compétent directeur du Jardin zoologique 
d'Anvers, j'appris que jamais, depuis que M. L'Hoëst s'occupe de cet établissement, il n'y eut d'Oxylophes 
geais. Je pouvais donc conclure que le sujet de M. Mouton était bien un égaré accidentel en Belgique, donc 
une nouvelle espèce observée en notre pays; le fait est d'autant plus rationnel que déjà ce cuculidé, dont 
l'aire de dispersion comporte le Nord africain, le Sud-Ouest asiatique et le Sud européen, a été observé en 
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Grande-Bretagne et en Allemagne." (Le Gerfaut, 1912: 55). De twee volgende waarnemingen voor ons land 
gebeurden respectievelijk op 26 maart 1956 in Knokke, waar een adult ♀ werd gevangen in de haag van het 
Zwarthuis, de woning van de jachtwachter van het Zwin. Op 29 en 30 augustus 1970 werd een individu 
waargenomen te Amay-Ampsin, in de provincie Luik. De gevallen uit Zonhoven en Knokke werden aanvaard 
door het BAHC. In Nederland werd de soort voor het eerst op 24 oktober 1939 waargenomen te Nunhem398, 
in de provincie Limburg.Het eerste geval voor Groot-Brittannië betreft een immature vogel bij Bellingham399 
in Northumberland, in augustus 1870. Een melding uit (vermoedelijk) maart 1842400 op Omey Island, Galway, 
werd niet meer weerhouden. Mayaud vermeldde deze soort als "Nidificateur: occasionnel dans le Sud de la 
France […]."401 Dit was echter vrij lokaal: in het departement Hérault had de soort reeds in 1835 gebroed, in 
Arles (Bouches-du-Rhône) in 1924 gebroed in de Alpes-Maritimes pas in 1996. In 1867 waren Degland & 
Gerbe nog voorzichtiger: "se montre accidentellement dans le midi de la France […]." (Ornithologie 
européenne, tome I: 165) De waarnemingen uit Noord-Frankrijk zijn vrij recent en vonden allen plaats aan de 
kust.  
 

Geelsnavelkoekoek, Coccyzus americanus 
Van deze soort valt er slechts één, door A. Dubois in detail beschreven waarneming te melden tot 1928: een 
adult ♂ gevangen te Bois-de-Lessines in de provincie Henegouwen op 22 oktober 1874 (Bulletins de 
l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 39: 42). Laten we Alphonse Dubois 
zelf aan het woord: "[…] en effet, c’est la première fois que la présence de cet oiseau a été constatée sur le 
continent. M. Jaubert a annoncé jadis que deux individus de cette espèce avaient été tués dans le midi de la 
France; mais M. Gerbe fait observer que rien n’indique que ces oiseaux se rapportent réellement à I'espèce 
dont il est question [Ornithologie européenne, tome I: 167]. On ne peut, par conséquent, considérer comme 
certaines que les cinq captures faites aux îles Britanniques et dont voici le relevé d’après M. J.-E. Harling […]. 
L'oiseau tué à Bois-de-Lessines se tenait près d’un ruisseau où il faisait la chasse aux araignées dont il 
paraissait fort friand. II fut apporté en chair à M. C. Fontaine, bourgmestre et naturaliste-amateur à Papignies, 
qui a bien voulu me donner les renseignements nécessaires au sujet de cette capture. M. Fontaine constata 
anatomiquement le sexe masculin de son oiseau; il trouva dans l’estomac les débris d'une centaine 
d'araignées et de quelques coléoptères. L'iris était d'un brun noir, mais il est à noter que cette constatation 
n'a pu être faite que le quatrième jour après la mort de l’oiseau. Avant de terminer j’ajouterai que, ayant eu 
en main le Coccyzus en question, je puis répondre de l’identité de l’espèce." (Bulletins de l'Académie royale 
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 39: 42) A. Dubois benadrukte in een latere publicatie 
dat de vangsten in Groot-Brittannië in de tijd gespreid waren (Dubois A., 1897: 139). Temminck dacht dat 
deze soort in Europa broedde "parce qu’il a peine à croire à une émigration du nouveau monde dans notre 
continent", dat lezen we bij Degland & Gerbe (Ornithologie européenne, tome I: 167). Dezelfde auteurs 
achtten het niet onmogelijk "que des individus de cette espèce puissent passer des régions boréales de 
l’Amérique dans celles de l’Europe qui les avoisinent, et qu’ensuite, ils avancent jusque dans nos contrées, 
ce qui arrive pour d’autres oiseaux de l’Amérique du Nord." (Ibidem) De allereerste waarneming in Groot-
Brittannië geschiedde te Stackpole Court, in het graafschap Pembrokeshire, tijdens de herfst van 1832. 
Intussen zijn er 63 gevallen bekend. Er is geen enkele aanwijzing dat de soort in dezelfde periode ook in 
Frankrijk werd gemeld. Er zijn voor Frankrijk twee “oude” gegevens bekend, maar ze zijn veel recenter dan 
de Belgische waarneming: een individu in Ronce-les-Bains, in het departement Charente-Maritime, op 6 
november 1924 en 2 exemplaren, gedood in de monding van het departement Calvados, op 31 oktober 1957. 
De enige Belgische waarneming voor de 19de en de 20ste eeuw, deze uit Lessines, werd gehomologeerd. Voor 
de volgende waarneming in ons land werd het wachten tot 30 oktober 2008 in Antwerpen. Alphonse Dubois 
geeft een mogelijke verklaring voor hun aanwezigheid in ons land: "Il est à remarquer que plusieurs de ces 
Coulicous ont été pris aux îles britanniques à diverses époques et toujours en automne; ceci fait supposer 
que quelques individus sont parfois lors des migrations, enlevés par des coups de vent et poussés vers les 
côtes de l’Europe occidentale" (Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 208). De twee eerste 
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aanvaarde waarnemingen voor Frankrijk situeren zich allebei in oktober: 1 individu op Ouistreham402, in het 
Normandische departement Calvados op 31 oktober 1957 en het volgende op het Bretoense eiland Ouessant. 
Daar verbleef een adult exemplaar op 5 en 6 oktober 2005403.  
 

Dwergooruil, Otus scops 
Terwijl deze soort, volgens A. de la Fontaine en V. Ferrant, een vrij algemene broedvogel was in het 
Groothertogdom Luxemburg werd de Dwergooruil slechts zelden waargenomen – en ook gevangen - in de 
Ardense bossen: "M. Putzeys l’a observée dans les environs d’Arlon, et M. Mohimont404 l’a rencontrée dans 
la forêt de Chiny, de Merlenvaux et d’Orval" schreef Alphonse de la Fontaine (Faune du pays du Luxembourg: 
216). Het voorkomen in het uiterste zuiden van ons land en in het Groothertogdom werd door Michael 
Schäfer gerelativeerd: "Scheint in der Moselgegend äussert selten zu sein; si eist in Grossherzogthum 
Luxemburg (Arlon) einmal beobachtet und gefangen worden" (Moselfauna: 90) "Two instances of its capture 
are recorded." schreef Deby in 1845 (Zoologist, 3: 1920). De soort kwam bij ons hoofdzakelijk voor aan de 
Semois en in de omgeving van Virton. Was A. de Norguet slecht geïnformeerd wanneer hij schreef: "Cette 
espèce a été tuée sur plusieurs points de la Belgique"405? Op 11 april 1853 en in mei van datzelfde jaar werd 
een levend exemplaar op de Brusselse markt van de hand gedaan: "I saw one alive in the Brussels market on 
the 11th of April, and another, a few weeks later. […] The First one soon died, but the other lived for thirteen 
days, feeding chiefly upon raw flesh." schreef Henry Linkmeyer Saxby (Zoologist, 19: 7537)die in 1852 en 
1853 Zuid-Brabant bezocht.  In 1875 schrijft Félicien Fallon dat deze soort twee- tot driemaal in ons land werd 
waargenomen. In 1887 was het natuurhistorisch museum van Brussel in het bezit van drie exemplaren die in 
België gevangen waren, waarvan twee in de omgeving van Doornik. Elders werd de soort gevangen of 
geschoten: één adult ♂ in mei 1911 in Sugny, bij Bouillon; een individu in Longchamps-sur-Geer in de 
provincie Luik; 1 in een kasteelpark te Harveng bij Bergen omstreeks 1905 (Bulletin des Naturalistes de Mons 
et du Borinage, 8 (2): 17), een exemplaar, zonder details over geslacht of leeftijd, in Itegem op 7 oktober 
1909; 1 individu in Saint-Servais, een deelgemeente van Namen omstreeks 1905 (Le Gerfaut, 1935: 261); een 
adult mannetje in Celles, bij Doornik in 1924 en 2 exemplaren (zonder datum), gevangen in de omgeving van 
Doornik werden opgenomen in de verzameling van het Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique. De soort 
werd, volgens d’Hamonville (1895) (Ibidem), in de aangrenzende Lorraine alleen tijdens de herfsttrek 
waargenomen en dan nog onregelmatig. Anatole de Norguet signaleerde deze uilensoort vaker in de Franse 
Ardennen: "cette espèce a été tuée sur plusieurs point de la Belgique et dans les Ardennes" (Mémoires de la 
Société des Sciences, de l’agriculture et des arts  de Lille, 3: 105) terwijl Otto le Roi406 de soort sporadisch en 
zeer gelokaliseerd waarnam in het Rijnland, waar in 1902 een broedgeval in Gruiten werd vastgesteld. In 
Noord-Frankrijk kwam de soort, zelfs als broedvogel, vaker voor. We vonden waarnemingen en gegevens 
over een broedgeval uit het dorpje Crèvecœur in het departement Oise (ten noorden van Parijs) (Raspail X., 
1905: 51 en Van Kempen Ch., 1912. Contribution à l’étude des oiseaux du nord de la France: 7) Nog 
noordelijker was er een broedgeval in de omgeving van Arras: "To those interested in the range of this species 
I may say that I found this interesting little creature nesting some few kilometres from Aras in 1918. […] The 
suspected nesting hole in a large oak, which I discovered in daylight, was eventually reached by a ladder. […] 
Though it was then 25th of May the hole contained no eggs, and I was move don a day or so after so that my 
hopes of the eggs were frustrated", schreef een zwaar teleurgestelde J. Bishop in 1921 (The Oologists Record, 
1: 10). Zuidelijker, in de omgeving van de Franse hoofdstad noteerde men eveneens een broedgeval. In 
Normandië was de Dwergooruil ook een lokaal aanwezige soort407 en in de regio Picardië en het departement 
Pas-de-Calais was hij, weliswaar in kleine aantallen broedvogel in de 19de eeuw. Charles Van Kempen  levert 
verder het bewijs in zijn Contribution à l’étude des oiseaux du nord de la France (1912) met twee 
waarnemingen: een ♂ en een ♀ in het bos van Eu, aan de kust niet zover van de havenstad Dieppe in het 
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departement Seine-Maritime. Van de alleereerste bekende waarnemingen tot 1970 werden voor ons land 
alleen deze uit Itegem en Sugny aanvaard door het BAHC. In Groot-Brittannië werd in het voorjaar van 1805 
de eerste waarneming van deze soort gedaan te Wetherby408, in het graafschap West Yorkshire. Intussen telt 
Groot-Brittannië niet minder dan 82 waarnemingen. Vóór 1928 werden ook 3 vangsten uit Nederland 
gemeld409. In Nederland gebeurde de eerste waarneming pas op 8 september 1890: een ♀ individu werd 
dood aangetroffen te Westerkade, bij Rotterdam (Zuid-Holland)410. Voor Albarda bestond er geen twijfel over 
de herkomst: "Der Vogel kann also nicht wohl aus der Gefangenschaft entwischt sein."411 Degland & Gerbe 
wisten te vertellen dat de soort soms in de buurt van Parijs werd waargenomen412. Mayaud preciseerde dat 
de soort overal in Frankrijk als broedvogel voorkwam, met uitzondering van "l’extrême Nord et Nord-Est".413 
A. de Norguet vatte de situatie voor ons land en Noord-Frankrijk als volgt samen: "Cette espèce a été tuée 
sur plusieurs points de la Belgique et dans les Ardennes, elle n’est pas rare aux environs de Paris et doit avoir 
paru quelquefois dans nos départements septentrionaux." (1866: 105) In Noordrijn-Westfalen wordt deze 
soort maar zelden waargenomen maar het is niet uitgesloten dat in de 20ste of 21ste eeuw gebroed werd 
omdat roepende mannetjes als maar vaker in het broedseizoen worden gemeld. 
 

Oehoe, Bubo bubo 
In het midden van de 19de eeuw werd de Oehoe nog als broedvogel in Wallonië gesignaleerd zonder precieze 
gegevens aangaande de status. Van vóór 1898 hebben we weet van 1 individu dat in Hasselt geschoten werd. 
Emond de Selys-Longchamps schrijft dat de soort zeer zeldzaam voorkwam – en broedde - "dans les bois du 
centre de la Belgique" (Faune belge: 59). Alfred Quinet vult aan met "sédentaire en Ardenne ou sur les bords 
de la Meuse, où il vit par couples." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 202) In het begin van de 
20ste eeuw stelt Georges van Havre vast dat de soort zeldzaam geworden is en dat de aantallen overal 
achteruitgaan, in die mate zelfs dat de Oehoe hier en daar uitgestorven is: "exterminé depuis plus de 25 ans 
dans l’arrondissement de Verviers" (van Havre: 1928: 207). In de bossen rond Eupen was de soort, volgens 
A. Van Beneden, in 1938 nog broedend aanwezig (Hautes Fagnes, 1, 1938: 126). Laurent Coopman vermeldt 
in Au coin du bois, observations ornithologiques (1930: 234)  een Oehoe die in 1880 op de "rochers de la 
Chantoine", op een kilometer van Verviers werd gedood. Enkele koppels werden nog aangetroffen "dans les 
forêts montagneuses et les rochers de l’est et du sud-est de la Belgique, notamment dans la région de  
Bouillon, Lacuisine, Chiny, St-Hubert, Laroche, Vielsalm, dans les rochers qui bordent la Semois, l’Ourthe, la 
Lesse, la Meuse, l’Amblève ou leurs affluents. Dans le bassin de la Meuse seulement en amont de Namur." 
(Les oiseaux de la faune belge: 207) Ook aan de Vesder werd er gebroed en werd de soort bejaagd. Het 
individu dat de plaats van een soortgenoot, gedood op de “rocher de Bilisse” te Sart, deelgemeente van 
Jalhay, had ingenomen, viel op zijn beurt onder het vuur van een apotheker uit Verviers in 1895. Omstreeks 
1850 zou de Oehoe gebroed hebben in de omgeving van Monschau, op enkele kilometers verwijderd van de 
Hoge Venen en in 1895 heeft de soort ook gebroed op enkele kilometers van de “Grande-Fange”, een gebied 
op 560 tot 670 m hoogte, ten westnoordwesten van de Baraque Michel. Georges van Havre (1928) vermeldt 
een nest te Eupen in 1907 en de soort zou er tot 1910 aanwezig geweest zijn. De soort, die tot 1895414, nog 
vrij algemeen voorkwam op de rotsen van Houx, bij Yvoir en op deze van Flavion, aan het gelijknamige 
riviertje, was erg uitgedund en tussen 1928 en 1950 zette deze trend zich verder (Dupond. C. & Maus J., 1950: 
66). De eerste tekenen van achteruitgang werden al in 1920 merkbaar: "Le Grand duc Bubo bubo bubo (L.), 
[…] devient très rare en Belgique" (Bisschop Th., 1920: 15) en in omgeving van de Hoge Venen was de soort 
reeds verdwenen: "A été complètement exterminé dans l'arrondissement. Les derniers couples 
reproducteurs ont été signalés, il y a plus de vingt-cinq ans, l'un dans les rochers de la Chantoire (vallée de la 
Vesdre), près de Verviers, l'autre à la Roche Bilisse, commune de Sart." (Coopman L., 1921: 105) In het 
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uiterste zuiden van de Maasvallei, hebben we weet van afschot in Montaigle in 1871, in Furfooz in 1874 en 
in Anthée in 1881. Er werden zo vaak eieren geroofd en Oehoe’s op het nest geschoten dat L. Coopman 
(1930) besluit met "Pour les autres spécimens, les renseignements fournis sont incomplets." In de vallei van 
de Ourthe ging het de Oehoe niet beter af. Op 1 mei 1913 doodde een vrederechter uit Laroche een ♀ bij 
hetwelke een Luikse taxidermist bij het preparen een ei in de eileider aantrof. Dit geval vormde samen met 
een broedgeval in Poupehan in de provincie Luxemburg, in 1905, de laatste broedgevallen voor ons land tot 
het uitbrengen van de Atlas van de vogels in België en West-Europa in 1972. Op 10 december 1926 werd de 
laatste Ohoe uit de streek van de Ourthe in Barvaux-sur-Ourthe, deelgemeente van Durbuy geschoten. De 
meeste geschoten Oehoe’s bleven in privébezit en omstreeks 1930 bezat het Musée Royal d’Histoire 
Naturelle te Brussel slechts 5 Oehoes die in eigen land geschoten waren: 3 ♂ en 2 ♀. In onze buurlanden 
onderging deze soort hetzelfde lot. In het Eifelgebergte waren er bij het begin van de 20ste eeuw nog 
broedparen aanwezig maar hun aantal slonk zienderogend (Le Roi O., 1906 en le Roi O. & Geyr von 
Schweppenburg H., 1913). De soort heeft er zich, zonder menselijke tussenkomst, als broedvogel kunnen 
handhaven tot 1968 (Ledant J.-P., Jacob J.-P. & Devillers P., 1983: 123). In de Vogezen en in rotsachtige delen 
van de (Franse) Lorraine kon men de broedparen op één hand tellen415 In zijn Faune du Pays du Luxembourg 
(1865) vermeldt Alphonse de la Fontaine nog enkele broedkoppels in het Groothertogdom maar over deze 
gevallen is verder weinig bekend en het eerste zekere broedgeval situeert zich in het begin van de 20ste 
eeuw416. In zijn Catalogue des Oiseaux du Nord de la France (1866) maakt Anatole de Norguet melding van 
enkele vangsten in Noord-Frankrijk, bij Duinkerke en op de kerktoren van Pecquenourt, in de omgeving van 
Douai. Jean-Joseph-Jacques Holandre laat ons weten dat de soort broedde op de rotsen van Moyeuvre, dat 
is bij de stad Thionville, net ten zuiden van het Groothertogdom Luxemburg (1851: 95).  Côme-Damien 
Degland, die het broeden op de rotswanden van de Maas bij Namen citeert, vermeldt het ongewone 
voorkomen bij Duinkerke: "Une jeune dame, en rentrant le soir dans son appartement, fut très-étonnée et 
effrayée, en appercevant, dans un coin, un animal d’une figure extraordinaire. C’était un Grand-Duc, qui 
s’était introduit par la cheminée." (Degland C.D., 1831: 220) Recenter werd in het Eiffelgebergte het laatste 
exemplaar van de wilde populatie in april 1973 dood aangetroffen maar sinds 1968 werden vogels, afkomstig 
uit gevangenschap, hier opnieuw uitgezet en de soort komt er terug tot broeden. Wij pikten daar ons graantje 
mee: er werden opnieuw Oehoes waargenomen (Van der Elst D. & Potvliege R., 1983: 30-45 en Collette P. & 
Lhoest S., 1983: 199-211) en in 1982 werd de soort weer als broedvogel in Wallonië en in het 
Groothertogdom Luxemburg waargenomen (Doucet J., Francotte J.-P. & Rosoux R., 1982: 212-213 en Gée 
L.H. & Weiss J., 1987: 49-63) waar ze sinds de jaren 1930 verdwenen was (Melchior E., 1987. Op. cit.: 118). 
Gedurende het atlasproject aldaar werd de soort drie keer waargenomen en werden drie dode individuen 
aangetroffen. Deze laatste waren allen uitgezet: twee waren nauwelijks enkele maanden oud, het derde 
exemplaar heeft een vijfttal jaren van de vrijheid kunnen genieten. Van 1970 tot eind 1984 werden in totaal 
14 dode exemplaren gevonden: 7 waren geringd en bijgevolg uitgezet, de zeven andere waren vermoedelijk 
in vrijheid geboren. Dit ondersteunt de hypothese dat de soort opnieuw heeft gebroed in het 
Groothertogdom sinds de jaren 1970, vooral in de omgeving van Echternach. Het eerste broedbewijs dateert 
van 1982, het jaar waarin ook aan Belgische zijde van de grens gebroed werd. Na een herkolonisatie van 
steengroeven heeft de soort opnieuw natuurlijke rotswanden opgezocht en broedt ze zelfs in Luxemburg 
stad417. Hun aantal werd in 2007 op 15 tot 20 broedparen geschat met jaarlijks gemiddeld 8 tot 12 
broedgevallen. In Duitsland werd het aantal broedparen in het begin van de 21ste eeuw op 1100 geschat, 
waarvan 20 tot 25 alleen al in het Rijnland418. Van 1985 tot 2009 is de populatie er met meer dan 50% 
toegenomen419. In 2010 werd de Waalse populatie op 80 tot 85 broedparen geschat. Het eerste broedgeval 
in Vlaanderen, in 2005, kon in 2006-2007 niet met zekerheid bevestigd worden. In 2005 was namelijk een 
dood ♀ met broedvlek binnengebracht in het opvangcentrum voor zieke en gewonde dieren van Opglabeek. 
Er werd van uitgegaan dat het mannetje perfect voor de jongen kon zorgen. Het koppel had zijn intrek 
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genomen in een oud fabrieksgebouw in Beringen420. Uit 2006 en 2007 zijn er geen Limburgse waarnemingen 
van Oehoe bekend maar uit oktober 2008 is er melding van 2 exemplaren in het zuidoosten van de provincie. 
In 2009 werd opnieuw een geslaagd broedgeval genoteerd in Zuid-Limburg, het tweede voor Vlaannderen. 
In het voorjaar van 2014 werden zelfs 16 territoria vann Oehoe vastgesteld, verspreid over bossen en 
zangroeven van de provincie Limburg. In 2020 waren er naar schatting  40 tot 45 territoria en broedgevallen 
in Vlaanderen, tegenover 10 in 2015. In Noordrijn-Westfalen en aangrenzende deelstaten is de Oehoe in die 
mate vervolgd geweest dat de soort in de 20ste eeuw als broedvogel verdwenen was. In Noordrijn-Westfalen 
werden de eerste jonge Oehoe’s van 1974 tot 1988 vrijgelaten en twee jaren later volgde een eerste 
broedgeval. In het midden van de jaren 1980 had de soort haar vroegere broedplaatsen in het Eifelgebergte 
opnieuw veroverd. In de periode 2005-2009 werd de populatie van Noordrijn-Westfalen op 250 tot 300 paren 
geschat. De Oehoe is in Nederland een recente broedvogelsoort die zich voorlopig beperkt tot Zuid-Limburg. 
De eerste waarnemingen vonden plaats in het begin van de jaren 1980. Het eerste broedgeval zou hebben 
plaatsgevonden in de Boswachterij Vaals (Elzetterbos) in 1983. Jammer genoeg is er geen schriftelijke 
documentatie van dit geval beschikbaar. In 1985 werden twee adulte vogels op een nest met twee eieren 
waargenomen in een groeve bij Cadier en Keer, een Zuid-Limburgs dorp, niet ver ten oosten van Maastricht 
gelegen. Omwille van mogelijke verstoring werd het broedgeval niet verder opgevolgd, dus weer geen 
duidelijke bewijzen over het uitkomen van de eieren of het uitvliegen van jongen. In 1988 waren op dezelfde 
plaats ook Oehoes aanwezig, maar werd er voor zover bekend niet gebroed. Het werd vervolgens wachten 
tot 1996 voordat er weer territoriale Oehoes werden gemeld, niet toevallig in dezelfde groeve. Met een 
geslaagd broedgeval in 1997421. In de periode 1973 tot 1988 werden in Nordrijn-Westfalen jonge exemplaren 
losgelaten  en reeds in het midden van de jaren 1980 waren de voormalige broedplaatsen weer bezet. Het 
eerste, helaas niet gedocumenteerde broedgeval zou hebben plaatsgevonden in de Boswachterij Vaals 
(Elzetterbos) in 1983. Het is lang niet zeker of de Oehoe zich in Zuid-Limburg zal kunnen handhaven. Alles zal 
afhangen van de beschikbaarheid van rustige broedplaatsen (Natuur.oriolus, 80: 47-51). 
 

Sneeuwuil, Bubo scandiacus 
We beschikken – althans volgens Georges van Havre - over slechts één waarneming voor de 19de eeuw: een 
ad. ♂ tussen Adinkerke en De Panne (West-Vlaanderen) op 1 mei 1896. Quinet vermeldt ook het jaartal 1897 
zonder verder te preciseren. Alphonse Dubois schreef hierover: "L'une des nouvelles captures que j'ai à 
signaler est le Harfang {Nyctea scandiaca Lin.); elle intéresse un peu les ornithologistes français, car l'Oiseau 
a été tué dans les dunes, non loin de la frontière, entre Adinkerke et La Panne. Ces deux villages belges se 
trouvent sur la côte maritime, à environ douze kilomètres de Dunkerque et seulement à deux kilomètres et 
demi de la frontière française. M. Lucien Maskens, qui m'a annoncé la capture de cet Oiseau, m'écrit qu'à 
l'approche du garde-chasse, le Harfang s'est envolé trois ou quatre fois à une grande distance, se perchant 
toujours au sommet des dunes ; enfin, le garde est parvenu à le surprendre et à l'abattre: c'était le 1er mai 
1896, entre quatre et cinq heures du matin. J'ai vu l'Oiseau à Bruxelles, chez le préparateur chargé de 
l'empailler: c'est un mâle adulte. Le Harfang n'avait jamais, avant cette année, été observé en Belgique […]. 
" (Dubois A., 1896: 154) In 1898 vermeldde Alphonse Dubois nog een exemplaar dat op 23 november 1882 
in het woud van Herbeumont gevangen werd (Ornis, 9: 127). De soort werd toen in een ruimere omgeving 
waargenomen want Edmond de Selys-Longchamps vermeldt dat een individu in Picardië gedood was en 
Temminck422 zou weet gehad hebben van een geschoten exemplaar in Nederland. Uit Picardië zijn er 
meerdere gevallen bekend: in 1799 werd een individu in de omgeving van Abbeville gevangen en iets later, 
in 1802, werd een exemplaar te Abbeville geschoten (De Norguet A., 1866: 104 en 1870: 386). Dit laatste 
belandde in de collectie van Baillon. Verder werd 1 volwassen ♂ aan het Kanaal te Gatteville-le-Phare 
(departement Manche) op 18 maart 1876 gevangen. Alleen het eerste en het laatste geval werden 

 
420 Janssens S., 2006. Eerste broedgeval van Oehoe Bubo bubo in Vlaanderen. Limbird, Contactblad van de Limburgse 
vogelwerkgroepen, 3 (1): 2. 
421 Schepers F., 1997. Oehoe broedt succesvol in Zuid-Limburg. Limburgse Vogels, 8: 83-84. 
422 Zo schreef Schlegel in Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland, samengesteld onder leiding van  J.A. Herklots, 1854-1858: I: 
58-103, dat een exemplaar, gevangen binnen de stadsmuren van Amsterdam in december 1806 van de collectie van Temminck zou 
overgebracht zijn naar deze van het Rijksmuseum. Cornelis Nozeman vermeldt dit gegeven in zijn Nederlandsche Vogelen, IV: 394  
maar volgens van Oort & Brouwer (De Nederlandse vogels, deel 3: 224) bevatte deze verzameling geen Nederlandse vogels. 
Snouckaert van Schauburg vermeldt in zijn Avifauna 14 individuen die vóór 1908 in Nederland geschoten waren en in zijn aanvullingen 
(1915) voegde hij er nog 2 aan toe. 
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gehomologeerd. De waarneming van een Sneeuwuil in ons land was niet echt onverwacht want  "Pour ce qui 
regarde la Hollande, M. H. Koller nous apprend que sept individus ont été capturés dans les Pays-Bas jusqu'en 
1869; le 23 décembre 1884, on tua encore deux Harfangs près de Dalfsen, et le 27 novembre 1885, un autre 
fut tué près de Zuidlaren dans la province de Drente. — Cet Oiseau ne paraît pas être si rare en Allemagne 
[…]." (Dubois A., 1896: 154) Het volgende geval voor ons land is een mannetje in eerste winterkleed dat op 
26 november 1945 in het Sint-Michielscollege van Brasschaat geschoten werd (Le Gerfaut, 1945: 163). Beide 
gevallen werden aanvaard door het BAHC. De eerste Britse waarneming vond plaats in 1811, in de 
havenplaats Unst, op de Shetlands. Tijdens de herzieningen van de Nederlandse avifauna werden 
verscheidene gevallen geschrapt. De oudste waarneming voor Nederland betreft een onvolwassen ♂ in 
december 1806 te Amsterdam. 
 

Sperweruil, Surnia ulula 
Deze uil, die thuishoort in de uitgestrekte bossen van Noord-Amerika en het Noorden van Finland, Zweden 
en Noorwegen, is slechts vijfmaal in ons land waargenomen geweest vóór 1928. Het oudste geval, een 
exemplaar geschoten door de heer Wicard en dat ook in de Faune belge van de Selys-Longchamps en door 
Alphonse Dubois in een artikel vermeld wordt, dateert uit 1830 en vond plaats bij Doornik: "Nur zwei Fänge 
bekannt, einer bei Tournay 1830 und einer zu Vieux-Heverle 1871." (Mitteilungen des ornithologischen Verein 
in Wien, 8 (6): 90). Ook Anatole de Norguet vermeldt deze ophefmakende vangst: "Très-accidentellement; 
un individu a été tué pris à Tournai en 1830." Bij Georges van Havre lezen we dat het laatste exemplaar een 
adult ♂ was en dat de vangst plaatsvond op 22 juni 1871423. Een derde vangst vond plaats in de Kempen in 
1877 (Le Gerfaut, 1943: 111); een 4de, bij Luik op 10 oktober 1910 (Le Gerfaut, 1920: 97) en een laatste, een 
adult ♀ in Meer, bij Hoogstraten op 11 november 1928. Félicien Fallon was in 1875 niet op de hoogte van 
het exemplaar dat in Oud-Heverlee gevangen was maar vermoedde "qu’il y a eu peut-être encore d’autres 
apparitions de cette Chouette qui n’ont pas été observées." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 13) 
Kort nadien volgden nog twee vangsten, een individu in de Antwerpse Kempen (Van Havre G., 1928: 69) en 
een ♀ in De Klinge in Oost-Vlaanderen op 6 november 1929. Toen werd het wachten tot 1943 voor een adult 
♂ in Vosselaar, bij Turnhout op 30 september (Le Gerfaut, 1943: 98). De gevallen uit Oud-Heverlee, Luik, 
Hoogstraten, De Klinge en Vosselaar werden gehomologeerd. In Nederland werd op 5 oktober 1920 een 
individu gedood te Amerongen, in de provincie Utrecht.424 Voor Groot-Brittannië zijn er een zevental gevallen 
bekend voor de 19de eeuw. De gehomologeerde waarnemingen voor Frankrijk uit de 19de eeuw beperken 
zich tot drie, allen uit het het noordoosten (departementen Moselle, Bas-Rhin en Haut-Rhin). Deze werden 
reeds in 1844 door Schäfer aangehaald: "Zu Anfang des Jahres 1834 wurden an der Ubermosel (Umgegend 
von Metz) 3 Individuen beobachtet, vond enen eines geschossen wurde." (Moselfauna: 89) J.-J. Holandre 
bevestigde deze informatie en laat ons weten dat het om een zomerwaarneming ging (1851: 51). 
 

Dwerguil, Glaucidium passerinum 
Ook hier zijn de oude gegevens erg schaars en weinig gedocumenteerd. We hebben weet van een individu 
in Zillebeke (Les oiseaux observés en Belgique, vol. 2: 84), bij Ieper omstreeks 1867: "M. G. de Vinck en tira 
une dans une haie du domaine de La Hooghe, près d’Ypres" schrijft Marcel de Contreras. Jammer genoeg is 
dit exemplaar verloren gegaan en verder is er in de literatuur sprake van een adult individu uit Kontich in 
1874. Dit exemplaar maakte eerst deel uit van de privécollectie van Paul Lunden en verhuisde, net als het 
merendeel van zijn verzameling, naar deze van Georges van Havre. Op het einde van de 19de eeuw werd het 
gerucht van een derde vangst verspreid. Deze zou hebben plaats gevonden op het privé-eigendom van de 
industrieel en politicus Henri Lejeune-Vincent in Dison, bij Verviers in de provincie Luik, in 1896 maar 
uiteindelijk bleek het om een gewone Steenuil Athene noctua te gaan. De verwarring heeft een tijdje geduurd 
want in 1912 schreef Alphonse Dubois nog: "on en aperçut encore une [Chevêchette d’Europe] de temps en 
temps pendant quelques années, errant à la recherche de sa compagne, car il s’agissait d’un couples se 
préparant à nicher dans la susdite propriété." (Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 182) De 
soort zou nochtans in de 19de eeuw redelijk dichtbij voorgekomen hebben. Schäfer vermeldt de sort in de 

 
423 Dubois A., 1886. Revue des Oiseaux observés en Belgique. Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 13. René 
Verheyen vermeldt verkeerdelijk 22 april 1871 in De Dag- en nachtroofvogels van België, Koninklijk Natuurhistorisch Museum van 
België, Brussel, 1943: 96. 
424 Van Oort E.D., 1923. Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea, 12: 1-7. 
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Moezelstreek en de Eifel (Moselfauna: 88). We beschikken voor ons land over geen enkel gehomologeerde 
waarneming van deze soort maar dit betekent niet dat er geen waarnemingen van de Dwerguil zijn geweest. 
Omstreeks de jaren 1955 zou een boswachter een exemplaar waargenomen hebben in de omgeving van 
Eupen maar deze waarneming wordt door Lafontaine (Esquisse d’une Avifaune des Hautes-Fagnes et Fôrets 
voisins: 27) met de nodige terughoudendheid behandeld. In 2002 werd deze soort opnieuw in Wallonië 
opgemerkt (Sorbi S., 2013: 2-8) en in 2013 waren in dezelfde regio opnieuw twee zingende mannetjes 
aanwezig. Dat was meteen het eerste broedgeval voor ons land. Sindsdien worden er jaarlijks territoriale 
dwerguilen opgemerkt op verschillende plaatsen in Wallonië, al gaat het steeds maar om enkele exemplaren. 
Op 25 maart 2020 werd een versufte Dwerguil op het gazon van een tuin aangetroffen in Kapelle-op-den-Bos 
(Vlaams-Brabant). Voor Vlaanderen was dit een primeur. Voor Noord-Frankrijk zijn er geen gevallen uit de 
19de eeuw bekend. Bovendien schreef C.-D. Degland: "Très-rare dans les collections de France" (1939: 457). 
Hij moest zich zelf tevreden stellen met een exemplaar uit Zwitserland. In Noordrijn-Westfalen heeft de soort 
voor het eerst in 1994 gebroed en nadien volgde, vooral in Westfalen, een areaaluitbreiding en een snelle 
toename van het aantal individuen. In Noordrijn werden tot 2000 geen broedgevallen genoteerd. In de ganse 
deelstaat werd de populatie in de periode 2005-2009 op 140 tot 180 paren geschat.  
 

Velduil, Asio flammeus 
Deze soort kwam omstreeks de jaren 1842 regelmatig op doortrek, "Assez commun au passage" (Dubois A., 
1890: 328), voor "dans les plaines de la Belgique depuis la fin de septembre jusqu’au 15 novembre Très-
commun à cette époque dans les bois de la Campine. Repasse au printemps." (Faune belge: 59-60) De soort 
werd ook opgemerkt in de polders: "Très abondant en octobre dans les polders en Flandre. Je les y ai 
rencontrés par troupes de cinq et six exemplaires"425 berichtte A. Croegaert aan Alphonse Dubois (Bulletin 
du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 136). Ook Holandre moest zich met doortrekkers tevreden 
stellen in de Franse Moezelstreek: "De passage en automne ; on en voit ordinairement beaucoup à cette 
époque dans les sapins du paarc de Colombé." (1851: 51) Volgens Georges van Havre was deze soort ook 
tijdens de zomer van 1919 talrijk aanwezig in Vlaanderen, vooral "dans la zone de guerre" (Le Gerfaut, 1920: 
38).  Volgens Florent Wortelaars werden vóór de Tweede Wereldoorlog geregeld individuen, op doortrek, 
geschoten in de Dijlevallei (1946: 188). Het voorkomen van deze soort kende, vooral aan de kust, een 
invasioneel karakter. Hierover zijn slechts enkele fragmentarische vermeldingen in de literatuur bekend. Van 
Havre vermeldt in 1924 dat de soort zeer talrijk voorkwam van september tot december 1923 in Laag- en 
Midden-België, waar honderden exemplaren gevangen en gedood werden (Le Gerfaut, 1924: 41-56). Hij 
citeert dat één jager er vijfentwintig in enkele uren doodde. Dupond somt een aantal afmetingen op van 
gevangen exemplaren, waarvan er enkele van de kust afkomstig waren (Le Gerfaut, 1925: I-9). Over de invasie 
van 1933 daarentegen, zijn geen gegevens van de Belgische kust in de literatuur voorhanden. In de jaren 
1940 was de soort een zeldzame en onregelmatige broedvogel die werd aangetroffen in de Kempen, het 
noordelijk deel van het Land-van-Waas en in de omgeving van Zelzate en aan de kust. Georges van Havre 
vermeldt ook de Ardennen en heel in het bijzonder, zoals boven vermeld, de IJzervlakte tijdens de 
oorlogsjaren, waar door de omstandigheden uitzonderlijk veel Veld- en Woelmuizen aanwezig waren: "Pour 
vous donner une idée jusqu'à quel point ces petits mammifères se sont multipliés, on peut observer que le 
sol, en certains endroits, est tellement creusé de leurs galeries, qui passent sous le gazon, qu'on semble y 
marcher sur des éponges!" (Le Gerfaut, 1921: 10) stelde Karel Dupond vast tijdens zijn bezoek aan de 
IJzervlakte op 15 juni 1920. In 1921 schreef M. de Lalaing aan G. van Havre: "En mai ou juin 1920, à Spermalie, 
près Mannekensvere, en zone dévastée, trois couples de brachyotes évoluaient en plein jour, très agités de 
ma présence. Ayant lu qu'ils nichaient ‘en colonie’, je me suis acharné à chercher les nids et au bout d'une 
heure j'ai découvert non un nid, mais un dépôt sous des fils barbelés, où l'herbe était aplatie par le long usage 
de neuf jeunes apparemment de trois nichées différentes, trois poussins, puis trois autres sensiblement plus 
gros, enfin trois autres de la taille d'un pigeon (sans la queue), mais en plein duvet et incapables de voler. Pas 
d'apparence de vrai nid. Comme les plus gros ne pouvaient voler et n'étaient pas transportables par la mère 
ou le père, j'en conclus ou bien que les trois couples avaient pondu à la même place à des époques 
différentes, mais très rapprochées, ou bien que les jeunes aussitôt nés avaient été transportés dans cette 
espèce de ‘crèche’, où les trois couples les nourissaient en commun. […] Pondent-ils tous dans le même nid 

 
425 Dubois A., 1888. Compte-rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant l’année 1886. Bulletin du musée royal 
d’histoire naturelle de Belgique, 5: 136.  
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en comptant sur une des mères pour couver, ainsi que sur la chaleur développée par les jeunes déjà nés pour 
incuber les œufs pondus après? Je l'ignore. Les gardes et les paysans du pays disent que le hibou en général 
couve dès qu'il a pondu le premier œuf, et qu'il n'en pond pas un tous les jours et qu'ainsi il y a écart de 
dimensions considérable entre jeunes de la même nichée??" (Van Havre G., 1921: 47-48) In Wallonië heeft 
een koppel in 1967 gebroed in het gebied tussen Samber en Maas (Doucet J., 1968: 69-74) en Lippens & Wille 
(1972) sluiten niet uit dat de soort er reeds eerder broedde.  Wat later waren ook de Hoge Venen aan de 
beurt (Fontaine S., 1969: 143-147). Julien Marc Deby schreef trouwens: "Is seen in the whole of Belgium from 
the last fortnight of September to the First of three weeks of November and again in Spring. It is not a rare 
bird." (Zoologist, 3: 933) In 1957 heeft de soort in het hoge gras van het Zwin gebroed. In de Hoge Venen 
maakte Franck (1928) gewag van acht broedparen in 1927 en Coopman (De Giervalk, 11: 99-115) vermeldt 
een broedgeval van vóór 1921. Volgens deze auteur heeft de Velduil er met zekerheid gebroed in 1968 en 
1969 en tussen 1983 (een topjaar met 5 broedparen) en 1990 heeft de soort er gebroed op 5 van de 9 
plaatsen waar de soort was waargenomen en dit in de jaren 1984, 1985, 1986 en 1990. In 1987, 1988 en 
1989 werd slechts één individu tijdens de zomer genoteerd. Het ontbreken van broedgegevens uit deze jaren 
heeft uiteraard te maken met het lage aanbod aan muizen. Na 1990 werd de soort alsmaar schaarser en 
tijdens de inventarisatieperiode van de Waalse broedvogelatlas is er maar één zeker broedgeval geweest, in 
2003, in de Hoge Venen. In 2020 werden in de aaneengesloten graslandcomplexen van de Westhoek opnieuw 
twee succesvolle broedgevallen van Velduil vastgesteld. Hoewel de soort hier ook al in 2014 en 2019 tot 
broeden kwam, blijven broedgevallen van deze uilensoort in België zeer uitzonderlijk. In Noordrijn-Westfalen 
is deze soort als broedvogel bijna geheel verdwenen. In Nederland waren er in de jaren 1970-1980 nog 100-
200 paren aanwezig. In de jaren 1990 daalden de aantallen tot onder de 100 en in 1998-2000 kwamen 
jaarlijks nog slechts 35-45 paren tot broeden. De toekomst ziet er bij onze Noorderburen niet rooskleurig uit 

vermits de soort definitief het vasteland verlaten heeft en aangewezen is op de Waddeneilanden.  
  

Ruigpootuil, Aegolius funereus 
Van deze zeldzame najaarsgast vermeldt Georges van Havre slechts 3 gevallen van vóór 1928: een 
twijfelachtige waarneming en vangst door J. Putzeys nabij Aarlen omstreeks 1840 (Mitteilungen des 
ornithologischen Verein in Wien, 8 (6): 90; Ornis, 9: 128 en Faune des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, I: 
108), geciteerd door de Selys-Longchamps in zijn Faune belge (1842) en bevestigd door Alphonse de la 
Fontaine (1865) en verder 2 vangsten, één in Humain, een deelgemeente van Marche-en-Famenne in de 
provincie Luxemburg, in november 1886: "l'oiseau résidait dans les sapinières qui se trouvent entre les 
stations de Haversin et de Aye. C'est la seconde capture connue en Belgique de ce rare oiseau" (Ornis, 9: 129) 
schreef Alphonse Dubois. Dit individu maakte nadien deel uit van de privécollectie van graaf F. Visart de 
Bocarmé. Het geval uit Aarlen werd ook door Michael Schäfer vermeld, al houdt hij het bij een gewone 
waarneming: "Man hat sie in den Gegend von Arlon […] beobachtet." (Moselfauna: 87) Julien Marc Deby 
schreef trots: "I possess I believe the only specimen killed in the country: it was shot last automn [1944], near 
Brussels." (Zoologist, 3: 1919) De soort werd nochtans regelmatig verhandeld want Henry L. Saxby trof 
geregeld levende exemplaren aan op de Brusselse markt:  "I never saw more than three, and they were 
brought to the market in April and May. No amount of care and attention could keep the alive; the soon died, 
although they took food readily." (Zoologist, 19: 7538) Verder hebben we weet van een adult ♀ in Dolembeux 
in de provincie Luik op 30 oktober 1911, beschreven door Marcel de Contreras (Le Gerfaut, 1912: 64). Karel 
Dupond en Jean Maus (1950: 66-67) voegden nog vijf gevallen aan de lijst van Georges van Havre toe: 1 
individu gedood in de herfst van 1844 bij Brussel (Saxby H.L., 1861: 7537); een individu, gedood in Botassart-
sous-Ucimont bij Bouillon in 1879 en dat deel uitmaakte van de collectie van Joseph de Hemptinne (Le 
Gerfaut, 1943: 111). Marcel de Contreras vermeldde in 19 nog een geval: "Une femelle de ce rare hibou pour 
la Belgique a été tué par M. Settan, garde de M. Laloux, à Bois-le-Comte, près Dolembreux, le 30 octobre 
1910. M. Gérard Filot a pu s'en rendre propriétaire." (Le Gerfaut, 1912: 63) In de hoge Vogezen was deze 
soort een stand- en broedvogel volgens d’Hamonville (1895). In de “Rijnprovincie”, die als stragegische buffer 
moest dienen tussen Duitsland enerzijds en Frankrijk426, België, Luxemburg en in mindere mate Nederland427 
anderzijds, was de Ruigpootuil een uitzonderlijke broedvogel (Le Roi, 1906 en Le Roi & Schweppenburg, 

 
426 Net als in het Groothertogdom Luxemburg werd deze soort sporadisch in de Franse Lorraine waargenomen in de de 19de eeuw. 
427 In de Avifauna neerlandica van Snouckaert van Schauburg (1908) wordt de soort zelfs niet vermeld. 
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1912). De Ruigpootuil broedde reeds in het Eifelgebergte in 1848 maar Fritz Neubaur428 beschouwde dit als 
een uitertst zeldzaam broedgeval en hij citeert slechts een tweede geval uit 1888. Recent is het tij gekeerd 
en Karl-Heinz Heyne429 noteerde er vijf broedparen in de jaren 1970. In de Franse Lorraine heeft de soort 
soms gebroed, o.a. bij Metz430 maar op het einde van de 19de eeuw was er van de soort geen sprake meer431. 
In het Groothertogdom Luxemburg werd één keer een Ruigpootuil gevangen, in 1854 bij het kleine dorpje 
Eischen, bij Hobscheid in het kanton Cappellen. In België werd de soort voor het eerst broedend aangetroffen 
in 1963 in Arbrefontaine, deelgemeente van Lierneux in de provincie Luik (Jottrand L. & Tricot J., 1969: 29-
30 en Dambiermont J.-L., Demaret A. & Francotte J.-P., 1967: 43-49); vervolgens in de vallei van de Lienne 
(Francotte J.-P., 1965: 43-45 en Fontaine S., 1968: 107-108), ten noorden van de Baraque Fraiture (Scheuren 
F., 1968: 125-135). Volgens Jean-Paul Jacob (Atlas van de Belgische broedvogels: 180) werd de soort 
"misschien bevoordeeld door de uitbreiding van de Zwarte Specht, Dryocopus martius." Het massaal 
ophangen van nestkasten, vanaf 1968, heeft de soort een steuntje in de rug gegeven. Zo werden in 1969, in 
de omgeving van Sankt-Vith (Fontaine S., 1968: 107-108: Scheuren F., 1968: 124-136) reeds vijf paren op 200 
ha geteld en ook elders dook de soort broedend op. Zo noteerde men in 1972, een broedgeval, op de grens 
met Frankrijk, in Oignies-en-Thiérache, een deelgemeente van Viroinval (Simon P., Delmée E. & Dachy P., 
1980: 87-94) in de provincie Namen. Het aantal broedparen in Wallonië heeft nooit, zelfs niet in de beste 
jaren, de 70 à 100 broedparen overschreden. In 1979 waren er nog twee koppels aanwezig en in 1980 geen 
enkel meer (Sorbi S., 1995: 101-132 en Sorbi, S. & Molitor, B., 1998: 183-188). Deze soort, die automatisch 
geassocieerd wordt met de Ardennen, was ook in Vlaanderen aanwezig. In 1993 schreef Willem Paulussen: 
"In 1990, during a nocturnal survey on Long-eared Owls, the typical cry of a Tengmalm’s Owl was heard at 
OUD-TURNHOUT (De Liereman). On several nights in April the same spot was visited and a tape-recorder was 
taken along. Each time the cry of the Tengmalm’s Owl was played, a bird replied. A hastily-constructed nest-
box was not accepted. Although the area was not typical of the nesting sites in the Ardennes (exlusive fir-
woods at 300 metres above sea level) we cannot rule out the possibility of nesting. In 1977 persons examining 
Owls heard another calling Tengmalm’s Owl at EERSEL (Province North Brabant)."(De broedvogels van de 
Turnhoutse Kempen: 68) Paul Herroelen vermeldt de waarneming van een individu eind mei-begin juni 1988 
in het Vlaams-Brabantse Landen-Rumsdorp als eerste geval voor Vlaanderen (Herroelen P., 2000. Inventaris 
van de vogels van België (1901-2000): 25). In Groot-Brittannië werd in januari 1812 de eerste waarneming 
verricht te  Widdrington432, in het graafschap Northumberland. In 2013 telde men niet minder dan 57 
gevallen. Deze soort werd in Nederland voor het eerst in 1980-1981 opgemerkt: 1 eerstejaars ♀ verbleef in 
december en januari, februari en maart met tussenpauzen te Leeuwarden (Friesland) en Delfzijl 
(Groningen)433. Voor de 19de eeuw vermelde C.-D. Degland (1839) het zeldzame voorkomen in de omgeving 
van Châlons-sur-Marne en Metz. Jean-Joseph-Jacques Holandre vermeldt dat hij één exemplaar had 
ontvangen dat men in een holle boom had aangetroffen (1851:95). Veel zuidelijker en oostelijker dan Noord-
Frankrijk, waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn. In Rijnland-Westfalen werd deze soort voor het eerst in 
1934 als broedvogel vastgesteld. Door het ophangen van nestkasten en een hogere beschikbaarheid van 
spechtenholen is de populatie tussen 1970 en 1990 sterk toegenomen. In de periode 2005-2009 schommelde 
het broedbestand tussen 70 en 200 paren. 
 

Nachtzwaluw, Caprimulgus europaeus 
Over deze soort schreef Edmond de Selys-Longchamps: "Assez commun en été sur les bords de l’Ourthe et en 
Ardenne. […] De passage régulier dans les autres parties du pays en mars, avril et en septembre." (Faune 
belge: 61) Net over de grens schreef R. Zimmermann voor de stad Sedan en haar vrijwel onmiddellijke 
omgeving : "Im Bois du Mont Dieu recht häufig, in der näheren Umgebung der Stadt aber nicht beobachtet." 

 
428 Neubaur F., 1957. Beiträge zur Vogelfauna der ehemaligen Rheinprovinz. Decheniana, Verhandlungen des Naturhistorischen 
Vereins der Rheinlande und Westfalens, 110: 1-278. 
429 Heyne, K.-H., 1979. Erste Brutnachweise des Rauhfußkauzes (Aegolius funereus) im Hunsrück und in der Schneifel. Dendrocopos, 
6: 50-54. 
430 Holandre J., 1826. Faune du département de la Moselle et principalement des environs de Metz, Metz. 
431 Paquet H., 1889. Ornithologie du Val de Metz, Catalogue des oiseaux sédentaires et de passage qui vivent à l’état sauvage sur le 
territoire de Woippy et autres localités voisines. Avec notes critiques et dates de la migration et du retour de chaque espèce, Vanière, 
Metz. 
432 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 657. 
433 Steinhaus G., 1981. Sneeuwuil in Frresland in winter van 1980/81. Dutch Birding, 2: 142-143 en 154-155. 
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(Journal für Ornithologie, 6: 310). Ook J. M. Deby schreef: "Not uncommon, but rather local." (Zoologist, 3: 
859) Volgens J. Gengler: "Nur wenige Male beobachtet." (Archiv für Naturgeschichte, 10: 130) G. van Havre 
stelde zich tevreden met de beschrijving van het gedrag. Het algemene voorkomen in ons land was zo evident 
in het eerste kwart van de 20ste eeuw dat een vermelding van het voorkomen overbodig was. Ook bij Frans 
Segers lezen we: "De nachtzwaluw is een in België algemeen verspreide broedvogel. In het Turnhoutse 
ontmoet men haar op verscheidene plaats [sic]: te Oud-Turnhout, te Ravels, te Turnhout zelf en te Vosselaar, 
- steeds in dennenboschen, doch op open plaatsen of met berkenstruiken en –boomen beplante gedeelten." 
(Broedvogels in de Kempen: 137) Voor het Meerdaalwoud noteerde Florent Wortelaars "enige broedparen 
op de heiden, de braakliggende stukken en de lichtingen" (1946: 78). Geruime tijd was de Nachtzwaluw een 
schaarse broedvogel die bijna uitsluitend in de provincies Antwerpen en Limburg voorkwam. In de periode 
1974-1983 werd de populatie op ruim 200 tot 280 broedparen geschat. De soort schijnt zich te handhaven 
en neemt hier en daar lichtjes toe, profiterend van natuurinrichtingsprojecten. Tijdens het laatste 
atlasproject in Vlaanderen werd de populatie op 500 tot 550 broedparen geschat.  Dezelfde positieve tendens 
zette zich verder in het begin van de 21ste eeuw en de voorkeur voor het biotoop beschreven door Frans 
Segers is gebleven. Dat werd aangetoond door een studie die werd uitgevoerd door wetenschappers van de 
Gentse Universiteit in het Pijnven in de Kempen (Bird Study, 38: 120-129). In Wallonië zijn de aantallen 
omstreeks 1950 gaan dalen (De Wavrin H., 1990: 137-158). Aan het einde van de jaren 1960 werd de 
populatie op 250 tot 300 broedparen geschat en 200 in de jaren 1970 (Ledant J.-P., Jacob J.-P. & Devillers P., 
1983: 131-133). In de jaren 1980 bleven er naar schatting 41 tot 54 paren over. Het bebossen van 
kalkhellingen en het verdwijnen van heideachtige landschappen waren hier niet vreemd aan. De populatie 
heeft zich een twingtigtal jaren geleden gestabilseerd maar zit in clusters verdeeld: open gebieden in de 
bossen van de Croix-Scaille (505 m) nabij Gedinne, op de Frans-Belgische grens in de Ardennen. Het vierde 
hoogste punt van België en het hoogste punt van de Belgische provincie Namen. Verder op de plateaus van 
Spa-Malchamps (Moës Ph. & Dumoulin R., 1996: 52-56) en de vennen van het militaire kamp van Lagland. 
Tenslotte wordt de soort ook nog aangetroffen in het westen van Henegouwen en in het gebied tussen 
Samber en Maas. In het Groothertogdom Luxemburg werd de soort slechts zevenmaal gehoord tussen 1960 
en 1980, vijfmaal in de Moezelvallei. Vier van deze auditieve waarnemingen vonden plaats tijdens het 
broedseizoen maar tot 1987 waren er weinig of geen tastbare broedbewijzen voor de 20ste eeuw: 1 op een 
zandweg bij Altwies, in het uiterste zuiden, in de jaren 1930; 3 in een verlaten ijzermijn bij Dudelange in 1937 
en omstreeks 1950 en 1 in een open dennenbos bij Rédange, niet ver van de Belgische grens, in 1959. De 
sterke achteruitgang wordt door de auteurs van de broedvogelatlas toegeschreven aan klimaatswijzigingen. 
In de 19de eeuw moet de soort veel talrijker geweest zijn want Alphonse de la Fontaine citeert 15 
aankomstdata en 24 vertrekdata. Voor Noord-Frankrijk schreef Anatole de Norguet dat de soort in Rijsel tot 
zelfs in stadstuinen voorkwam (1866: 106). Tot in het midden van de 20ste eeuw was deze soort goed 
verspreid in Noordrijn-Westfalen. In de periode 1995-1998 werd het bestand op 190-200 paren geschat en 
in de periode 2005-2010 steeg dit tot 250 à 300.  De Nederlandse populatie telde in 1998-2000 naar schatting 
950-1150 paren, waarvan de Veluwe en Noord-Brabant elk 35% voor hun rekening namen. In 1973-77 werd 
de populatie op 1000 paren geraamd en vermoedelijk was dit een onderschatting. Op zich niet slecht maar 
gezien de spreiding over het ganse land en de veel hogere cijfers uit de jaren 1950 is er nog reden tot juichen. 
 

Alpengierzwaluw, Apus melba 
"Rare chez nous" schreef Alfred Quinet (1898: 167) aan het einde van de 19de eeuw. Naast een koppel werd 
ook nog één individu geschoten in Noville-sur-Mehaigne, een deelgemeente van Eghezée, nu gelegen in de 
provincie Namen maar in de 19de eeuw nog in Waals-Brabant, zoals Georges van Havre en het BAHC terecht 
opmerken. Alphonse Dubois verhaalt de waarneming: "Vers la fin du mois de septembre 1886, M. Jean Denis 
vit tournoyer autour de son château à Noville-sur-Méhaigne (Brabant), deux martinets plus grands et plus 
gris que ceux qu’il était habitué de voir dans son parc. Afin d’en connaître l’espèce, il en tua un et me le fit 
remettre vers le 2 ou 3 octobre. M. Denis croit se rappeler que ces oiseaux criaient comme le martinet 
commun, et il m’a dit que le second Cypselus melba, n’a disparu que plusieurs jours après la mort de son 
compagnon. M. Wautier a eu l’obligeance de m’envoyer cet oiseau et d’en faire don à notre Musée royal ; 
j’ai pu ainsi m’assurer que c’était bien un C. melba. C’est la première fois que la présence de cette espèce a 
été signalée en Belgique." (Ornis, 6: 322) Deze eerste waarneming van deze soort werd gehomologeerd. De 
volgende “waarneming” zou pas in 1956, en niet 16 april 1954 zoals verkeerdelijk werd weergegeven in de 
Avifauna van België (1967), plaatsvinden toen een individu dood werd aangetroffen op 16 april in Gonrieux, 



 154 

eveneens in de provincie Namen. Kort nadien werd op 3 april 1958 een individu waargenomen boven de 
zeedijk, nabij de Albertplaats, in het Zoute. Dit exemplaar werd door drie personen waargenomen, onder wie 
Léon Lippens (Le Gerfaut, 1960: 317 en De Wielewaal, 1960: 184). Een andere waarneming, op 3 april 1960, 
die L. Lippens en Th. Schneidauer (Ledant J.-P., Jacob J.-P. & Devillers P., 1983: 132) als de derde voor ons 
land bestempelden, werd niet aanvaard door het BAHC. Het eerste aanvaarde geval voor Nederland dateert 
van 8 september 1952 te Noordwijk, in de provincie Zuid-Holland434. Over deze soort schreef C.-D. Degland: 
"Il a été tué plusieurs fois en Angleterre" maar van waarnemingen in Noord-Frankrijk had hij niet gehoord. 
  

Bijeneter, Merops apiaster 
Bijeneters werden niet zozeer bewonderd, ze werden vooral geschoten. Edmond de Selys-Longchamps 
vermeldt geen enkele ‘waarneming’ voor ons land maar wist wel dat deze soort "s’égare quelquefois dans le 
nord jusqu’en Angleterre et en Picardie. M. Degland dit qu’on l’a tué à Montreuil-sur-Mer [...]" (de Selys-
Faune belge: 108 en Degland C.D., 1831: 245).  A. de Norguet schrijft "il a niché en 1840 à Pont-Rémi, près 
d’Abbeville, dans une sablière." (1866: 108) Degland vermeldt inderdaad het occasionele voorkomen van de 
soort in Noord-Frankrijk maar het exemplaar uit zijn collectie was hem vanuit Zuid-Frankrijk toegestuurd. 
Omstreeks 1850 werd een individu in Dinant geschoten. In Tongeren werden er, volgens Georges van Havre 
(1928), op 23 mei 1856 drie individuen waargenomen waarvan er één geschoten werd: "gerade am 
demselben Tage wurde bei Tongern ein Merops apiaster von Hrn. Bürgemeister Duvivier erlegt, welcher mir 
dieses gleich als eine grosse Merkwürdigkeit mittheiltte, und dabei bemerkte das mehrere beisammen einen 
Meierhof umflagen, aber dass sogleich nach dem Schusse die ubrigen entflohen. Dieser für Belgien so seltene 
Vogel ist auch chon einige Jahre früher bei Dinant von Hrn. Cichon erlegt worden" (Dubois Ch.-F., 1856: 505 
en de Selys-Longchamps E., 1871: 565-567). Een juiste datumbepaling is lastig want E. de Selys-Longchamps 
situeert het gebeuren op 26 mei: "Merops apiaster ist am 26. Mai 1856 zu Tongres in Belgien geschossen 
worden." (De Selys-Longchamps E., 1856: 394) In een artikel uit 1871 bevestigt hij de waarneming: "Cette 
apparition du guêpier près de Tongres m’a été également confirmée par M. Miedel, préparateur de 
l’université de Liège, qui a l’excellente habitude de prendre note des époques d’apparitions des oiseaux rares 
qui lui passent sous les yeux." (Bulletins de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de 
Belgique, 31: 565). In Leuven werden er vier uit een groep van zes neergehaald op 6 mei 1871 (Ibidem). A. 
Dubois en E. de Selys-Longchamps brachten verslag uit van deze eerste ‘kennismaking’ met de soort: "Un 
individu a été pris près de Dinant; trois autres ont été vus près de Tongres le 23 mai 1856, dont un fut abattu; 
enfin, le 6 mai 1871, une petite troupe de six sujets fut observée près de Louvain et un chasseur en tua 
quatre" (Dubois A., 1886a: 3) en "Cette année 1871, une nouvelle et importante apparition a été constatée 
près de Louvain, dans le parc du savant horticulteur le vicomte Max de Spoelberch de Lovenjoul." (de Selys-
Longchamps E., 1871. Art. cit.: 566) Edmond de Selys-Longchamps profiteerde van deze vangst om de soort 
als dusdanig beter te bestuderen en een eerder gemaakte opmerking over de anatomie van de Bijeneter 
recht te zetten: "En examinant l’exemplaire frais que je dois à la générosité de M. le professeur Van Beneden, 
je remarque que la langue est longue, peu charnue, effilée, et que sa pointe paraît divisée en papilles qui 
rappellent celles des philédons 435. […] Je fais cette remarque sur la langue des Merops, parce que d’autres 
auteurs m’ayant induit à erreur, j’ai répété dans la Faune belge, page 267 que les Merops avaient, comme 
les alcyons, la langue très-courte et triangulaire." (de Selys-Longchamps E., 1871. Art. cit.: 566-567) In Havré, 
bij Bergen, volgde einde mei 1891 een gelijkaardig scenario: van vijf of zes overvliegende Bijeneters werden 
er 2 geschoten (Faune des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, II, addit. et corr.: 721). Karel Dupond vermeldt 
één geschoten individu in het Brabantse Budingen in 1891 (Le Gerfaut, 1943: 110). Verder werden er 4 
geschoten in Gomzée, bij Trooz, aan de Vesder in de provincie Luik op 31 mei 1907 (Chasse et Pêche, 1906-
1907: 746) Volgens Marcel de Contreras werd er op dezelfde plaats en in hetzelfde jaar een individu 
gevangen: "M. Gérard Filot, de Liège, m’a signalé une capture faite à Gomzée, par Trooz, en juin 1907." (Le 
Gerfaut, 1912: 63) Een ander exemplaar werd in Marche-en-Famenne in april 1926 uit de lucht gehaald (Le 
Gerfaut, 1929: 78). De soort werd, globaal gezien, maar zelden waargenomen, in 1898 schreef Alfred Quinet: 
"De passage très rare chez nous." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 177) In augustus 1928 

 
434 Niesen F., 1952. Korte mededelingen. Tweede waarneming van de Alpengierzwaluw, Apus melba, in Nederland. Limosa, 25: 179-
180. 
435 Genus dat door Georges Cuvier werd onderscheiden binnen de ordre van de Passeriformes. Het omvat zangvogels met een snavel 
die aan het uiteinde gekromd of gebogen is. 
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werd één Bijeneter geobserveerd in Itegem (Le Gerfaut, 1929: 64). In de verzameling van de Hasseltse dokter 
Constant Bamps prijkte een exemplaar dat hij via de stad Brussel verworven had. Hier moeten we beroep 
doen op zijn geloofwaardigheid want elk document aangaande de verwerving van dit individu – vermoedelijk 
wel in Limburg gevangen – ontbreekt. Het lijstje is uiteraard veel langer, in 1930 werd te Rijmenam 1 individu 
geschoten op 6 april; eveneens 1 op 21 april 1937 in Laclairereau bij Virton; 1 volwassen ♂ werd 
geobserveerd in Brasschaat op 10 juli 1948; 1 adult ♂ geschoten in Wijnegem op 1 augustus van hetzelfde 
jaar; 1 individu waargenomen op 19 augustus 1954 in Brasschaat of Brecht (Le Gerfaut, 1955: 156); 7 of 8 
Bijeneters waargenomen in Hamme-Mille op 19 juni 1955; 1 geïsoleerde waarneming in het Luikse in juni 
1956 en een groep die zich bewoog van Oostduinkerke naar Adinkerke in september 1956. Eén "eenzame 
Bieënsnapper" (Le Gerfaut, 1957: 304) werd waargenomen te Brecht op 17 en 19 juni 1957 en vier 
exemplaren werden door verscheidene mensen waargenomen van 27 tot 29 april 1958 aan de rand van een 
bosje, op het kruispunt tussen de Bronlaan en de Ooievaarslaan in Knokke, op ongeveer 500 m van de zee 
(De Wielewaal, 1958: 246 en 1959: 91). In Frankrijk werd kort voor de Eerste Wereldoorlog een kolonie van 
Bijeneters vastgesteld aan de Somme. Fernand Chabot, die reeds een artikel aan de soort in deze streek had 
gewijd436,  beschrijft een kolonie die haar intrek had genomen in een zandgroeve die in de verlenging van een 
rotswand lag437. In eigen land werd begin mei 1933 een kleine kolonie ontdekt in een zandgroeve bij de 
suikerfabriek van Warcoing (E. Delmée, Le Gerfaut, 1934: 139-140 en Jacob J.-P. & Matgen O., 2000: 1-32) in 
de provincie Henegouwen. Het was een gemengde kolonie met Oeverzwaluwen Riparia riparia en zes 
Bijeneters. Na een vijftal weken werden minstens drie van hen door de arbeiders van de fabriek uit de 
nestgangen geroofd. Eén exemplaar had een ei in de legdarm. Van de ongeluksvogels belandde een ♂ in de 
verzameling van het natuurhistorisch museum van Brussel; een ♀ werd opgezet en vervolgens verkocht. 
Nadien verdween elk spoor en van het derde exemplaar kennen we het vervolg van het verhaal niet. De 
resterende Bijeneters poetsten de plaat of werden ook gevangen. Dit was meteen de eerste broedpoging 
van deze soort voor België. Op 28 april 1937 werd op het domein van baron de Briey in Ethe, deelgemeente 
van de stad Virton, een exemplaar geschoten (Van Beneden A., 1943: 24). Een jammerlijk voorval want Alfred 
Van Beneden vermoedde dat in het park mogelijk gebroed zou worden. Een tweede en derde geslaagde 
broedgeval voor ons land werd vastgesteld in 1956 te Stambruges (Bastien P., 1957: 45-56), in de provincie 
Henegouwen. Op 9 juli van dat jaar werden ornithologen gewezen op de aanwezigheid van een ‘bizarre’ vogel 
in een oude zandgroeve. Het bleek toen dat de Bijeters al 2 weken aanwezig waren en aan het broeden 
waren. De Bijeneters werden voor het laatst gezien op 2 september. P. Bastien schreef dat "Un garde forestier 
de Grandlise [eveneens in de provincie Henegouwen, op 2 km van Stambruges] m’a affirmé avoir vu un 
Guêpier au cours du mois de juin 1957. Ce garde, qui ignorait tout du cas de nidification de Stambruges, m’a 
indiqué avec précision l’endroit, où, à plusieurs reprises, il a observé l’oiseau perché sur un arbre mort C’est 
dans une grande clairière, au bord d’une sablière […]. Il est à noter que cette sablière abrite une importante 
colonie d’Hirondelles de rivage." (Le Gerfaut, 1958: 190) Bewijzen van een mogelijk broedgeval zijn er niet, 
wel een vermoeden. Dat jaar hebben 2 koppels – nog steeds volgens Bastien en W. de Brouwer - ook 
succesvol gebroed in Assebroek, bij Brugge: "On nous certifie qu’à Assebroek/Bruges il y eut 16 Guêpiers qui 
tentèrent de s’installer dans une carrière de sable abandonnée où quelques Hirondelles de rivage avaient élu 
domicile. On a détruit deux ou trois couples, mais il est certain que d’autres ont mené à bien leur couvée." 
(Le Gerfaut, 1956: 321 en Jacob J.-P. & Matgen O., 2000: 1-32). In 1996 werd nog een geslaagd broedgeval 
vastgesteld in Adinkerke, bij De Panne, waar 2 paren gebroed hebben in de Markay-putten. De vogels hadden 
er “onderdak” gezocht nadat in 1995 de broedwand in Bray-Dunes, net over de grens, vernield was. De soort 
had er in 1994-1995 gebroed. Uit De Panne is ook een geval gekend uit 1997. In 1998-1999 werd er in 
Vlaanderen niet gebroed. Deze gevallen kaderen in een areaaluitbreiding van de Franse populatie net over 
de grens. Alle Franse departementen grenzend aan ons land werden in de periode 1980-1990 verder 
gekoloniseerd. In 2007 werd in Vlaanderen een totaal van 8 broedparen bereikt, wat net iets beter was dan 
de 7 in 2006. Ook in Wallonië is de Bijeneter een onregelmatige broedvogel. Van 2001 tot en met 2007 
werden drie geïsoleerde broedgevallen genoteerd: 1 broedpoging in Waals-Brabant en 2 geslaagde broedsel 
in Lotharingen. Sinds 1993 werden gedurende 15 jaren 7 broedgevallen gesignaleerd (Jacob, J.-P. & Matgen, 
O., 2000: 1-32). De eerste, goed gedocumenteerde waarneming voor Nederland betreft een adult ♀ dat te 

 
436 Chabot F., 1912. Capture d’un Rollier d’Europe (Coracias garrula) dans la Somme. Revue française d’Ornithologie, 2: 330. 
437 Chabot F., 1922. Sur les espèces d’oiseaux nichant et vivant dans les falaises calcaires du Havre à Ault et Saint-Valéry-sur-Somme. 
Revue française d’Ornithologie, 7: 194-196 en 309-313. 
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Tietjerk, in Friesland, dood werd aangetroffen op 4 mei.438 Het eerste geslaagde broedgeval (5 nesten en 2 
uitgevlogen jongen) stamt uit Haelen in 1964.  In Nederland heeft de soort in de 20ste eeuw gebroed in 1964 
te Haelen (Limburg), in 1965 (3 paren) op Terschelling en in 1983 op Texel. Ook in 2001 en 2002 waren er 
broedpogingen maar die mislukten door menselijke verstoring (Dutch Birding 24, 2002: 252).  Omdat de soort 
tegenwoordig jaarlijks wordt waargenomen is de kans op nieuwe zeer reëel. In het Groothertogdom 
Luxemburg is deze soort pas in het begin van de 21ste eeuw als broedvogel opgedoken439. Voor Rijnland-
Westfalen zijn er voor de 19de eeuw drie gevallen bekend en één uit Noordrijn. Het eerste broedbewijs uit 
deze Duitse deelstaat dateert uit 1976. Nadien namen de broedgevallen toe en in de periode 2005-2009 
werden 3 tot 12 paren geteld. 
 

Scharrelaar, Coracias garrulus 
Deze soort was een schaarse bezoeker die in het voorjaar en in de lente hoofdzakelijk het centrum en het 
oostelijk deel van ons land aandeed. "Le Rollier se montre de loin en loin très-accidentellement et toujours 
isolément, en Belgique, pendant l’été. M. le notaire Morimont, de Jambe[s], l’a tué près de Namur, et le 
baron de Selys-Longchamps cite deux ou trois exemplaires de l’espèce, tués dans les montagnes boisées des 
bords de l’Ourthe." schreef Félicien Fallon (Monographie des oiseaux observés en Belgique: 28) die Edmond 
de Selys-Longchamps foutief citeert want deze laatste heeft het over "trois ou quatre individus tués dans les 
montagnes boisées des bords de l’Ourthe, dont l’un le 16 mai 1834, et un autre au mois d’août; quelques 
autres observés en Flandre." (Faune belge: 107) Dit geval werd ook door Michael Schäfer vermeldt en 
gekoppeld aan een eerdere waarneming, welke hij bij Holandre gelezen had, in de Franse Lorraine: "Im Jahre 
1805 wurde ein Individuum an der Obermosel getödet. Es ist auch 3-4 mal in den waldreichen Walden der 
Ourt erlegt worden." (Moselfauna : 155-156) Jean-Joseph-Jacques Holandre vermeldde nog andere gevallen 
voor het departement Moselle: "Paraît très-accidentellement dans ce département. Un individu tué près de 
Longwy à la fin de mai 1835; j’en ai rencontré un autre sur les marchés de Metz." (1851: 108) Het geïsoleerde 
en sporadische  voorkomen daarentegen, werd later door Alphonse Dubois benadrukt: "Suivant M. Raoul de 
Thomaz, un Rollier a été tiré en août 1890 à Ottignies. On observe cet oiseau tous les quatre ou cinq ans, 
mais toujours isolément." (Ornis, 9: 129) Nog uit de 19de eeuw onthouden we "un individu de cette espèce 
[qui] a été pris vivant vivant près de Taviers [een deelgemeente van Eghezée in de provincie Namen] en 1885; 
deux autres dont un a été tué, se trouvaient à Brasschaet (Anvers) le 3 juin 1889; enfin, un magnifique 
exemplaire a été tué près de Liège, dans le courant de mai 1894." (Faune des Vertébrés de la Belgique, 
Oiseaux, II, addit. et corr.: 721) In feite werden in de omgeving van Taviers twee vangsten gedaan omstreeks 
1885. De eerste, Alphonse Dubois vermeldt wel 1884 als jaartal, werd hierboven beschreven, een tweede 
"rollier fut pris vivant au moulin de Branchon; on le mit dans une cage pour me l’apporter, mais le fond de sa 
prison étant en toile, son fort bec lui eut bientôt fourni le moyen de s’évader" rapporteerde F. Wautier aan 
A. Dubois (Ornis, 6: 323). In verband met de "waarneming" uit Brasschaat vermeldt Alphonse Dubois: 
"D’après M. Dewinter, qui a sa campagne [buitenverblijf] à Brasschaet, des rolliers y auraient séjourné tout 
l’été, se tenant les plus grands arbres." (Ibidem) Georges van Havre schrijft, met duidelijk spijt en afgunst in 
het hart, dat dit exemplaar in de collectie van René Van den Abeele belandde. Alphonse Dubois (Bulletin du 
musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 3) vermeldt dat een individu gevangen werd in de omgeving 
van Brussel in 1872 of 1873. Na de waarneming van 3 juni 1889 was het wachten tot 8 juli 1921 vooraleer 
nog een Scharrelaar zou worden waargenomen in de provincie Antwerpen. Van 1830 tot 1924 werden 22 
exemplaren gevangen in ons land en was er sprake van 4 waarnemingen: 11 in de provincie Luik, 6 in Brabant, 
4 in Namen, één in de provincie Luxemburg; 2 waarnemingen in Vlaanderen en 2 in het Antwerpse, 
waaronder het langverhoopte "exemplaire de cette espèce, dont l'apparition, bien rare et accidentelle en 
Belgique, n'a été signalée qu'à de longues années d'intervalle, vient d'être abattu au Gheelsche broek entre 
Gheel et Moll, par M. Neomagus, d'Anvers, le 8 juillet 1921." (Van Havre G., 1922: 44) Van de 1800 tot 1949 
waargenomen gevallen zijn er 22 gehomologeerd. Van 1954 tot begin 2016 tellen we 25 gehomologeerde 
waarnemingen voor ons land. De eerste aanvaarde waarneming uit dit lijstje geschiedde op 25 mei 1954 ten 
noorden van Turnhout waar een individu op een telefoondraad zat (De Wielewaal, 1954: 356). De laatste 
dateert van 25 mei 2003 te Chiny in de provincie Luxemburg. Eigenaardig genoeg werd een dag later een 

 
438 Snouckaert van Schauburg R., 1908. Avifauna neerlandica: 58. 
439 Lorgé, P., 2002. Der Bienenfresser: eine neue Brutvogelart in Luxemburg. Regulus, 7: 12-13 en Lorgé P., 2004. Brutnachweis des 
Bienenfressers (Merops apiaster) in Luxemburg. Regulus Wissenschaftliche Berichte, 20: 59-62 
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Scharrelaar waargenomen in het Schulensbroek (Limburg) maar deze waarneming werd niet aanvaard. Het 
had de eerste voor Vlaanderen kunnen zijn sinds 1983 (Natuur.oriolus, 69: 80).  We beschikken voor ons land 
over ‘oude’ waarnemingen want in het aangrenzende departement Pas-de-Calais, net over de grens, dateert 
de eerste bekende en goed gedocumenteerde vangst van een Scharrelaar uit 1902440. Bij C.-D. Degland (1831: 
232) lezen we evenwel, "De passage de loin en loin. Il en a été tué deux depuis quinze ans dans nos environs.". 
Anatole de Norguet vermeldt in zijn Catalogue (1866) dat de soort enkele malen in de omgeving van Lille, 
Douai en Vlaanderen gevangen was. Een uiterst nieuwsgierige Charles van Kempen haastte zich ter plaatse 
om het exemplaar te bekijken maar ving bot. De vogel was intussen aan een dame beloofd die de veren zou 
gebruiken om een nieuwe hoed op te smukken. Van Kempen, die het individu een andere bestemming wilde 
garanderen, bood in ruil een paradijsvogel aan maar bleef op zijn honger zitten. Degland & Gerbe schreven 
"Il s’est montré en 1825, dans les environs de Lille et M. Balthazar, en juillet 1842, en a vu un qui venait d’être 
tué près de Douai." (1867: 170) De Britten breken elk record met een individu dat in mei 1664 bij Crostwick, 
in het graafschap Norfolk, gedood werd. Nederland telt enkele waarnemingen voor de 19de eeuw, waarvan 
de oudste plaatsvond op 31 mei 1855 in het Zuid-Hollandse Wassenaar. Het oudste broedgeval van deze 
soort dateert van 1964 toen vijf nesten werden aangetroffen in Haelen. De soort broedde er ook in 1964, 
1965, 1983, 2001, 2002 en 2010441. 
 

Hop, Upupa epops 
Over deze soort schreef Edmond de Selys-Longchamps "Arrive vers le 10 avril, émigre en septembre. Niche 
dans les bois marécageux des bords de la Meuse et de la Campine. Seulement de passage dans les plaines de 
la Hesbaye où on la voit isolément en avril et à la fin de l’été." (Faune belge: 107) Zelfs in de steden dook de 
soort op: "Vu le 3 août 1888 un individu sur le bâtiment du musée [in Brussel]." (Dubois A., 1890: 323) Ook 
in Noord-Frankrijk werd de soort soms in grote aantallen in de omgeving van steden waargenomen, vooral 
in het najaar: "pendant certains automnes Il s’en est tué assez abondamment dans les environs de Lille." 
(Norguet de A., 1866: 106) C.-D. Degland wist met zekerheid dat er in de buurt van Valenciennes gebroed 
werd (1840: 276). Net vóór het begin van de 20ste eeuw vermelde Alfred Quinet deze soort als "oiseaux assez 
rare" (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 141) en ook Henri Plon schrijft "Dans nos contrées, ces 
oiseaux ne sont pas communs; on n’en voit que quelques couples dans nos grands bois." (Les oiseaux du 
pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères: 142) Iets wat hij betreurde want "ils rendraient de grands 
services à l’agriculture, ils nous détruiraient les hannetons [Meikevers] en grands nombre et beaucoup de 
gros insectes." (Ibidem) Pierre de Tristan had deze soort aan onze kust waargenomen: " Constaté aussi à 
Nieuport, avant mon départ, […] deux Huppes le 15 mai. Ces deux espèces [Hop en Draaihals] ne s’étaient 
pas montrées l’année dernière." (Revue française d’Ornithologie, 4: 315) Josef Gengler noteerde één 
waarneming in de zomer van 1916 (Archiv für Naturgeschichte, 10: 130).  Volgens A. Croegaert werd de Hop 
in het Antwerpse beschermd en was de soort er bijgevolg niet schaars: "Assez commune dans nos environs 
où on la protège à cause de la quantité de taupes-grillons qu'elle sait détruire" (Dubois A., 1888: 104) Elders 
was dit volgens Alphonse Dubois niet het geval en Jean Vincent bevestigt het zeldzame voorkomen van deze 
soort in ons land met uitzondering van de Kempen en het Antwerpse: "La huppe est très rare ici, et c’est une 
fortune que de la voir. […] Cette espèce niche dans la Campine et aux environs d’Anvers." (Nos Oiseaux: 162-
163) Broedde deze soort niet in ons land vóór 1888? F. Wautier schreef hierover aan Alphonse Dubois: "Rare 
dans la région [Papegem, in de provincie Henegouwen]. Se voit quelquefois [in de omgeving van Taviers, 
prov. Namen], mais je n’ai jamais entendu parler de sa nidification au pays. Cet été (1888), mon frère trouva 
un nid dans un petit bois près de ses prairies. Une jeune huppe morte et tombée à terre lui fit découvrir la 
nichée, blottie entre le mur et le toit d’une maisonnette de garde inoccupée. Les deux jeunes, parfaitement 
emplumées, qui restaient au nid, me furent donnés et je les élevai sans difficulté. " (Dubois A., 1890: 323) 
Ook Edgard Claes signaleerde aan Alphonse Dubois dat deze soort "En été, peu abondante" (Dubois A., 1888: 
181) was in de omgeving van Hasselt. Georges van Havre vermeldde in 1928 dat de populatie van de Hop in 
ons land verder achteruitging en René Verheyen (De duiven en hoenders alsook de snorvogels en de 
zitvoetigen van België: 67) bevestigde deze tendens, die zich reeds omstreeks 1920 had ingezet. Ondanks het 
feit dat er in 1954 nog een Hop in domein ‘De List’, van Georges van Havre, geschoten was, schreef F. Van 
Cauteren: "De Hop die ik verleden jaar nog op verscheidene plaatsen in het Limburgse aantrof is dit jaar 

 
440 Kempen van Ch., 1903-1904. Note sur la première capture connue de Rollier dans le département du Pas-de-Calais. Ornis, 12: 131. 
441 Van der Spek V., 2006. Het voorkomen van de Bijeneter als broedvogel in Nederland. Limosa, 79: 147 - 154. 
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(1954) weerom een zeldzame verschijning geworden. Alleen in Diepenbeek heb ik een koppel te zien 
gekregen" (De Giervalk, 1954: 353) Leo Muyldermans pende in 1953 zijn "Vogelindrukken uit ’t land van 
Herve neer" en schreef: "Als zeldzaamheid kan ik de hop vernoemen die als uitgesproken weidevogel, 
eenmaal talrijker in Herve vooorkwam, doch thans zeer schaars is geworden." (De Wielewaal, 1953: 345) J. 
Waelbers liet enkele jaren later dan weer een ander geluid horen: "In het broedseizoen van 1959 werden 
meermaals volwassen vogels waargenomen in het Provinciaal Domein van Bokrijk. De Hoppen hebben er 
gebroed vermits een wachter er in gelukte een vliegvlug jong te bemachtigen." (De Giervalk, 1959: 410) Het 
aantal broedgevallen was, globaal genomen, intussen onrustwekkend gedaald waardoor de soort lokaal zeer 
zeldzaam was geworden, elders hield de soort stand. In de jaren 1940 boekte de Hop opnieuw vooruitgang 
en kon hij opnieuw aanzien worden "als een vrij gewone broedvogel voor Laag- en Midden-België" (Verheyen 
R., 1950. Op. cit.: 67) "Nous n’avons jamais fait d’observation relative à cette espèce, mais plusieurs 
personnes nous ont fait part d’observations isolées dans le territoire que nous étudions [Zoniënwoud]. De 
plus, sa nidification à été constatée à Rhode-Sint-Genèse [Le Gerfaut, 1952: 255] en 1950."(De Bournonville 
B., 1955: 108) Waren het de weersomstandigheden? De zomer van 1954 was één van natste ooit maar in 
1955 lezen we in diverse getuigenissen in de rubriek "Korte mededelingen" van Le Gerfaut/De Giervalk dat 
"De Hop, die de laatste jaren de streek rond Borgloon als vast broedgebied scheen te hebben uitgekozen, […] 
in 1954, volledig afwezig [was]. La Huppe qui avait niché à Ligny trois années consécutives, n’a plus réaparu 
cette année. In vorige jaren was de Hop tamelijk sterk vertegenwoordigd in de omgeving van 
Galmaarden/Brabant. Schijnt echter in 1954 de streek verlaten te hebben." (Le Gerfaut, 1955: 157) In Hoog-
België bleef hij zeer zeldzaam met uitzondering van het land van Herve. In Wallonië zijn er geen geslaagde 
broedgevallen geweest sinds 1979. Voordien broedde de soort in alle Waalse regio’s maar voornamelijk in 
het noorden van de provincie Henegouwen. Omstreeks 1950 (Misonne X., 1949: 1-15) werd de Waalse 
populatie nog op een veertigtal broedparen geschat maar tijdens de inventarisatie voor de Belgische 
broedvogelatlas (1973-1977) werd geen enkel broedgeval meer vastgesteld. Globaal bleef het bestand in ons 
land dermate achteruitgaan dat het er op leek dat de soort jaarlijks niet meer broedde. Een besluit dat Paul 
Herroelen in een artikel formuleerde en toelichtte (Mens en Vogel, 17: 84-85 en 108-110). Van de Hop zijn 
ook enkele winterwaarnemingen (december-januari  bekend (Oriolus, 63: 48). In 2008-2009 werd op Frans 
grondgebied, maar net bij de grens, een geslaagd broedgeval vastgesteld en in 2009 volgde een broedpoging 
in Chimay maar deze mislukte. Het wisselende broedsucces en de schommelende populatieaantallen moeten 
worden toegeschreven aan klimaatswijzigingen, het gebruik van pesticiden in de landbouw en het verdwijnen 
van geschikte biotopen en nestgelegenheid. In het Brusselse heeft de Hop in de omgeving van de Japanse 
Toren, aan de rand van het Koninklijk Domein van Laken gebroed tot 1913-1914 (Le Gerfaut, 1959: 411) en 
mogelijk zelfs tot 1940-1950. In deze laatste periode deed de Hop het behoorlijk goed in Midden-België. 
Nadien werd de soort een schaarse doortrekker in het Hoofdstedelijk Gewest. In Nederland ging de Hop sterk 
achteruit tussen 1925 en 1940. De soort kende een korte opstoot tussen 1945 en 1950, met opnieuw enkele 
broedgevallen maar het regelmatig broeden was ten einde vanaf 1965. In het Groothertogdom Luxemburg 
was A. de la Fontaine (1865) van oordeel dat deze soort vóór 1860 vrij algemeen verspreid voorkwam. 
Hetzelfde gold voor de aangrenzende Mozelstreek, volgens Michael Schäfer: "Ziemlich gemein in Wäldern 
und Baumgärten des Bezirtes." (Moselfauna: 1) Morbach (Vögel der Heimat, Bd. 4, 1962) vermeldt dat de 
Hop van 1910 tot 1940 sterk achteruitging om nadien terug toe te nemen, gebruik makend van de talrijke 
ruïnes en afgeknakte bomen. In 1952442 werd opnieuw een toename vastgesteld over het volledige 
territorium maar vanaf 1958 ging het opnieuw bergaf met de soort en de broedgevallen werden schaars443. 
In Frankrijk broedde de soort omstreeks 1936 (Mayaud) verspreid over het ganse land maar in het noorden 
was de soort schaarser. Dit neemt niet weg dat ze in de 19de eeuw niet echt zeldzaam was. In de collectie 
Marmottan van het Parijse Muséum d’Histoire naturelle prijken 5 exemplaren die tussen 1869 en 1885 in Le 
Crotoy geschoten werden. Ook het groot aantal volksnamen voor de soort is een sprekend bewijs van haar 
talrijke aanwezigheid en populariteit. Omstreeks 1970 daalde de Franse populatie door een nijpend tekort 
aan insecten en de Noord-Franse populatie volgde noodgedwongen deze trend. 
 

Draaihals, Jynx torquilla 

 
442 Jaeger, M., 1953. Der Wiedehopf (Upupa epops epops L.) als Brutvogel bei Düdelingen. Regulus, 5: 617-619. 
443 Peltzer  J., 1969. Erfolgreiche Brut des Wiedehopfes (Upupa epops) im Jahre 1968 in Tetingen. Regulus, 9: 345-347. 
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"De passage plus ou moins régulier dans le centre de la Belgique, en avril et septembre; fréquente les vergers, 
les vieux saules. Il paraît qu’il niche dans les montagnes boisées de la rive droite de la Meuse.  Rudolf 
Zimmermann had niet het geluk tijdens zijn verblijf in Sedan de soort waar te nemen maar was er van 
overtuigd dat de Draaihals iets ten zuiden van de stad talrijk aanwezig was: "In der nähere Umgebung Sedans 
begegnete ich den Wendehals nicht, nehme aber an, dass er mir hier nur entgangen ist, da ich ihn weiter 
südlich in den gelegentlich des Aussfluges nach dem Bois du Mont Dieu in berührten Ortschaften allenthalben 
antraf." (Journal für Ornithologie, 6: 310) J. Gengler had de soort in mei in het hartje van Brussel gehoord: "in 
einem groβen Park in der Nähe des Westbahnhofes von Brüssel" (Archiv für Naturgeschichte, 10: 133) Emigre 
en hiver" schrijft Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 110). Het feit dat hij boomgaarden opzocht 
verklaart wellicht het voorkomen in één van de voornaamste fruitstreken van ons land: "habite le Condroz; 
de passage accidentel en Hesbaye" (De Selys-Longchamps E., 1831: 37). Ook in Noord-Frankrijk werd hij vaak 
opgemerkt in boomgaarden: "On le voit annuellement dans les environs de Lille où il passé en octobre, 
quelquefois en novembre, et se tient de préférence dans les vergers" (Degland C.-D., 1840: 176) Eerder had 
Degland de Draaihals als "rare dans les environs de Lille" beschreven (1831: 221). Waarschijnlijk een gebrek 
aan ervaring met deze soort. "A niché [te Brasschaat] en 1884, suivant M. Ch. Della Faille. Rare et peu 
commun dans la commune [de Taviers]" schrijft Alphonse Dubois (Ornis, 6: 325) en "J'en ai pris un il y a huit 
ans aux environs de Malines où il paraît être plus abondant, car les campagnards le connaissaient et savaient 
me dire que c'était un Vrong-hals (de vringen, tordre)." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de 
Belgique, 5: 104) Oliver Vernon Aplin had de soort slechts gehoord: "Heard twice in the distance." (Zoologist, 
3: 159) Maar de Tristan had hem waargenomen aan onze kust: "Constaté aussi à Nieuport, avant mon départ, 
deux Torcols (Yunx torquilla) le 12 avril […]." (Revue française d’Ornithologie, 4: 315) Zonder aantallen te 
vermelden, schrijft Jean Vincent "On rencontre le torcol dans les parcs, les vergers, les parties peu épaisses 
des bois." (Nos Oiseaux: 161) Wat verder preciseert hij dat de soort broedt "en Campine et à Florennes" (Op. 
cit.: 162). In de Kempen was de Draaihals talrijker aanwezig dan in de provincie Limburg: "On en tire 
quelquefois dans notre province, mais il paraît toutefois plus abondant dans la zone Campinienne" schreef 
Constant Bamps in 1898 (Bulletin de la section scientifique et littéraire de la Société chorale et littéraire des 
Mélophiles de Hasselt, 34: 75). Alfred Quinet beschrijft zijn voorkomen tijdens de zomermaanden, maar "en 
très petit nombre" (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 185) Vóór de Tweede Wereldoorlog was 
de Draaihals hier en daar in Vlaanderen nog in aanzienlijke aantallen aanwezig was, vooral in de Kempen. In 
de tweede helft van de 20ste eeuw is deze soort sterk achteruit gegaan in Vlaanderen. E. P. Landewald Janssen 
noteerde in 1958: "In Limburg is de Draaihals een vrij dungezaaide tot zeldzame broedvogel. Hij is het best 
vertegenwoordigd in de Kempische bosgebieden." (De Giervalk, 1958:  266) In Wallonië is hij met 45 tot 58 
paren (2010) een schaarse broedvogel. De situatie is niet erg veranderd tegenover de 19de eeuw want 
Edmond de Selys-Longchamps (1842: 110) en Félicien Fallon (1875: 112-113), beklemtoonden zowel in de 
1ste als in 2de helft van deze eeuw de onregelmatigheid in het broeden. In de jaren 1930-1950, gekenmerkt 
door verscheidene warme lentes, werd de Draaihals in het zuiden van Belgisch Lotharingen, de Ardennen, 
Famenne, de vallei van de Ourthe en in de Condroz regelmatiger waargenomen, minder in de provincie 
Namen: "Le Torcol est rarement observé dans la région de Gembloux." (Le Gerfaut, 1958: 76) De totale 
Belgische populatie werd toen op ± 175 broedparen geschat. Omstreeks 1972 waren dat er nog ongeveer 35. 
Na een korte opflakkering in de warme zomers van 1975 en 1976, jaren waarin de soort ook manifester 
aanwezig was in de Kempen, is de soort in het Luikse en in Fagne-Famenne (tijdelijk) verdwenen. Al stelde 
men in de laatste regio opnieuw een lichte toename vast in 1994-1997, 2005 en 2006. In Lotharingen heeft 
de soort weten stand te houden en ook elders in de Ardennen zijn er meer en meer waarnemingen. In 
Vlaanderen blijft deze soort een uiterst zeldzame broedvogel met hooguit 1 tot 3 broedparen. Dit terwijl er 
in 1977 nog sprake was van 10 tot 15 broedparen. In Wallonië blijft de soort eveneens een schaarse broeder 
maar telde men toch 45 tot 58 broedparen in 2010. De Draaihals heeft er te lijden onder het zeldzaam worden 
van mieren, tengevolge van de zure regen en habitatverlies: gebrek aan dode bomen en aan nestholtes. Daar 
bovenop noteerde men ook een hoge mortaliteit in de overwintergebieden en op de trekroutes. In een 
Europese context wordt de eutrofiëring van de zandgronden, waardoor vergrassing optreedt en open 
plekken verdwijnen, als een mogelijke oorzaak van de achtergang gezien. Eutrofiëring heeft immers een 
nefaste invloed op mierenpopulaties, die het hoofdbestanddeel uitmaken van het voedsel van de Draaihals. 
Deze verklaringen gaan op voor Vlaanderen en Wallonië. Verder heeft men specifiek in Wallonië gemerkt dat 
het weghalen van oude, dode bomen, waar deze holenbroeder behoefte aan heeft, de nestgelegenheid doet 
dalen. Ledant et al. (1983: 147) merkten op dat de Draaihalzen van de Hoge Venen, meer bepaald uit de regio 
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Elsenborn, mogelijk van Scandinavische origine zijn. Ze zouden bijgevolg tot een minder warmte minnende 
populatie behoren dan de overige Draaihalzen die elders in Wallonië worden waargenomen. Een analoge 
situatie doet zich voor in Groot-Brittannië waar de Draaihals enerzijds aanwezig is in het ‘warme’ zuidoosten 
van Engeland en anderzijds ook in het ‘koele’ Schotland. Tot in het midden van de 20ste eeuw heeft de 
Draaihals in het Brusselse gebroed: in juli 1952 in Ukkel (Le Gerfaut, 1952: 342) en in de jaren 1950 in 
Bosvoorde, tijdens enkele warme en droge zomers, o.a. in 1953 in Groenenaal, een residentiële wijk aan de 
rand van het Zoniënwoud en in Bosvoorde: "Nous avons […] pu voir des jeunes encore nourris par les parents, 
le 7-VIII-53. En outre, nous avons pu apercevoir une dizaine de reprises, des individus isolés sur les communes 
de Groenendaal et de Boitsfort." (Le Gerfaut, 1955: 109) Tot 1967 werden nog enkele broedgevallen 
vastgesteld in de Brusselse Rand. Nadien werden de waarnemingen tijdens het broedseizoen sporadisch 
maar mogelijk werd er in het begin van de 21ste eeuw terug gebroed. In Noord-Frankrijk kende de soort een 
gelijkaardig lot. Ook al is hij nooit echt talrijk verspreid geweest, toch kwam de soort aan het einde van de 
19de eeuw in Noord-Frankrijk algemener voor dan nu. De achteruitgang is te wijten aan een combinatie van 
factoren: het verdwijnen van het bocagelandschap, het vellen van oude bomen in fruitgaarden, het gebruik 
van fytosanitaire producten ter bestrijding van mieren… Net als in Nederland vertonen de populatieaantallen 
van deze soort in Noordrijn-Westfalen sterke schommelingen gedurende de 20ste eeuw. In Nederland waren 
er naar schatting 125-250 paren in 1973-77 en nog maar 100-175 in 1979-1985. In 1989-1991 was dit met 
100-200 koppels nagenoeg hetzelfde. Het aantal liep in 1998-2000 terug tot 50-65 paren. 
 

Grijskopspecht, Picus canus 
De huidige verspreiding van deze soort verschilt niet zoveel van de situatie aan het einde van de 19de (cf. 
Félicien Fallon) en in het begin van de 20ste eeuw. Het is altijd moeilijk geweest om de 
populatieschommelingen op de Hoge Venen in kaart te brengen omdat het waarnemen van de soort niet 
eenvoudig is. Edmond de Selys-Longchamps had de soort omstreeks 1840 nog niet persoonlijk waargenomen 
maar noteerde "Il est sans doute de passage dans les forêts des Ardennes, car on m’a assuré à St-Hubert, 
qu’on y voit de temps en temps une espèce voisine du pic vert mais différente par sa tête grise." (Faune 
belge: 110) Voor Michael Schäfer bestond er geen twijfel over de aanwezigheid in de Moezelvallei en het 
broedend voorkomen van de soort in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts en de Eifel: "Erscheint bei uns nicht 
bloss auf seinem Durchzuge, sondern nistet auch im Hohwalde (bei Schillingen), und in den Eifel." 
(Moselfauna: 174) In de 19de eeuw bestond hier een overgangszone zone van veen en oud beukenbos die nu 
geheel verdwenen is. De verklaring van Edmond de Selys-longchamps zal dus wel correct zijn. Hij had wel van 
Holandre vernomen dat deze soort verscheidene malen in de omgeving van Metz was geobserveerd: "On en 
voit de temps à autre quelques individus dans nos environs" schrijft Holandre in een latere publicatie (1851: 
109). Alphonse Dubois was ook zeer voorzichtig en niet gedetailleerd in zijn bewoordingen: "Sehr selten; man 
findet ihn zuweilen im Ardennen-Wald." (Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (4): 51) Ook in 
de provincie Luxemburg is de soort waargenomen geweest aan het einde van de 19de eeuw: "Une femelle 
fesant [sic] partie de ma collection, a été prise au lacet avec des Grives à Grupont le 29 octobre 1888" schreef  
Alphonse Dubois (Ornis, 6: 325). A. Dubois vermeldt verder nog een vangst te Grand-Halleux, momenteel een 
deelgemeente van Vielsalm in het begin van de 20e eeuw: "A Grand-Halleux on a pris également à la tenderie 
du mois d'octobre 1904, une femelle du Pic ä tete cendree (Gecinus canus), toujours rare et de passage 
accidentel dans notre pays." (Ornis, 13: 133) In Les oiseaux de la faune belge van Georges van Havre lezen 
we dat "Quelques couples se reproduisent dans les Ardennes et l’Hertogenwald [...]."  (Op. cit.: 195) Laurent 
Coopman schreef in 1927 "est moins rare qu’on le suppose"  en een jaar later noteerde C. Franck één 
broedkoppel tijdens zijn inventarisatie van het ca. 6800 ha tellende Hertogenwald. Ongeveer 40 jaar later 
maakte Fontaine (1971) gewag van enkele waarnemingen. In tegenstelling tot nu broedde de soort eigenlijk 
niet in de Hoge Venen – het Hertogenwald ligt immers ten noorden van de eigenlijke Hoge Venen - maar de 
soort kwam, volgens Otto Le Roi (Die Vogelfauna der Rheinprovinz: 162), wel voor in de omgeving van Sankt-
Vith , alsook net over de grens in Monschau zonder er evenwel te broeden. Ook ten tijde van G. van Havre 
waren er ‘uitschieters’ in het verspreidingsgebied. Josef Gengler observeerde een koppel in de kloostertuin 
van Rouvroy, bij Virton in april 1915: "Am 13. IV. traf ich ein Paar Grauspechte im Klosterpark von Rouvroy; 
sie hackten auf dem Boden wie Grünspechte." (Journal für Ornithologie, 64: 409) Later voegde hij nog een 
waarneming tor op 23 augustus bij Weyler, op 4 km van Aarlen (Archiv für Naturgeschichte, 10: 131). Alfred 
Van Beneden was geïnteresseerd en ging tevergeefs op zoek: "Nous ne l’avons ni vu, ni entendu dans le parc 
du couvent de Rouvroy, où Gengler l’a observé en avril 1915." Niemand zal echter twijfelen aan de woorden 
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van spechtenspecialist Gengler. In 1906 werd de soort opgemerkt in Haspengouw, meer bepaald in Sart-en-
Fagne. In september 1883 werd in het Zoniënwoud een koppel geschoten en in de omgeving van Brussel 
werd een individu waargenomen in maart 1884: "mâle et femelle ont été pris aux environs de Bruxelles en 
septembre i883 et un autre individu a été pris, également près de Bruxelles, en mars 1884." (Dubois A., 
1886a: 2) In 1898 werd een ♂ en een ♀ waargenomen in Ciney (Le Gerfaut, 1943: 110) en een ♀ in oktober 
1896 te Bande (Dubois A., 1897-1898: 131), in de provincie Luxemburg. Een ♂ in bij Baelen, aan de Vesder, 
volgde in 1913. Deze waarneming, beschreven door Karel Dupond (Le Gerfaut, 1936: 175), raakte niet eerder 
bekend. Tussen 1973 en 1977 werden ongeveer 8 territoria in de Hoge Venen in relict-beukenbossen 
aangetroffen. De "forse achteruitgang" (Devillers P. et al., 1988. Op. cit.: 192), die zich in de periode 1979-
1981 had ingezet en waarvan in 1988 nog sprake van was, moet gerelativeerd worden. Sindsdien zijn de 
aantallen opnieuw toegenomen en werd in 1986 een broedgeval vastgesteld in Elsenborn. Het aantal bezette 
gebieden bedroeg 5 in 1984, 6 in 1985, 4 in 1986 en 12 in 1987. In 1997 waren 6 tot 8 territoria bezet en 19 
in 1999. De lage aantallen in het begin van de jaren 1980 kunnen waarschijnlijk worden verklaard door de 
strenge winters van 1978-1979, 1984-1985 en 1985-1986. In 1998, en ook de jaren nadien, werd deze soort 
geregeld waargenomen in de buurt van Beauraing, in het zuiden van de provincie Namen. Mogelijk heeft de 
Grijskopspecht er gebroed maar bewijzen ontbreken. Begin maart 1999 werd de soort regelmatig al zingend 
waargenomen in Viroinval, aan de andere kant van de uitstulping in de Maasvallei (Testaert D., 1998: 67-68). 
Deze nieuw ontdekte territoria, ver van de gebruikelijke laten uitschijnen dat mogelijk in het verleden andere 
gevallen over het hoofd werden gezien. In Wallonië waren er in 2010 naar schatting 33 tot 40 paren, verspreid 
over de Ardennen en Belgisch Lotharingen. Na een lichte toename sinds de jaren 1980 is de soort na 2005 
opnieuw schaarser geworden. In Nederland werd de soort voor het eerst op 28 april 1974 waargenomen te 
Oosterveld in de provincie Overijssel444. Het ging hier om een zingend mannetje. De westelijke grens van het 
verspreidingsgebied van de Grijskopspecht loopt dwars door het Groothertogdom Luxumburg, waar de soort 
voorkomt in de valleinen van Moezel, Sûre, Syre, beide zijrivieren van de Moezel, Zwarte Ernz en Witte Ernz. 
Het eerste gedetailleerde broedgeval dateert uit 1963, toen een nest werd aangetroffen in een dode beuk 
op 6,45 m hoogte445. Eind mei 1971 werd een ander nest ontdekt bij Schengen op 9 m hoogte446 eveneens in 
een beuk. Deze spechtensoort heeft een duidelijke voorkeur voor beuken want ook een nest, ontdekt op 15 
mei 1980 bij Roodt-sur-Syre, bevondt zich in een beuk. Ook ten westen van ons land, in Noord-Frankrijk, 
wordt de soort soms waargenomen. A. de Norguet (1860 en 1870) vermeldt de soort niet en C.-D. Degland 
had nog geen exemplaren uit eigen regio in zijn verzameling: "Ceux que je possède m’ont été envoyé de la 
Lorraine, où cette espèce passe en automne." (1840: 173) Een ♂ en een ♀ werden in september 1900 te 
Cayeux-sur-Mer gesignaleerd en recenter werd in de Marquenterre (departement Somme) een individu 
zingend waargenomen op 25 november 1975 en 29 augustus 1976. Deze vogels zijn mogelijk afkomstig van 
de Bretoense populatie, die vroeger zij het in kleine aantallen over geheel Bretagne voorkwam en zich nu 
alleen nog maar ophoudt in het uiterste noordoosten van het departement Ile-et-Vilaine. Tijdens de 
atlasinventarisatie van 2004-2008 werd de soort maar in 8 kilometerhokken aangetroffen tegenover 48 in de 
periode 1980-1985. In Picardië loopt een onderzoek naar de precieze status van de soort en wordt verder 
onderzocht of de soort er mogelijk niet als broedvogel voorkomt. Indien dit het geval zou zijn behoort de 
Grijskopspecht tot één van de zeldzaamste broedvogelsoorten van de regio.  De laatste jaren liepen de 
aantallen in Noordrijn-Westfalen sterk terug. In de literatuur is er zelfs sprake van een halvering. Dit neemt 
echter niet weg dat in 2005 nog een duizendtal paren geteld werden. In Europa stelt men sterke fluctuaties 
vast zonder dat er duidelijke tendenzen kunnen worden uit afgeleid. In Duitsland liepen de antallen in de 
periode 1980-2005 met meer dan 20% terug. In Nederland is nog geen broedgeval vastgesteld, hoewel dit al 
wel een tijdje verwacht wordt op basis van berichten over een opmars binnen Europa. De locaties van de vier 
door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna aanvaarde gevallen liggen allemaal binnen een straal 
van enkele tientallen kilometers van de Duitse grens verwijderd. 

 
Zwarte Specht, Dryocopus martius 

 
444 Tekke M.J., 1977. Ornithologie van Nederland 1974 en 1975. Limosa, 50: 34 - 60. 
445 Schlesser A., 1963 Grauspecht (Picus canus) brütet im Grünewald. Regulus, 7:402-411 en Schmitt R., 1963. 
Grauspechtbeobachtungen bei Scheidhof. Regulus, 7: 411-414. 
446 Wassenich  V., 1971. Grauspecht (Picus canus) als Brutvogel am Strombrg bei Schengen. Regulus, 10: 343-344. 
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In het midden van de 19de eeuw was de verspreiding van deze soort vrijwel ongekend. Bij Edmond de Selys-
Longschamp lezen we: "Très rare, de passage accidentel dans les montagnes de la rive droite de la Meuse" 
(Catalogue des oiseaux des environs de Liège d’après une nouvelle méthode: 36) en "Je n’ai pas observé moi-
même cette espèce mais j’ai dû le reconnaître à la description qui m’a été faite d’un oiseau tué dans la grande 
forêt de Hertogenwald au delà de Verviers près de la frontière de Prusse. Ce pic habite les Alpes Suisses et la 
Forêt noire." (Faune belge: 110) Edmond de Selys-Longchamps was overmand door onzekerheid want in 
latere publicaties zwijgt hij in alle talen over het voorkomen van de Zwarte Specht in ons land. Alphonse 
Dubois beschrijft in 1896 deze soort als nieuw voor ons land: "La seconde espèce [na de Sneeuwuil] que j'ai 
à signaler, est le Pic noir (Dryocopus martius Lin.), tué dans la forêt de Herbeumont (Luxembourg belge), le 
23 novembre 1888. Herbeumont est en pleine Ardenne, non loin de Bouillon et à une dizaine de kilomètres 
de la frontière française. C'est M. J. Opdenbosch, préparateur au Musée de Bruxelles, qui a été chargé du 
montage de cet Oiseau et qui m'a fait part de cette intéressante capture, car, c'est la première fois que le Pic 
noir a été pris eu Belgique. Il est probable que notre Oiseau est un égaré des forêts de Conifères des 
montagnes de la France ou de la Suisse, où ce Pic est assez répandu." (Bulletin de la Société Zoologique de 
France, 21: 154-155) In 1897 kon A. Dubois een tweede geval melden: "M. AI. della Faille de Loverghem me 
certifie avoir vu, en 1865, ä Marche-les-Dames près  [de] Namur, un Pic noir provenant de cette region; cette 
espèce aurait donc ete prise deux fois dans le pays." (Ornis, 9: 129) De soort kende in West-Europa een sterke 
expansie naar het westen aan het einde van de 19de eeuw en de eerste waarneming van deze soort in ons 
land vond plaats op 23 november 1882 – en niet 1888 zoals A. Dubois in 1912 vermeldt - te Herbeumont in 
de provincie Luxemburg. A. Dubois situeerde aanvankelijk in een artikel uit 1896 (Bulletin de la Société 
Zoologique de France, XXI: 153-155) deze waarneming in het juiste jaar maar vergiste zich in een latere 
publicatie: "La présence de ce Pic n’avait jamais été constatée en Belgique avant 1888, où je fis connaître une 
première capture dans la forêt de Herbeumont le 23 novembre." (Dubois A., 1912: 206) In 1946 schreef 
Florent Wortelaars: "In Meerdael zelf broedde [de Zwarte Specht] nog niet; wel heb ik er, door een wijfje, 
reeds viermaal een holte weten uithakken, telkens in een zware beuk; van nestelen is er tot hiertoe nog niets 
terecht gekomen. In het bos van Heverlee broedt er jaarlijks een paar. […] In de wouden van onze Ardennen 
zijn het gewone broedvogels. In Meerdael komen er ieder jaar overwinteren" (1946: 82). A. Dubois laat 
doorschemeren dat Belgische broedwaarnemingen er zaten aan te komen aangezien de soort in Nederland 
al was waargenomen: "En Hollande, d'après Martinet, le Dryocopus martius s'est montré accidentellement 
dans le Hertogenwald; M. H. Koller dit, qu'en 1838, deux sujets furent tués près de Twelloo et un près de 
Groesbeek, mais on ne l'a plus revu depuis." Ook hier begaat hij enkele flaters: het Hertogenwald ligt nog 
steeds niet in Nederland en Temminck447 kende de Zwarte Specht niet als een in Nederland waargenomen 
vogel. Schlegel448 vermeldt de soort in 1860, kort nadat A.A. van Bemmelen de soort had opgenomen in zijn 
Bouwstoffen Voor eene Fauna Van Nederland449. Volgens Snouckaert van Schauburg450 was de Zwarte specht 
"in verschillende jaren tweemaal op Hunderen bij Twello (Gelderland) […] gezien." Ook uit Noord-Frankrijk 
kwamen er berichten van waarnemingen en vangsten. Zo schreef Charles Van Kempen in 1889: "J’ai fait une 
acquisition, il y a quelques temps, à Dunkerque, d’un certain nombre d’Oiseaux montés, tués dans les 
environs de cette ville, la rareté de plusieurs d’entre eux m’engage à les signaler à la Société zoologique; trois 
espèces n’ont même, je crois, jamais été citées dans la faune européenne."451 Maar bij Degland (1831 en 
1840) is er van de soort nog geen sprake. De exemplaren uit zijn privécollectie kwamen uit de Pyreneën en 
Zwitserland maar hij wist wel dat de soort in de Isère broedde (1840: 175) In de lijst van Ch. Van Kempen 
staat o.a. een volwassen ♂ Zwarte Specht vermeld. In Frankrijk was de soort schaars aanwezig in de Jura en 
vanaf 1827 aanwezig in de Haute-Loire maar zelfs ruim nadien ontbrak de soort in Picardië en de Nord-Pas-
de-Calais. Dit in tegenstelling tot wat Ludwig Reichenbach schreef: "Findet sich fast in ganz Europa und 
Asien".452 Voor Nederland noteerde de Duitse zoöloog en botanicus in 1854 terecht: "fehlt […] in Holland".453 

 
447 Manuel d'ornithologie, ou tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe, J.C Sepp & Fils - G. Dufour., Amsterdam - 
Paris., 1815. De soort wordt ook niet in de 2de vermeerderde editie van 1820-1842 voor Nederland vermeld.   
448 Natuurlijke historie van Nederland. De dieren van Nederland. Gewervelde dieren, Haarlem, A.C. Kruseman, 1860: XXIX. 
449 A.A. van Bemmelen, 1858. Bouwstoffen Voor eene Fauna Van Nederland, E.J. Brill, Leiden, II: 211. 
450 Snouckaert van Schauburg R.C.E.G.J., 1908. Avifauna neerlandica, Lijst der tot dusverre in Nederland in wilden staat waargenomen 
vogelsoorten, Mejer & Schaafsma, Leeuwarden: 56. 
451 Van Kempen Ch., 1889. Sur quelques oiseaux rares du Nord de la France. Bulletin de la Société zoologique de France, 27: 105. 
452 Reichenbach L., 1854. Handbuch der speciellen Ornithologie,  beschreibender Text zu der vollstandigsten Kupfersammlung der 
Vogel aller Welttheile, Lieferung Picinae, Dresden: 389. 
453 Reichenbach L., 1854. Op. cit.: 389. 
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Met enige fierheid schrijft Van Kempen: "Le catalogue de M. de Norguet, qui donne la liste complète des 
Oiseaux tués dans le Nord de la France ne cite pas l’Hierofalco islandicus, l’Alauda calandra, le Driopicus 
martius et l’Anoüs stolidus. Ce serait donc quatre nouvelles espèces à ajouter aux captures fortuites faites 
dans notre contrée."454 De laatste soort, een Noddy, komt al uiterst verdacht over maar Van Kempen 
vermeldt eveneens, zonder blozen, een Bruine Gent, een Brilstormvogel en een Roetkopalbatros als soorten 
waarvan "la présence n’a jamais été signalée en Europe." (Van Kempen Ch., 1889. Art. cit.: 106) Hij had de 
opgezette vogels gekregen van een marineofficier die Duinkerke ging verlaten, geen ornithologische 
interesses had en zijn collectie wilde weggeven. Charles Van Kempen heeft zich nooit vragen gesteld bij het 
zien van deze ‘vreemde vogels’.  Ook in 1902 wilde Van Kempen niet toegeven dat deze rare snuiters, 
waaronder de Zwarte Specht, onmogelijk in de omgeving van Saint-Omer konden verzeild geraakt zijn: "[de 
verzamelaar] m’a assuré qu’elles avaient été tuées sur la côte. Leur capture est tellement extraordinaire que 
je n’y ose ajouter foi; aussi je les catalogue qu’avec un gros point d’interrogation? Les individus sont en parfait 
plumage et ne paraissent pas avoir été captifs sur quelque navire. Comme ce sont des Oiseaux de mer, ne 
pourrait-il se faire qu’ils se soient perdus par une violente tempête et que les vents les ait chassés dans la 
mer du Nord ?" (Bulletin de la Société zoologique de France, 30: 18). In de 19de eeuw was de Zwarte Specht 
een berggebonden soort in Frankrijk. In de collectie Marmottan van het Parijse Muséum d’Histoire naturelle 
treft men geen enkel exemplaar uit Noord-Frankrijk aan. Hier werden de eerste individuen aan het einde van 
de Eerste Wereldoorlog waargenomen. Volgens Martinet, een andere bron die Alphonse Dubois citeert, zou 
een exemplaar in de Meierij van ’s Hertogenbosch, één van de vier delen van het Nederlandse Hertogdom 
Brabant, zijn waargenomen maar de Friese ornitholoog Herman Albarda liet dit gegeven in zijn Aves 
neerlandica terecht weg, wegens te onzeker. Waar het geschoten exemplaar van Groesbeek uiteindelijk 
naartoe is gegaan, is niet bekend. Dus ook hier moeten we volledig vertrouwen op wat in de literatuur te 
vinden is. Er volgde al snel een verdere uitbreiding naar het westen en het noorden. Zo werden in het begin 
van de 20ste eeuw verschillende Zwarte Spechten in Nederland gedood en beschreven455 en in 1920 schreef 
Th. Bisschop: "Quant au Pic noir, Dryocopus martius martius (L.), après avoir été un rare visiteur en Belgique 
pendant de longues années, il s'y est acclimaté récemment dans les provinces de Liège, de Luxembourg et 
même de Namur. Sa marche vers l'Occident n'a pas encore atteint l'Angleterre." (Le Gerfaut, 1920: 15) 
Alphonse Dubois schreef reeds eerder: "ce qui est surtout intéressant à constater, c'est  que si certaines 
espèces deviennent de plus en plus rares et disparaissent même complètement du pays, d'autres viennent 
parfois les remplacer. Ainsi le Pic noir (Dryocopus martius), dont la première capture n'a été faite en Belgique 
qu'en 1888, est devenu depuis sédentaire. M. F. Visart de Bocarmé s'est livré à une enquête minutieuse sur 
cet Oiseau dont il vient de publier le résultat dans le Gerfaut (3, 1913). Il résulte de cette enquête, que le Pic 
noir est aujourd'hui plus ou moins sédentaire dans la plupart des grandes forêts de l'est de la Belgique, depuis 
le Hertogenwald belge jusque dans les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg; il a même été 
observé clans le Hainaut et dans la forêt de Soignes près de Bruxelles et à La Hulpe. Il niche dans le 
Hertogenwald et probablement dans la plupart des forêts où sa présence a été constatée. Toujours est-il que 
ce Pic étend son domaine chaque année davantage."(Dubois A., 1913d: 164) In 1938 schreef Alfred Van 
Beneden over de situatie in de Hoge Venen, in gans België en het Antwerpse in het bijzonder: "Un bel 
exemple d’espèce qu’il faut défendre contre ses ennemis, avec énergie, est le pic noir, Dryocopus martius, 
qui à lui seul symbolise la grande forêt du Haut-Plateau. Il est en légère augmentation. Depuis l’enquête de 
M. F. Visart de Bocarmé, il s’est répandu dans le pays et atteint les abords d’Anvers […]." (Hautes Fagnes, 1, 
1938: 129) C. Hendrickx bevestigde in een bericht dat hij aan Georges van Havre stuurde: "Un pic noir que 
j'ai empaillé moi-même a été tiré à Réthy [Retie, een landelijke Kempische gemeente gelegen in het oosten 
van de provincie Antwerpen in het hartje van de driehoek Geel, Turnhout, Mol], au commencement du mois 
de mai 1920. On m'a certifié qu'on en avait encore vu d'autres dans les environs." (Le Gerfaut, 1921 : 47) 
Enkele jaren later zou hier ook gebroed worden. G. van Havre reageerde prompt op dit bericht: "Cette 
capture est, à ma connaissance, la première qui ait été faite dans la province d'Anvers. Elle prouve que la 
poussée occidentale de cette espèce se poursuit encore. Il faut l'attribuer sans doute aux nombreux 
peuplements forestiers opérés durant ces dernières années dans le nordest de la province d'Anvers." De 
woorden van Georges van Havre waren nog niet koud of een jaar later noteerde men de volgende 
waarneming voor de provincie Antwerpen: "J'ai à signaler une nouvelle capture de Pic noir faite dans la 

 
454 Van Kempen Ch., 1889. Sur quelques oiseaux rares du Nord de la France. Bulletin de la Société zoologique de France, 27: 106. 
455 Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, 10, 1906: 211. 
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province d'Anvers. Un chasseur d'Heyst-op-den-Berg m'a fait parvenir, pour être naturalisé, un exemplaire 
mâle tué par lui à Meerhout, près Hoogstraeten, le 8 octobre 1921", schreef E. Walschaerts aan de 
ornitholoog uit Wijnegem. Waar van Havre volgende commentaar aan toevoegde: "Cette capture est la 
seconde pour la province d'Anvers, la première, relatée dans les observations pour 1920-21, ayant eu lieu à 
Rethy, en mai 1920"( Le Gerfaut, 1922: 44). Het schijnt van Havre ontgaan te zijn dat Josef Gengler een Zwarte 
Specht gehoord had in een dennenbos in de omgeving van Langdorp, tussen Kempen en Hageland: "Am 22. 
Oktober flog ein Schwarzspecht über den Nadelwald bei Langdorp laut rufend hinweg. Ich war über diese 
Begegnung erstaunt, denn ich glaubte in Belgien sei dieser Hochwaldungen verlangende Specht nicht zu 
Hause." (Archiv für Naturgeschichte, 10: 132-133) Het succes van de Zwarte Specht werd de soort fataal: elke 
verzamelaar wilde een exemplaar in zijn bezit krijgen: "Niche non seulement dans l'Hertogenwald, mais en 
général dans les boisements de quelque étendue; n'est plus que d'une rareté relative et deviendrait 
certainement commun, s'il n'était détruit systématiquement comme pièce de collection." lezen we bij 
Laurent Coopman (Le Gerfaut, 1921: 104). In 1898 bevestigde Alfred Quinet het voorkomen in ons land: 
"Habitat: […] forêts de conifères de France, de Suisse et de Belgique." (Vade-mecum des oiseaux observés en 
Belgique: 184) Alphonse Dubois noteerde in 1906 reeds 5 gevallen voor ons land in de periode 1882-1904: 
"M. J. Sibille m'informe qu'un male de Pic noir (Dryocopus martius) a été pris à la tenderie (aux lacets) ä 
Grand-Halleux au mois d'octobre 1904; un autre aurait été vu dans la forêt de Hertogenwald. M. J. Gerard-
Filot m'écrit qu'il a reçu pour sa collection une femelle du meme Pic noir, tirée par un garde près de Sprimont 
le 30 octobre 1904. — Le Dryocopus martius a donc ete observé cinq fois en Belgique de 1882 à 1904." (Ornis, 
13: 133) In 1907 bereikte deze soort het Brabantse, in 1908 de provincie Namen en wat later ook het Luikse. 
Zo schreef Marcel de Contreras: "Le 2 octobre 1910 un sujet a été abattu par M. Franz de Lathuy, de 
Gembloux, à Hamois en Condroz; il n'a, malheureusement, pas été naturalisé. Un mâle a été tué par M. le 
baron de Tornaco, à Neuville en Condroz, et une femelle a été capturée par M. Davie, de Liège, près de 
Stavelot. Ces deux derniers individus ont été naturalisés par M. Gérard Filot, de Liège, en octobre 1910. C'est 
à son obligeance que nous devons ce renseignement." (Le Gerfaut, 1912: 64) In 1910 werd de provincie 
Limburg gekoloniseerd, tien jaren later de provincies Antwerpen en Limburg: "J'ai vu un pic noir, le 8 
septembre 1922, à Helchteren, dans la Campine limbourgeoise. […] J'en ai parlé au garde-chasse de l'endroit 
(château de Doel), qui m'a dit qu'il en connaissait un ou deux dans ces bois depuis plus d'un an. […] Quoique 
ces captures n'aient pas été faites durant la période indiquée ci-dessus, je crois intéressant de signaler que 
deux pics noirs ont encore été tués en Campine anversoise durant l'automne 1921. Le premier sujet a été 
capturé à Postel en novembre et le second, une femelle adulte, à Poppel en octobre. J'ai pu acquérir ce 
dernier pour ma collection" (Le Gerfaut, 1923: 39) schreef Georges van Havre. Het eerste broedgeval voor de 
Kempen werd in 1926 in Retie vastgesteld (broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 73) en in 1954 broedden 
er in Postel (De Giervalk, 1954: 289) een tiental paren Zwarte Specht. In 1924 zette de kolonisatie zich verder 
in de provincie Henegouwen en in 1932 volgde Oost-Vlaanderen. In 1975 werd voor het eerst in het 
westelijke deel van de provincie Henegouwen, meer bepaald in Stambrugge, een nest ontdekt. De soort 
bereikt hiermee tegelijkertijd haar meest westelijke verspreiding in ons land (Delmée, E. & Godart, P., 1976: 
229-243). De belangstelling voor deze soort was zo groot dat M. Mairlot (Le Gerfaut, 1920: 99-101) een kort 
artikel besteedde aan de studie van het nest. Gevangen exemplaren werden spontaan aan musea en 
wetenschappelijke instellingen geschonken: "Un magnifique pic noir mâle adulte a été capturé à Nassogne, 
le 22 novembre 1922, par M P. Robert, de Genval. Celui-ci a eu l'obligeance de me donner les renseignements 
suivants "Je croyais, me dit-il, avoir affaire à un geai, le vol est identique et ce n'est qu'en entendant son cri 
perçant et en le ramassant que je me suis aperçu de mon erreur. L'oiseau était seul. Je l'ai offert à l'Institut 
agricole de Gembloux." D'autre part, M. De Reze, naturaliste-préparateur à Etterbeek-BruxelIes, m'apprend 
qu'un pic noir a été capturé à Grand-Halleux, au début de l'année 1922. 11 l'a cédé au Musée Forestier, à 
Groenendael." (Van Havre G., 1923: 39) In vergelijking met de periode 1973-1977 zijn de aantallen voor 
Vlaanderen intussen vervijfvoudigd en heeft de soort alle bosrijke regio’s veroverd en zelfs de Zwinbosjes te 
Knokke. De soort werd dus voor het eerst in België in 1882 gemeld en het eerste broedgeval dateert uit 1903 
in de Voerstreek. In 1865 schreef Alphonse de la Fontaine "Cet oiseau [...] n’a pas encore été observé dans 
le Luxembourg. Il m’a été assuré qu’il se trouvait dans la forêt de Huqueny (commune de Tournay) et dans 
celle du Chaîne et de Bois-brûlé (commune de Juseret) [beide plaatsen bevinden zich in de provincie 
Luxemburg], mais jusqu’à ce jour je n’ai pu acquérir aucune conviction à cet égard." (Faune du pays du 
Luxembourg: 153) De soort was toen al in de omgeving aanwezig. Michaël had de soort niet eigenhandig 
waargenomen maar schreef dat "In der St Wendeler Sammlung steht ein Exemplar, welches in des dortigen 
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Gegend erlegt wurde." (Moselfauna: 173) Sankt-Wendeler ligt in de deelstaat Saarland welke aan het 
Groothertogdom en Frankrijk grenst. Het ging vanaf toen ontzettend snel want Georges van Havre (1928) 
beschrijft de soort als "rare dans nos forêts belges jusque vers 1908" - het was omstreeks dit jaar dat er voor 
het eerst in ons land werd gebroed456 - en voegt er aan toe "c’est vers 1913 et 1914 que la densité semble 
avoir atteint son point culminant." (Les oiseaux de la faune belge: 200) In 1931 maakte F. Visart de Bocarmé 
(Visart de Bocarmé F., 1913: 6-11, 17-21, 34-40, 49-56, 68-73, 85-89 en 97-102) opnieuw een balans op in 
verschillende nummers van Le Gerfaut. In de jaren 1960 werd de Belgische populatie op 50 tot 250 paren 
geschat en 10 jaren later waren het er al naar schatting 275 en in 1973-1974 zouden de aantallen oplopen 
tot 375. Op het einde van de jaren 1980 broedde de soort, in Vlaanderen, vooral in de Antwerpse en 
Limburgse Kempen. Enkele jaren later waren er ook broedgevallen in West-Vlaanderen (1984) en Oost-
Vlaanderen (1985). De Kempen blijven, in Vlaanderen, het belangrijkste verspreidingsgebied maar de 
uitbreiding naar het westen is ook opvallend. In Vlaanderen werd de populatie in de periode 2000-2002 op 
650 tot 1050 broedparen geschat. Aan Waalse zijde waren er in 2010 van 920 tot 1400 broedkoppels 
aanwezig, verspreid over Midden-België, Condroz, Fagne, Famenne, Ardennen en Lotharingen. Ook in Hoog-
België is de soort goed vertegenwoordigd. De Zwarte Specht is omstreeks 1907 in het Zoniënwoud 
opgedoken en werd nadien sporadisch opgemerkt in Brusselse parken. In 1989-1991 werd de populatie van 
het Zoniënwoud op 4 tot 5 broedparen geschat, hoewel geen enkel geval met zekerheid kon worden 
bevestigd. In de periode 2000-2004 waren de aantallen nagenoeg dezelfde en bleef de soort nog steeds 
hoofdzakelijk beperkt tot het Zoniënwoud. In Nederland vond het eerste bewezen broedgeval plaats in 1915 
in Twente (provincie Overijssel)457. Sinds de vestiging in 1913 nam de soort, ondanks intensieve bejaging, 
voortdurend in aantal toe. Mede dankzij het ouder worden van de naaldbossen aangeplant op de 
zandgronden  tussen 1880 en 1950. De soort bereikte een hoogtepunt in de jaren 1980 om vervolgens sterk 
af te nemen. Men gaat er nu van uit dat de schattingen van 1500-2500 paren (Teixeira, 1979) en 2300-2900 
paren (SOVON, 1987) voor de jaren 1970 en het begin van de jaren 1980 te hoog waren. Vermoedelijk is 
1100-1600 paren een realistische weergave van de huidige situatie. In het Groothertogdom Luxemburg, waar 
het eerste nest ontdekt werd bij Ernzen, dook de soort op aan het einde van de 19de eeuw, samen met de 
aanplant van naaldbomen. Bij het begin van de 19de eeuw was de Zwarte Specht als broedvogel afwezig in 
het Rijnland. De eerste broedgevallen werden opgetekend in 1903 en 1904. Ook in Westfalen was de soort 
in de 19de eeuw afwezig. Dit gebied van de deelstaat werd tussen 1880 en 1917-1920 bevolkt. In de periode 
2005-2009 werd de populatie van Noordrijn-Westfalen op 1900-2700 paren geschat.  
 

Middelste Bonte Specht, Dendrocopos medius 
Deze soort, "Très-rare dans les grands bois de chêne de l’Ardenne" (Faune belge: 109), volgens Edmond de 
Selys-Longchamps,  was in de tweede helft van de 19de en in de eerste helft van de vorige eeuw een niet echt 
verspreide maar toch regelmatige broedvogel in de Ardennen en de omgeving van Luik, zonder evenwel 
talrijk aanwezig te zijn. In de provincie Limburg was de soort zeer schaars: "Cette espèce n’a été signalée 
qu’une fois et dubitativement dans le Limbourg. Elle niche, paraît-il, dans les forêts des Ardennes" schreef 
een geïnteresseerde Constant Bamps in 1898 (Bulletin de la section scientifique et littéraire de la Société 
chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, 34: 77). In 1888 werd een individu in Deurne gedood (Dubois 
A., 1912: 207; Dubois A., 1876-1894, II, addit. et corr.: 721 en Dubois A., 1890: 324); 1 in Wachtebeke op 28 
september 1906; 1 in het gehucht ‘t Hooghe, bij Ieper, in de herfst van 1912; 1 te Havré, bij Bergen, in juli 
1913; 1 exemplaar, "tué par M. Hogge, de Liège, à Trooz, le 9 mars 1919" (Le Gerfaut, 1920: 38) werd door 
Georges van Havre opgezet; 1 individu – mogelijk een ♀- in 's-Gravenvoeren, in het zuidoosten van de 
provincie Limburg op 12 november 1923 (Le Gerfaut, 1924: 47); 1 ♂ in de tuinen van het kasteel van Méry 
op 21 juni 1929 (Le Gerfaut, 1930: 105); 1 in Soumagne in oktober 1930 (Le Gerfaut, 1936: 175) en 1 
exemplaar in Berlaar, in de provincie Antwerpen in de lente van 1938 (Le Gerfaut, 1938: 152). Al bij al kon 
gesteld worden dat "Ce Pic est extrêment rare en Belgique, où il ne se montre guère que çà et là dans les 
grands bois de l’Ardenne: M. Alphonse de Lafontaine [sic] dans sa Faune du Pays de Luxembourg, dit que 
cette espèce, bien que peu répandue dans le Luxembourg, y niche néanmoins régulièrement, et qu’on l’y 
rencontre depuis les forêts de l’Ardenne jusque dans les bois de la Moselle et de la Basse-Sart" (Monographie 
des oiseaux de la Belgique: 111). Deze informatie werd eerder door Schäfer en Holandre verschaft: "Er 

 
456 Cuisin M., 1985. Range-expansion of the Black Woodpecker in Western Europe. British Birds, 78: 184. 
457 Van Oort E.D., 1915. Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea, 4: 113-118. 
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bewohnt die Laubholzwälder des Mosel-, Sauer- und Saarhaltes und des Hochwaldes : Umgegend Saarlouis 
und Saarbrücken u[nd].s[o].w[eiter]." (Moselfauna: 176) en "Dans les grandes forêts de chênes; on le 
rencontre particulièrement dans celle de Merten, près de Saint-Avold." (1851: 109) C. Franck noteerde er 
maar 1 broedkoppel. Van Havre citeert de Middelste Bonte Specht nog als broedvogel ten noordoosten van 
Antwerpen, in de provincie Henegouwen en ook in de tuinen van het koninklijk paleis te Laken. In 1972 
vermelden Lippens & Wille deze soort als een zeldzame broedvogel in België terwijl de Commissie voor de 
Belgische Avifauna (1967) de soort als "zeldzame gast" omschrijft. Dit ontlokte terecht de opmerking dat het 
eigenaardig zou zijn indien Alfred Van Beneden, die de Ardense bossen grondig heeft doorkruist van 1935 
tot 1955, de soort niet op het spoor zou zijn gekomen (Ruwet J.C. & Rappe A., 1967: niet genummerd [466-
469] en Ledant J.-P., Jacob J.-P. & Devillers P., 1983: 142). Mogelijk heeft de soort geleden onder het 
wisselende aanbod aan gunstige habitats en de strenge winters omstreeks 1940. In de periode 1973-1977 
was de soort als broedvogel alleen in Wallonië bekend. De eerste broedbewijzen voor Vlaanderen dateren 
uit het begin van de jaren 2000. In 2002 werden in de Voerstreek 2 tot 3 zekere broedgevallen genoteerd en 
de soort was met respectievelijk 14 en 4 broedparen aanwezig in het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud. In 
2003 waren er reeds minimaal  15 paren in het Meerdaalwoud (Natuur.oriolus, 72: 4-13), 8 in het Zoniënwoud 
en 3 in de Voerstreek. Ook in Wallonië heeft de soort de wind in de zeilen. Van 250 paren in 1973-1977 
groeide de broedpopulatie naar 1500 tot 3000 paren in de periode 1995-2002 en naar schatting 4200 in 2010. 
Een zeer snelle evolutie want in 1992 werd het aantal bezette territoria op 530-650 geschat (Schmitz L., 1993: 
145-166). Het ouder en rijker worden van onze bosgebieden gekoppeld aan een extensief bosbeheer waarbij 
oude bomen niet langer verwijderd worden, is een mogelijke verklaring voor de toename (Lehaire F., 
Monticelli D., Paquet, J.-Y., Delahaye L., Claessens H. & Rondeux J., 2009: 149-163). In de Hoge Venen vinden 
we een passend voorbeeld: "Dans la région, l’espèce avait déjà été noté au début du [20e] siècle […], mais 
pendant 50 ans, elle disparut ou passa inaperçue. Cette éclipse pourrait être due au manque de recherches 
appropriées ou à l’évolution des habitats: les chênaies se sont raréfiées. [….] [L]e Pic mar est d’autant plus 
abondant que le massif forestier comporte un pourcentage plus élevé de vieilles chênaies. Le maintien à long 
terme de l’espèce implique la conservation – ou une exploitation très tardive (après 300 ans) – d’au moins 
une partie de ces forêts, la régénération annuelle d’une autre partie pour assurer la relève." (Metzmacher 
M., 2004: 275) In Brussel is de Middelste Bonte Specht een recente broedvogel die geprofiteerd heeft van de 
aantalstoename in Zuid-België sinds de jaren 1980 maar vooral in de jaren 1990. De soort werd voor het eerst 
in 1998 gecontacteerd in het Meerdaelwoud, vervolgens in het Zoniënwoud in 2001. Voor de oudste 
waarnemingen in Nederland moeten we teruggaan tot 12 januari 1842 in Ubbergen (Groningen), waar een 
2de jaars ♂ gedood werd en december 1855 te Wildenborch, eveneens in de provincie Groningen, waar ook 
een individu gedood werd. De oudste broedgevallen komen uit Zeist (1860 en 1862) en de buurt van 
Enschede458 (1952). In Noord-Frankrijk was de soort "De passage accidentel" en werd er, volgens Côme-
Damien Degland (1831: 221 en 1840: 174) en Anatole de Norguet (1866: 107) in de omgeving van Boulogne 
(departement Pas-de-Calais) gebroed in de eerste helft van de 19de eeuw. Heeft de Norguet zonder meer 
Degland gecopieerd of kwam de soort alleen maar in "le Boulonnais" voor? Geen van beiden citeert andere 
broedplaatsen in Noord-Frankrijk.  In de literatuur van 19de eeuw voor Picardië staat de soort als doortrekker 
beschreven en in de collectie Marmottan, die hoofdzakelijk uit vogels bestaat die aan de kust werden 
gevangen, prijkt geen enkele Middelste Bonte Specht uit Noord-Frankrijk. In de periode 1970-1985 was de 
soort in de regio Nord-Pas-de-Calais nagenoeg afwezig. Het is pas vanaf 1969, na de oprichting van de Groupe 
Ornithologique Nord, dat de soort terug te vinden is in lokale ornithologische publicaties. In 1992 werd het 
aantal paren op 54-147 geschat (Tombal J.-Ch., 1993: 232-234). Net als bij ons worden beukenbossen 
vermeden en zijn uitsluitend oude eikenbossen er in trek. Het eerste broedgeval in het Groothertogdom 
Luxemburg dateert van 1959 bij Bettemboug459. De toename van het aantal waarnemingen sinds 1958 moet 
eerder toegeschreven worden aan de waakzaamheid van de ornithologen dan wel aan het aantal effectieven. 
Wat voor het Groothertogdom van toepassing is kunnen veralgemenen maar of er effectief in Europa van 
een toename sprake is en zo ja vanaf wanneer, is niet duidelijk. Tot en met de jaren 1980 spreken de meeste 
bronnen nog van een achteruitgang en areaalinkrimping als gevolg van het kappen van oude eikenbossen en 
omvorming van loofbossen in economisch aantrekkelijker naaldbossen en populierenplantages. Vanaf het 
begin van de jaren 1990 melden verschillende bronnen echter een toename. Mogelijk komt dit doordat veel 

 
458 Wichmann H., 1952. Een nieuw broedgeval van de Middelste Bonte Specht,Dendrocopos m. medius (L.). Ardea, 40: 115-119. 
459 Wassenich V., 1960. Die Mittelspecht (Dendrocopus medius) im Luxemburgischen. Regulus, 6: 78-90. 
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bossen die aan het einde van de 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw zijn aangelegd, nu geschikt zijn 
voor de Middelste Bonte Specht. Jaarlijks telt men nu in Nederland naar schatting 5 tot 10 succesvolle 
broedparen. De bestandstoename en de verspreiding van deze soort in Rijnland-Westfalen hangt samen met 
wat er zich in andere deelstaten voordoet. In de periode 1996-2001 werd de populatie van de aan België en 
Nederland grenzende deelstaat op 850 parn geschat. Voor de periode 2005-2009 werden 1600-2600 naar 
voren geschoven. Alles wijst er op dat deze tendens zich in de periode 2010-2012 heeft verdergezet. Enkele 
zachte winters in de jaren 1990 en 2000 hebben zeker en vast hier een positieve rol in gespeeld.  
 

Witrugspecht, Dendrocopos leucotos 
Deze soort was bijzonder zeldzaam. We beschikken slechts over twee gegevens vóór de publicatie van Les 
oiseaux de la faune belge in 1928: één vangst door de heer Talpot in november 1840 in de omgeving van 
Aubel, in de provincie Luik. Talpot bezorgde het exemplaar aan Charles-Frédéric Dupond, "celui-ci mentionne 
encore une autre capture faite sur nos frontières non loin d’Aix-en-Chapelle" (Faune des vertébrés de la 
Belgique, I: 688). Verder is er een koppel dat in Ellemelle (Houchenée) in de provincie Luik, omstreeks 1903 
werd waargenomen. Alleen de waarneming in Aubel werd aanvaard door het Belgisch Avifaunistisch 
Homologatiecomité. In Frankrijk komt de ondersoort lilfordi voor in het westelijk deel van de Pyreneeën. 
Buiten een waarneming op 28 en 29 december 2005 in Sauvigny-les-Bois (Bourgondië) zijn er geen aanvaarde 
gevallen (Ornithos, 15: 334) buiten het gekende verspreidingsgebied.  
 

Kalanderleeuwerik, Melanocorypha calandra 
In de 19de eeuw was de Kalanderleeuwerik een herfstdoortrekker in ons land. Enkele gevallen werden door 
Belgische ornithologen in binnen- en buitenlandse tijdschriften toegelicht. Zo vermeldde Charles-Ferdinand 
Dubois een waarneming uit oktober 1854 in het Brusselse. Alphonse Dubois had het voorkomen in het 
Brusselse reeds 10 jaar eerder vermeld: "Ein Mal bei Brüssel gefangen in October 1854."(Mitteilungen des 
ornithologischen Verein in Wien, 8 (5): 74) en benadrukte hij het belang van deze uitzonderlijke vangst: "Im 
demselben Monat [oktober] kaufte ich hier auf am Markte eine lebende Kalander-Lerche Melanocorypha 
calandra welche nu reine Stunde weit von der Stadt gefangen worden war. Dieser Fan gist eine 
ausserordentiliche grosse Seltenheit für Belgien, da bist jetzt, so viel mir bekannt ist, hier noch keine 
Kalander-Lerche vorgekommen ist." (Journal für Ornithologie, 3: 269) Zijn zoon, Alphonse, lichtte één geval 
uit 1880 in het Antwerpse (Bulletins et Mémoires de la Société Zoologique de France, 22: 139) - een vangst 
op het Kiel in oktober - en twee uit november 1882 in de omgeving van Brussel (Bulletin du musée royal 
d’histoire naturelle de Belgique, 4: 8) toe: "deux autres ont été pris au filet, en 1882, avec des alouettes et 
également près de Bruxelles." (Ibidem) Uit de periode die ons in het bijzonder interesseert zijn er nog enkele 
exemplaren in publieke en privécollecties beland. Eén oude waarneming uit het Oost-Vlaamse Zevergem in 
1878 werd pas in 1943 in Le Gerfaut (1943: 109) gepubliceerd. Dit exemplaar stamde uit de verzameling van 
Joseph de Hemptinne, alsook een exemplaar met een vervormde bek dat de plaatsvermelding “Enghien” 
droeg. Dit individu is via via in handen van de Gentse industrieel gekomen en alleen al de afwijking aan de 
snavel wijst op een exemplaar uit gevangenschap. Geen enkele van deze oude waarnemingen kwam voor 
homologatie in aanmerking. Tot ‘vrij recent’ werd deze soort nog illegaal verhandeld: op zondag 24 oktober 
1954 werden 7 exemplaren door de ppolitie op de lokale vgelmarkt vrijgelaten (De Wielewaal, 1955: 25). Op 
14 mei 2003 werd een exemplaar van deze soort te Verlée (provincie Namen) (Goffette Q., 2013: 114-117) 
gevangen. Het was het tweede geval voor Wallonië en de de derde gehomologeerde waarneming voor ons 
land. Deze soort werd pas op 2 april 1961 in Groot-Brittannië voor het eerst waargenomen in Portland Bill460, 
in het graafschap Dorset. Intussen telt het UK reeds 16 gevallen. Nederland moest wachten tot oktober 1960, 
wanneer een exemplaar te Castricum461 (Noord-Holland) gevangen werd. Bijna exact 20 jaren later verbleef, 
op dezelfde plaats, een individu gevangen op 10 oktober 1980.462  In de collectie van François Baillon vinden 
we een mannetje terug dat te Crécy-en-ponthieu (Somme) gevangen werd. Een precieze datum hebben we 
niet maar aangezien Baillon overleed in 1851 en hij zijn Catalogue des Mammifères, Oiseaux,… in 1833 

 
460 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 660. 
461 Verkerk W.,1961. Eerste waarneming van de Kalanderleeuwerrik, Melanocorypha calandra (Linnaeus), in Nederland. Limosa, 34: 
225-227.  
462 Slings Q.L., 1981. Kalanderleeuwerik bij Castricum in oktober 1980. Dutch Birding, 2: 114 en Slings Q.L., 1982. Korte mededelingen: 
vangst van een Kalanderleeuwerik melanocorypha calandra op ringstation Castricum. Limosa, 55: 59 - 59.  
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gepubliceerd heeft, moet deze vangst in de eerste helft van deze eeuw plaatsgevonden hebben. Charles Van 
Kempen vermeldt het afschot van een volwassen mannetje in Duinkerke in 1883 en preciseert terecht "Très 
rare" (1912: 20). Van deze Zuid-Europese soort bestaat er maar één gegeven voor het Ile-de-France: begin 
januari 1880 werden twee exemplaren waargenomen bij Orly, waarvan er één gevangen werd. 

 
Witvleugelleeuwerik Melanocorypha leucoptera 
Deze zeldzame soort, die we aantreffen in gebieden rond Centraal-Azië, van het oosten van de Kaukasus tot 
in Kazachstan, werd her en der tijdens de herfst in het land waargenomen. We onthouden vier gevallen die 
we chronologisch gerangschikt hebben. Eén in de omgeving van Luik in oktober 1855, beschreven werd door 
Charles-Frédéric Dubois (Journal für Ornithologie, 1856, 4: 505) en zijn zoon Alphonse (Bulletin du musée 
royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 8). Eigenaardig genoeg situeert Edmond de Selys-Longchamps, die 
de vogel in zijn verzameling opnam, deze vangst in november 1855: "Ein sehr schönes, durch Herrn Miedel 
im November 1855 in Lüttich gefangenes Exemplar steht in meiner Sammlung." (Naumannia, 6: 389) In 
dezelfde periode werden ook exemplaren in Antwerpen gevangen: "Einzelne Individuen wurden bei Lüttich 
und bei Antwerpen gefangen." (Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (6): 90) Verder is er een 
andere waarneming in 1856 in het Mechelse, dit exemplaar belandde in de collectie van de Luxemburgse 
ornitholoog Alphonse de la Fontaine. Charles-Frédéric Dubois beschreef het als volgt: "In [oktober] 1856 war 
bei Lüttich eine Alauda leucoptera (Calandra leucoptera) gefangen, welche Hr Miedel in Lüttich erhalten hat; 
eben so wurde nochmals 1856 im Oktober eine bei Mecheln von Hrn. de la Fontaine erlegt […], welcher auch 
einige Tage vorher auf einer Jagdpartie […] gerade am deselben Tag [12 mei 1856] " (Journal für Ornithologie, 
4: 505-506) Een derde geval werd verhaald door baron Félicien Fallon (1875: 80). Fallon baseerde zijn 
beschrijving op een exemplaar dat hij in de collectie van de heer Frin had kunnen bestuderen. Het was 
afkomstig uit de omgeving van Namen, en werd volgens Alphonse Dubois gesitueerd omstreeks 1870 
(Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 8). Verder is er een laatste geval uit november 
1897 in Etterbeek: "M. L. de Pauw m’informe qu’un mâle a été pris à Etterbeeck-lez-Bruxelles dans la 
première quinzaine de novembre 1897." (Ornis, 9: 128-129) De Commissie van de Belgische Avifauna 
oordeelde het in 1967 niet opportuun om deze soort op te nemen. Toch waren Lippens & Wille (1972) de 
mening toegedaan dat het best mogelijk is dat de Witvleugelleeuwerik af en toe bij ons neerstreek. Een goed 
gedocumenteerd geval uit Deurne (2 oktober 1942) (Le Gerfaut, 1948: 174) was doorslaggevend. Het eerste 
aanvaarde geval voor Groot-Brittannië betreft een ♀, bij Brighton463, East Sussex, in november 1869. In 1936 
merkte Noël Mayaud terecht op: "Ces deux espèces [Zwarte Leeuwerik en Witvleugelleeuwerik] ont été 
capturées plusieurs fois en Belgique; il n’y a pas d’indications sûres de capture  pour la France. Ménégaux et 
Rapine464 les ont inscrites néanmoins dans leur liste."465 In 2013 stond deze dwaalgast in Europa nog steeds 
niet op de lijst van in Frankrijk waargenomen of te homologeren soorten. In Nederland staat de 
Witvleugelleeuwerik zelfs niet in de top 20 van de verwachte soorten.  
 

Zwarte Leeuwerik, Melanocorypha yeltoniensis 
Deze soort, die broedt in het zuidoosten van Rusland, Kazachstan en de noordelijke Kaspische Zee, werd 
enige malen in ons land waargenomen. Volgens René Verheyen waren er tijdens de Tweede Wereldoorlog  
"twaalf bewijsstukken uit de [19de] eeuw" (De Zangvogels van België, I: 283). Naast een vlucht van vijf 
individuen in de omgeving van Brussel, waarvan er 1 gedood werd, in maart 1850, gebruikte Charles-
Ferdinand Dubois er een ander om zijn Planches coloriées... te illustreren. Aanvankelijk had zijn zoon, 
Alphonse Dubois, twijfels over de bevindingen van zijn vader maar enkele vangsten wisten hem te 
overtuigen: "L’apparition en Belgique de cette espèce asiatique, est réellement extraordinaire" (Bulletin de 
la Société Zoologique de France, 22: 138) maar de waarneming van één individu, "pris vivant" (Dubois A., 
1897. Art. cit., 22: 139), in het Antwerpse, in 1852, en nadien van een groep van tien te Wilrijk in november 
1883, nam definitief elke twijfel weg: "J’apprends qu’une dizaine de ces oiseaux ont été pris près d’Anvers 
par un tendeur, il y a quelques années. M. Ch. della Faillie, qui m’a communiqué l’un de des oiseaux en 
plumage d’été, m’a pu me dire l’époque exacte de ses captures, n’en ayant pas tenu note. Je rappellerai à ce 
sujet que feu mon père a déjà signalé une capture de cette espèce, faite vers la mi-mars 1850 près de 

 
463 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 660. 
464 Les noms des oiseaux trouvés en France, Edition de la Revue Française d’Ornithologie, Paris: 55. 
465 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 191. 
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Bruxelles, et que M. Croegaert père lui a assuré qu’un autre sujet avait été pris près d’Anvers en 1852." 
(Dubois A., 1890: 321) Dit laatste exemplaar belandde, volgens Marcel de Contreras, in eerste instantie in de 
collectie van Charles della Faillie en werd later overgemaakt aan het natuurhistorisch museum te Brussel (Le 
Gerfaut,1912: 22). Verder vermeldt Georges van Havre een ♂ in de collectie van het huidige Musée royal 
d’Histoire naturelle de Belgique, een ♂ in zijn persoonlijke verzameling en een juveniel exemplaar in de 
collectie van de Antwerpse Zoo (Ibidem). De eerste waarneming in Groot-Brittannië van deze soort gbeurde 
te Spurn466, in het graafschap East Yorkshire, in april 1984. Het UK telde in 2013 reeds 3 gevallen467. Deze 
soort was in 1936 (Mayaud) in Frankrijk nog niet waargenomen en in 2013 was dit nog steeds het geval. In 
Nederland stond de Zwarte Leeuwerik in 2014 nog in de top 20 van de verwachte soorten.  
 

Kortteenleeuwerik, Calandrella brachydactyla 
Van deze soort, die voorkomt in Zuid-Europa, Noord-Afrika en Zuidwest-Azië, bespreekt Charles-Frédéric 
Dubois 2 vangsten uit oktober 1856 (Journal für Ornithologie, 1856, 4: 505). Alphonse Dubois schreef enkele 
jaren later over de waarneming van een individu op het Antwerpse Kiel in 1880: "Je ne connais dans nos 
environs qu'une seule capture faite au Kiel en octobre 1880." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de 
Belgique, 5, 1888: 121) Een exemplaar dat op de populaire Luikse markt van “la Batte” in oktober 1896 werd 
verhandeld, werd aan de collectie van het Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique geschonken, alsook 
een individu dat in oktober 1884 in Luik werd gevangen. Tot slot wordt in Le Gerfaut (1919: 26 en 36) een 
waarneming van 3 november 1914 in Wegnez, een deelgemeente van Pepinster besproken en tien jaren later 
voegde Karel Dupond een waarneming van 15 november 1929 te Putte, bij Mechelen, toe (Le Gerfaut, 1929: 
99). In zijn artikel uit 1915 schrijft Pierre Jean de Tristan dat hij vermoedelijk een broedsel van 
Kortteenleeuwerik had ontdekt aan het IJzerfront: "Je crois, mais sans pouvoir l'affirmer, avoir recueilli une 
ponte de Calandrelle; seul un examen approfondi, après la guerre, et par comparaison, pourra me fixer." 
(Revue française d’Ornithologie, 4: 99) Georges van Havre had reeds zes gevallen gesignaleerd en de jaren 
nadien werd de soort nog geregeld waargenomen in België, ondermeer 1 individu bij Gent op 12 november 
1931 (Le Gerfaut, 1932: 109). De Vogelwerkgroep Gent raadde in 1979 aan deze waarneming met het nodige 
voorbehoud te behandelen (Avifaunagids van het Gewest Gent en de Kanaalzone: 245). Verder 1 in Lier 
omstreeks 20 oktober van hetzelfde jaar (Le Gerfaut,1932: 130); 1 exemplaar dat op de Antwerpse markt 
werd verkocht op 4 november 1934 (Le Gerfaut, 1935: 156) een ♂ in Wijnegem op 25 oktober 1934; 1 ♂ in 
Wilrijk op 4 oktober 1939 (Le Gerfaut, 1941: 62); een individu in Blégny-Trembleur op 15 november 1936 (Le 
Gerfaut, 1937: 159); 1 exemplaar op 20 oktoer 1940 in Hemiksem;  1 individu in Vosselaar bij Turnhout op 8 
november 1940 (Le Gerfaut, 1941: 63); 2 albino’s in Goé-Dolhain, in de provincie Luik, omstreeks 15 oktober 
1943 en 1 exemplaar in de tuin van het Heilig-Hart college van Heusen-Zolder op 11 oktober 1948 (Le Gerfaut, 
1948: 175). De waarnemingen van het Antwerpse Kiel (een mannetje in eerstejaarskleed, maar datum is 
onbekend), de 2 uit Luik (“la Batte” 1896 en 1884), deze van Wegnez, Putte, Blégny-Trembleur, Hemiksem, 
Vosselaar, Heusden-Zolder, Wijnegem en nog een waarneming van 1 mei 1851 uit Bois-de-Breux bij 
Grivegnée in de provincie Luik, werden gehomologeerd. Over het geval van Grivegnée hebben we nergens 
documentatie gevonden, tenzij dat het om een ♀ in 2de kalenderjaar ging. Er waren blijkbaar voldoende 
bewijzen want de Commissie voor de Belgische Avifauna had gewaarschuwd voor het feit dat "sommige van 
deze vondsten […] betrekking [kunnen] hebben op uit gevangenschap ontsnapte exemplaren." (Commissie 
voor de Belgische Avifauna, 1967: 63) Een bizarre uitspraak want van alle leeuweriksoorten is de 
Korteenleeuwerik zowat de enige die niet in gevangenschap gehouden werd. De waarnemingen die Alphonse 
Dubois opsomt in zijn artikel ut 1897, namelijk een exemplaar "Pris près de Bruxelles en 1854 et en novembre 
1882, trois ou quatre individus en tout" (Bulletin de la Société Zoologique de France, 22: 139) werden nooit 
gehomologeerd. De Kortteenleewerik werd in Groot-Brittannië voor het eerst in de omgeving van 
Shrewsbury468, Shropshire,  in oktober 1841 waargenomen. Van 13 tot 16 juni verbleef een Korteenleeuwerik 
te Neuville (Famenne). Het betrof de eerste Waalse waarneming sinds 1936 (Vandevyvre, X., 2010: 116-118). 
De eerste waarneming voor Nederland dateert van 26 oktober 1973 in de Westlandse Duinen te Monster, in 
Zuid-Holland. Waar een exemplaar gevangen werd469. Côme-Damien Damien vermelde deze soort als 

 
466 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 661. 
467 Degnan L. & Croft K., 2005. Black Lark: new to Britain. British Birds, 98: 306-313. 
468 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 661. 
469 Engelen G.D. & Van Dijk C.H.J., 1974. Korte mededelingen: De Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla een nieuwe soort voor 
Nederland. Limosa, 47: 157-157. 
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broedvogel voor de Champagnestreek (1840: 237) en in 1867 schreven Degland & Gerbe "La Champagne et 
la Bourgogne la possèdent et elle a été tuée près de Paris." (Ornithologie européenne, tome I: 342). Bij Jean-
Joseph-Jacques Holandre lezen we: "Paraît accidentellementdans le département de la Moselle où un 
individu a été tué près de Metz en l’automne de 1840." (1851: 103) In de 19de eeuw was deze soort een zeer 
schaarse broedvogel in het departement Seine-et-Marne. Het laatste geval voor deze eeuw dateert uit 1886. 
De zeldzame waarnemingen voor de 19de eeuw uit Noord-Frankrijk hebben betrekking op individuen die – 
vooral in het voorjaar – hun broedgebied zijn voorbijgevlogen (overshooting). 
 

Kuifleeuwerik, Galerida cristata 
De soort broedde in ons land omstreeks 1840 uitsluitend in de kustduinen. Julien Marc Deby kende de soort 
als doortrekker en schaarse broedvogel "on our sandy shores." (Zoologist, 3: 860) Michael Schäfer bevestigde 
de status als doortrekker en beklemtoonde de zeldzaamheid van de soort in de Moezelstreek en het 
aangrenzende deel in België: "Bei uns selten und Zugvogel." (Moselfauna: 157) Voor de Moezel aan Franse 
zijde schreef Jean-Joseph-Jacques Holandre: "Se voit en Champagne et dans le département des Ardennes 
au bord des routes. Très-accidellement dans les environs de Metz." (1851: 102-103) Heeft de Kuifleeuwerik 
zijn verspreidingsgebied de volgende decennia uitgebreid naar het binnenland? Werner Sunkel schreef over 
de Kuifleeuwererik in de Westhoek: "Überall, ziemlich häufig. Während des ganzen Jahres. Liebt sehr die 
oden Strecken und trockenen Plätze bei Feldbahnen, PionierParks, Barakenlagern, Artilleriestellungen, neu 
angelegten Exerzierplätzen; aber auch wie bei uns [in Duitsland] auf Landstrassen." (Verhandlungen der 
Ornithologische Gesellschaft in Bayern, 13: 233) Sunkel had de soort ook in Gent en Beveren massaal 
waargenomen. Félicien Fallon noteert over de Kuifleeuwerik: "M. le Baron Selys-Longchamps dit qu’il se 
reproduit dans les dunes aux environs d’Ostende." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 78) Witherby 
bevestigt: " Quite common along the coast from Dunkerque as far as Zeebrugge, but in all this country very 
much scarcer on the cultivated land, where one seldom saw the bird unless on a piece of waste land or by 
the roadside. It bred within 200 yards of the docks at Dunkerque and was often to be seen amongst the docks 
themselves." (British Birds, 1919, 12: 196) E. Arnold Wallis, die de waarnemingen van Witherby van 
commentaar voorzag, was zodanig onder de indruk van het massale voorkomen van deze soort aan de kust 
in Noord-Frankrijk dat hij er prompt een kort artikel aan besteedde (British Birds, 12: 181-182). Hierin lezen 
we: "The Crested Lark is a common bird all along the coast from Dunkerque to Trouville. It frequents the 
sand-dunes whereever they occur, and may be seen all the year round on the undulating cultivated land 
between Calais and Boulogne." ( Wallis E.A., 1919. Art. Cit.: 181) Josef Gengler had de soort tijdens de Eerste 
Wereldoorloog aanvankelijk uitsluitend op Frans grondgebied waargenomen: "Nur in Frankreich konnte ich 
die Haubenlerche als Eisenbahnvogel, zweifellos Standvogel, feststellen […]". (Journal für Ornithologie, 64: 
402) Later kwam hij hierop terug en hij observeerde, net als zijn landgenoot Sunkel, de soort in de omgeving 
van treinstations: "Meist sah ich sie in den Rangierbahnhöfen und entlang den Bahndämmen." (Archiv für 
Naturgeschichte, 10: 101) Rudolf Zimmermann benadrukte ook de winterwaarnemingen: "Die Haubenlerche 
ist auch im Winter anwesender Jahresvogel, in der Umgebung der Stadt [Sedan] aber doch recht spärlich." 
(Journal für Ornithologie, 67: 316) Pierre Jean de Tristan nam de soort op Belgische bodem waar: "La Cochevis 
huppée est très abondante partout, et j'en ai trouvé des pontes nombreuses […]." (Revue française 
d’Ornithologie, 4: 99) De Kuifleeuwerik zou aan het einde van de 19de eeuw vaak reeds waargenomen 
geweest zijn in de buurt van steenbakkerijen: "Habitat: bord de nos routes, environs des bricqueteries."( 

Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 154) De sort houdt van een doorlaatbare, zanderige of met 
kiezel bedekte bodem. Oliver Vernon Aplin heeft de soort waargenomen in het Mechelse: "On a large open 
bare Sandy piece of ground outside Mechelen I saw a Crested Lark […], wich was beating some prey against 
the ground." (Zoologist, 3: 163) Bij Alphonse Dubois lezen we: "Se voit en grand nombre en hiver dans les 
champs et sur les chaussées. On le dit sédentaire, mais je ne l’ai jamais observé en été. Il était rare chez nous 
avant 1879. Depuis cette époque nous en voyons beaucoup, ils nichent dans nos champs, souvent à quelque 
distande des chemins. L’hiver ces oiseaux viennent dans les cours des fermes et fréquentent surtout les 
chaussées, où ils fouillent avec les bruants et les freux les déjections des chevaux et des bestiaux." (Ornis, 6: 
320)  Wat Alphonse Dubois in 1890 schreef werd reeds door C.-D. Degland een halve eeuw eerder verwoordt: 
"Habite les champs qui avoisinent les grandes routes dans lesquelles on le voit à chaque instant y chercher 
de la nourriture dans la fiente des chevaux." (1840: 237) De soort was in Noord-Frankrijk erg gegeerd, hoewel 
ze iets minder talrijk voorkwam dan de Veldleeuwerik: "Plus recherchée par les oiseleurs que l’Alouette 
commune, parce qu’il apprend plus facilement des airs de la serinette [Europese Kanarie]." (Degland C.-D., 
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1840: 237) Aan het einde van de 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw had de soort zich verspreid naar 
alle zanderige delen van Vlaanderen, de Kempen, de kleiputten van de steenbakkerijen rond Boom, het 
Brusselse en verschillende plaatsen in de Ardennen en het oosten van de provincie Luik. In 1920 schreef 
Georges van Havre: "J'ai observé une nichée composée de cinq jeunes, à Wyneghem, le 22 juin; ceux-ci se 
tenaient presque toujours sur la route pavée près d'une proéminence sablonneuse où précédemment j'ai 
maintes fois constaté la présence de cette espèce, en hiver aussi bien qu'à ia saison de la reproduction. Le 
11 mars 1920, j'ai encore une fois vu l'espèce dans la plaine de Vremde, en terre généralement limoneuse, 
mais il y a tout lieu de croire que quelque îlot sablonneux doit exister dans ces parages et ainsi expliquer la 
présence de l’oiseau en cet endroit." (Le Gerfaut, 1920: 36) G. Gerfontaine (De Giervalk, 1951: 163) vermeldt 
dat hij koppels Kuifleeuwerik had waargenomen nabij de Baraque Michel in 1950. Dit gegeven werd door 
Alfred Van Beneden (De Giervalk, 1951: 297) ontkracht omdat het duidelijk om een verwarring met 
Veldleeuwerik ging. De soort werd immers tot 1971 nooit waargenomen in de Hoge Venen. Bij "la montagne 
de Stockem", bij Aarlen, in Belgisch Lotharingen, had Alfred Van Beneden zelf een koppel waargenomen, 
alsook in juli 1922 op het militaire oefenterrein van de para’s (Contribution à l’étude de la dispersion des 
oiseaux nicheurs en Lorraine Belges: 16). Alphonse de la Fontaine (1865) maakte ook al melding van de soort 
"depuis Arlon jusqu’à Thionville et Echternach" (Faune du pays du Luxembourg: 100). Van een aangetoond 
broedgeval is evenwel geen sprake. Waarnemingen in het centrum van een stad of dorp waren schering en 
inslag: "Le Cochevis apparaît dans les rues et places de Leopoldsburg-Limbourg, des le mois d’août, puis je l’y 
observe tout l’hiver jusqu’en mars" schreef André Rappe (Le Gerfaut, 1958: 73). In het midden van de 20ste 
eeuw is de soort overal in West-Europa in aantal langzaam beginnen dalen. Nu beperkt de verspreiding van 
de soort zich in Vlaanderen tot de kuststrook, met een opvallende aanwezigheid aan de middenkust. 
Omstreeks 1980 maakte Léon Lippens nog gewag van jaarlijks een zestal broedparen, alleen al in het Zwin. 
Lippens & Wille (1972) gaven voor ons land ± 400 broedparen voorkomend in een "deel van de Antwerpse 
en Limburgse Kempen, ondermeer langs het Albertkanaal, en ook in de duinstreek en in de omgeving van de 
grote steden. In de Ardennen uiterst zeldzaam." (Atlas van de vogels in België en West-Europa: 549) In 
Wallonië, net als in Noord-Frankrijk, heeft de soort nooit gebroed op de terrils van de steenkoolmijnen. 
Wellicht was deze ondergrond niet geschikt470. Kuifleeuweriken houden van een lichte, poederachtige bodem 
en niet van een zanderige471. In de periode 2000-2002 werd de Vlaamse poulatie op slechts 50 tot 60 geschat 
en de soort komt nog uitsluitend in de kustduinen voor. Daar heeft de Kuifleeuwerik zich tot de jaren 1980 
met ongeveer 150 paren weten te handhaven maar in 1990 bleven er nauwelijks 62 tot 67 paren over. In 
2006 noteerde men hooguit 11 tot 20 broedparen en in 2007 7 tot 13. De achteruitgang in Vlaanderen kan 
ongetwijfeld worden toegeschreven aan het verdwijnen van geschikte biotopen en verlies aan 
habitatkwaliteit en het uitsterven van de soort is slechts een kwestie van enkele jaren. Tijdens de 
atlasinventarisatie (1973-1977) werd de soort nog in Moeskroen genoteerd, sindsdien werden enkele 
gekantonneerde zingende mannetjes waargenomen in Louvain-la-Neuve en Mont-Saint-Guibert (Waals-
Brabant) en in 1981 werd nog een kleine populatie van ± 15 exemplaren vastgesteld in Grivegnée. In Wallonië 
heeft de soort sinds 1985 niet meer gebroed. Het verschijnen van de soort in het Brusselse in het begin van 
de 19de eeuw kadert in een Europese expansie. In het begin van de 20ste eeuw had de soort in kleine aantallen 
het noordoosten van de Brusselse agglomeratie bezet. In de periode 1973-1977 vormde de soort in het 
Brusselse één van de weinige inlandse broedkernen. Van 10-15 koppels in 1973 evolueerde het snel naar 1-
2 paren in het begin van de jaren 1980. De laatste broedkoppels werden in 1983 en 1984 in Sint-Pieters-
Woluwe genoteerd. De oudste Britse waarneming dateert uit 1845, toen werden 22 exemplaren te 
Littlehampton, West Sussex, waargenomen.  In het Groothertogdom Luxemburg is de Kuifleeuwerik een 
schaarse broedvogel geworden door het verdwijnen van geschikte habitats472. 
  

Boomleeuwerik, Lullula arborea 

 
470 Kérautret L., 1979. Note sur le cochevis huppé (Galerida cristata) dans le Nord-Pas-de-Calais. Le Héron, 4 (1): 37-47.  
471 Abs M., 1963. Vergleuchende Untersuchungen an Haubenlerche Galerida cristata L) und Thecklalerche Galerida thecklae A.E. 
Brehm). Bonner Zoologische Beiträge, 14: 1-129 en Pätzold R., 1971. Heidelerche und Haubenlerche Lullula arborea (L.) und Galerida 
cristata (L.), Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.  
472 Hulten  M., 1939. Verbreitung und Fortpflanzung der Haubenlerche in Luxemburg. Bulletin de la Société des Naturalistes 
luxembourgeois, 49: 153-158; Schmitt R., 1965. Brut der Haubenlerche (Galerida cristata) im Hofe des neuen Athenäums in 
Luxemburg. Regulus, 8: 179-180, 195 en Schoos F., 1974. Zwei erfolglose Bruten der Haubenlerche (Galerida cristata) 1973 in 
Luxemburg/Merl. Regulus, 11: 163-164. 
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Het verspreidingsgebied van deze soort is bijna niet gewijzigd sinds 1928: "niche dans le nord et l’est des 
provinces d’Anvers et de Limbourg, dans les Ardennes et les régions boisées de Namur et de Liège, la forêt 
de Soignes (Groenendael)." (Van Havre G., 1928. Op. cit.: 100) Voor de Westhoek noteerde Werner Sunkel: 
"Nicht oft beobachtet." (Verhandlungen der Ornithologische Gesellschaft in Bayern, 13: 234) Hij vermeldt 
enkele waarnemingen te Poelkapelle en Langemark in 1915. In dezelfde periode beschreef Josef Gengler het 
voorkomen van deze soort als volgt: "Als Durchzügler traf ich die Heidelerche in B. bei Lamorteau am 29. I. 
[januari 1915]" (Journal für Ornithologie, 64: 403) Naarmate het jaar vorderde, stegen ook de aantallen. 
Alphonse Dubois bevestigt aan de hand van waarnemingen die hij ontvangen had uit Diegem: "Oiseau d’été, 
je ne l’ai jamais vu en hiver." (Ornis, 6: 320) Winter-, herfst- en voorjaarswaarnemingen waren echter niet 
ongewoon. Dezelfde auteur vermeldt voor Brussel: "Passage le 1er octobre 1887; le 26 ces oiseaux passent 
en troupes de 20 à 25 individus; le 20 mars 1888, par une neige abondante, on les voit courir dans les rues 
pour y chercher de la nourriture." (Ornis, 6: 320) Omstreeks 1900 was de verspreiding ook dezelfde: "Cette 
espèce niche dans la Campine, où elle est sédentaire. Elle niche aussi dans l’Ardenne. Elle ne se fixe que là 
où il existe des bois de pins." (Vincent J., 1898. Nos Oiseaux: 189) Was de Boomleeuwerik eerder schaarser 
in ons land? Alphonse Dubois schrijft in dit verband: "Il était rare chez nous avant 1879. Depuis cette époque 
nous en voyons beaucoup, ils nichent dans nos champs, souvent à quelque distance des chemins. L’hiver ces 
oiseaux viennent dans les cours des fermes et fréquentent surtout les chaussées, où ils fouillent avec les 
bruants et les freux les déjections des chevaux et des bestiaux." (Dubois A., 1890: 321) De schaarsheid werd 
in de eerste helft van de 20ste eeuw ook in het Meerdaalwoud vastgesteld: "Af en toe nog een broedpaar" 
schrijft Florent Wortelaars (1946: 34). Ook in Noord-Frankrijk was deze soort "De passage irrégulier"( Degland 
C.-D., 1831: 238). In Vlaanderen situeert de soort zich nog steeds in de noordelijke en oostelijke Kempen. In 
de duinen, waar ze tijdens de vorige atlasinventarisatie nog voorkwam – de soort zou er zelfs in 1975 nog 
gebroed hebben (Wielewaal, 1976: 191) - is ze inmiddels verdwenen. In Wallonië waren de naar schatting 
200 tot 220 paren omstreeks 2010 verspreid over Hoog-België, de Maasvallei (vooral bij Luik); Famenne, de 
plateaus van Tailles en Saint-Hubert en het militaire kamp van Lagland bij Virton. Dit is een forse stijging 
tegenover de cijfers uit 1980 (Ledant J.-P. & Jacob J.-P., 1980: 95-103), toen was er sprake van 50 tot 106 
paren. Ledant J.-P. et al. (1983) zagen kort nadien in dat deze cijfers duidelijk een onderschatting waren: 
"l’effectif réel est certainement variable vu le caractère passager [des] biotopes" (Ledant J.-P., Jacob J.-P. & 
Devillers P., 1983: 153). Op basis van gerichte wintertellingen in de gemeente Lille (prov. Antwerpen), kan 
men stellen dat het aantal overwinterende Boomleeuweriken in ons land onderschat werd (Natuur.oriolus, 
79: 138-139). In het Groothertogdom Luxemburg was het probleem gelijkaardig. Door het stopzetten van de 
mijnbouw in 1981, raakten de mijngebieden op een natuurlijke manier bebost waardoor veel geschikte 
habitats verdwenen. Aan het einde van de jaren stelde men wel vast dat wijngaarden ook geschikt leken. Het 
kappen van jong hout boodt niet alleen opnieuw kansen voor de Boomleeuwerik, ook orchdeeën 
profiteerden ervan. In het Brusselse is de soort al geruime tijd verdwenen. De aantallen zijn wel geëvolueerd 
want in 1961-1968 werd de Waalse populatie nog op 740 paren geschat. In Vlaanderen stelt men het 
tegenovergestelde vast: voor de periode 1973-1977 werd de populatie op 135 broedparen geschat terwijl er 
in 1984 reeds ± 290 waren. In de rest van de jaren 1980 groeide deze nog verder aan tot 360 paren gevolgd 
door een stabilisatie in de eerste helft van de jaren 1990. Na een korte daling in 1996 herpakte de soort zich 
en in 2003 werden de aantallen in Vlaanderen op 500 tot 800 broedparen geschat. De laatste broedgevallen 
van de Boomleeuwerik in het Brusselse dateren uit 1859. De soort kwam toen nog voor in Hoeilaart, 
Groenendaal en het noordelijk deel van het Zoniënwoud in Vlaams-Brabant. Voor Noord-Frankrijk schreven 
C.-D. Degland en A. de Norguet respectievelijk: "De passage irrégulier" (1840: 236) en "Rare et de passage 
seulement, on l’a tué sur tous les points de nos départements septentrionaux." (1866 : 110). Vanaf het 
midden van de 20ste eeuw is deze soort er alsmaar schaarser geworden. In Nederland is de populatie in een 
kwarteeuw vervijfvoudigd: van 1000-1200 broedparen in 1973-1977 naar 5000-6000 paren in de periode 
1998-2000. Dit resultaat is des te verwonderlijk aangezien er bijna geen areaaluitbreiding heeft 
plaatsgevonden. De Veluwe vertegenwoordigt daarbij met 1900-2400 paren veruit het grootste bolwerk. Ook 
In Rijnland-Westfalen heeft de soort de laatste jaren.een positieve bestandsontwikkeling gekend.  
 

Grote Pieper, Anthus richardi 
Edmond de Selys-Longchamps kende deze soort, die nog niet was waargenomen "dans le centre de la 
Belgique" (Faune belge: 85), dankzij een individu dat in Frankrijk gedood was bij Metz en vervolgens 
beschreven werd door Holandre. Alleen vergiste deze laatste zich in het verspreidingsgebied: . Hij vermoedde 
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wel dat de soort regelmatig op doortrek kon worden waargenomen in de omgeving "Oiseau rare et peu 
connu qui habite le midi de l’Europe. J’en possède un individu provenant de la collection de feu le baron 
Marchant, et un autre que j’ai trouvé au marché de Metz parmi des sinsignottes [Boompiepers] le 1er octobre 
1840." (1851: 100) van onze hoofdstad en in Noord-Frankrijk: "häufig durchziehend – warscheinlich järlich – 
in der Nähe von Brüssel und Lille." (De Selys-Longchamps E., 1856: 389) Anderzijds schreef de Selys-
Longchamps "M. Degland a constaté son passage irrégulier aux environs de Lille" (Faune belge: 85). Om 
precies te zijn schreef de Franse ornitholoog wat eerder: "De passage irrégulier en octobre et mai. Rare et 
recherché par les amateurs. J’en ai trouvé deux individus depuis quinze ans." (Degland C.D., 1831: 239) 
Volgens A. de Norguet (1866: 111) werd de soort geregeld op het strand van Duinkerke gevangen werd. 
Alphonse Dubois was aan het einde van de 19de eeuw nog voorzichtig: "Sehr selten und in zufälligem 
Durchzug." (Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (5): 74) De Boompieper ontbrak aan de kust, 
maar Pierre Jean de Tristan vermeldt toch de herhaaldelijke waarnemingen van Grote Pieper aan de IJzer: 
"Je n'ai jamais observé le Pipi des arbres, mais plusieurs fois le Pipi Richard et le Pipi spioncelle 
[Waterpieper]." (Revue française d’Ornithologie, 4: 99) "En septembre 1866, j'ai pu me procurer en huit jours 
de temps, six de ces oiseaux, qui sont tort rares ici. Ils étaient tous en mue. Depuis lors je n'en ai plus eu" 
(Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 119) schreef Alphonse Dubois in zijn jaaroverzicht. 
We noteren slechts 25 vangsten tussen 1866 en 1926, hoofdzakelijk aan het einde van de zomer tot in de 
herfst. Binnen deze tijdspanne past ook volgend geval: "M. Edouard Lejeune, de Dison (Verviers), a capturé, 
au début d'octobre [1920], un superbe pipit Richard, Anthus richardi richardi […]. L'oiseau est conservé en 
volière." (Coopman L., 1921: 123) Van 1927 tot 1968 werd de lijst met 27 nieuwe gevallen aangevuld, allen – 
op 1 uitzondering na – waargenomen of gevangen tijdens het najaar. De waarnemingen situeren zich 
geografisch voornamelijk in de Kempen, het noorden van Vlaanderen, de kustduinen, Hoge Venen en de 
Ardennen. Ook in de omgeving van Rijsel en Duinkerke werden jaarlijks verschillende individuen gevangen in 
september en oktober (Degland C.D. & Gerbe Z., 1867. Op. Cit., tome I: 364 en Degland C.-D., 1840: 110). 
Deze werden op de volgelmarkt van Parijs verhandeld. Een vangst uit september 1910 in Blankenberge sluit 
aan bij de kustwaarnemingen van P. J. de Tristan. Dit exemplaar maakte eerst deel uit van de verzameling 
van Alfred Quinet en belandde later in deze van Georges van Havre (Marcel de Contreras, 1912: 22).  
 

Duinpieper, Anthus campestris 
Volgens Edmond de Selys-Longchamps (1842), die ondanks alles een beperkte ornithologische kennis van 
Vlaanderen bezat en over weinig informatie hieromtrent kon beschikken bij gebrek aan waarnemers, kwam 
de soort in het voorjaar geregeld voor aan de oevers van de Maas. Baseert Jean Vincent zich uitsluitend op 
waarnemingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een deel van Waals-Brabant wanneer hij schrijft: 
"Le pipit des champs est très rare"? (Nos Oiseaux: 160) Misschien kwam de soort zeer lokaal voor want ook 
Mayaud schreef voor Frankrijk: "manque dans le Nord"473 en voor de Franse Moezelstreek noteerde Jean-
Joseph-Jacques Holandre: "Assez rare" (1851: 102) en hij preciseert heel precies waar de soort was 
waargenomen.  Volgens Georges van Havre (1928) werd deze soort vooral waargenomen in de Limburgse 
Kempen, de Ardennen en de Hoge Venen. Men beweerde zelfs dat op de laatste twee locaties gebroed werd 
en waarschijnlijk ook in de Kempen (Van Beneden A., 1950: 140). Zo schreef dezelfde voorzichtige Alfred Van 
Beneden reeds eerder: "Le Pipit rousseline, Anthus campestris, […] est un oiseau qui a habité la Fagne, 
vraisemblablement. Coopman l’indique d’après certains amateurs mais ne l’y a pas vu lui-même comme 
nicheur." (Hautes Fagnes, 1, 1938: 128) Volgens J. Hendrickx waren de provincies Limburg en Antwerpen de 
enige waar de Duinppieper geregeld als broedvogel voorkwam (De Wielewaal, 1953: 139). Volgens dezelfde 
auteur waren er toen in de provincie Antwerpen maximaal 20 tot 25 brooedparen waarvan, volgens 
Paulussen, 10 tt 15 in het noordoosten van de Antwerpse Kempen. "In Limburg is men gelukkig nog zo ver 
niet", voegde Hendrickx er aan toe. A. Van Beneden raamde, in zijn verslag gepubliceerd in 1938 in De 
Giervalk, de Limburgse populatie op "enkele dozijnen". Wanneer J. Hendrickx in het broedseizoen 1953 in de 
omgeving van Lommel rondtoerde, noteerde hij niet minder dan 80 zangposten op een relatief kleine 
oppervlakte. "Als we dan daarbij in aanmerking nemen dat enkele uitgestrekte en interessante gebieden niet 
konden bezocht worden (door dat het verboden terrein was, of bij gebrek aan tijd), denk ik te mogen 
veronderstellen dat het aantal zangposten (= koppels?) voor Lommel rond de 100 moet liggen." Door het 
verdwijnen van de geliefkoosde habitat, bestaande uit open droge terreinen met een ijle begroeiing, kende 

 
473 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 143. 
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de soort al een sterke achteruitgang vanaf het begin van de 21ste eeuw. Omstreeks 1953 was de Duinpieper 
in ons land nog een schaarse broedvogel die men vooral in de Antwerpse en Limburgse Kempen aantrof. 
Karel Dupond en Jean Maus beschreven het perfecte habitat, dat de soort in de Kempen aantrof: "Le pipit 
rousseline affectionne les plaines de bruyère, avec étendues de sable qu’il peut parcourir librement à travers 
quelques touffes de graminées, avec quelques rares perchoires, pins morts ou vivants." (Supplément à 
l’ouvrage du chevalier G.M.C. van Havre, Les oiseaux de la faune belge: 30). Alfred Van Beneden (Le Gerfaut, 
1950: 186-190) beschreef het voorkomen uitvoerig en bracht het ook in kaart (Le Gerfaut, 1938: 1-28) en 
elders lezen we van dezelfde auteur: "D’après ce que nous avons constaté en Campine, au cours de nos 
observations publiées dans Le Gerfaut 1935, sur la dispersion de cette espèce, en voie de lente disparition à 
la suite de la transformation des bruyères en cultures, le pipit rousseline affectionne les bruyères qui ont été 
incendiées un an auparavant. Il y trouve sans doute ses conditions de vie. On pourrait tenter des expériences 
dans ce sens de manière à créer les lieux propres à la fixation de cet oiseau dans nos fagnes." (Van Beneden 
A., 1938. Considérations sur le statut actuel de la faune avienne des Fagnes et de la région voisine où sera 
installée la réserve. In Hautes Fagnes, 1, 1938: 129) Op 18 juni 1938 werd een volwassen exemplaar, met 
jongen in het nest, gevangen in Kalmthout (Dupond, Le Gerfaut, 1939: 160) en broedgevallen werden 
vastgesteld in de zomer van 1940 in de omgeving van Turnhout (De Bont, Le Gerfaut, 1941: 63). Frans Segers 
beschreef in De Wielewaal (1942: 202) broedgevallen in Weelde, Arendonk, Kasterlee en Lichtaart. Paul 
Hostie en A.F. De Bont namen de soort tijdens het broedseizoen waar in Sint-Job-in-’t Goor, Oud-Turhout, 
Kalmthout en Beverlo (Le Gerfaut, 1945: 55 en Le Gerfaut, 1947: 178). Volgens René Verheyen was de 
Duinpieper een broedvogel "in de streek ten Noorden begrensd door een lijn lopende van Hamont over Bree 
naar Maaseik en ten Zuiden door de lijn lopende van Lepoldsburg naar Neerharen over Hasselt en 
Diepenbeek. In de provincie Antwerpen werd hij in de omgeving van Turnhout en te Kalmthout vastgesteld." 
(De Zangvogels van België,  II: 21) In de Gentse Kanaalzone werd 1 exemplaar in de herfst van 1950 
waargenomen in Oostakker (Avifaunagids van het Gewest Gent en de Kanaalzone: 253) en op 10 september 
1948 werden 2 mannetjes waargenomen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Avifauna van het Mechelse: 50), bij 
Mechelen. In de provincie Antwerpen waren er in 1955, naar schatting, nog 25 tot 50 broedparen aanwezig. 
Voor Limburg ontbraken alle gegevens maar Alfred Van Beneden schatte het aantal broedvogels op "enkele 
dozijnen" in 1938 en voor de andere provincies waren de aantallen onbeduidend (De Giervalk, 1955: 73-76). 
In 1968 werd de populatie nog op een vijftigtal broedparen geschat. In de Liereman, bij Turnhout telde 
Willem Paulussen 3 broedparen in 1940 "and until 1975 at least 1 pair was present here." (De broedvogels 
van de Turnhoutse Kempen: 78) In de jaren 1980 kwam de Duinpieper nog voor in de Limburgse Kempen, de 
militaire kampen van Leopoldsburg-Hechtel, Tessenderlo en de Antwerpse Kempen maar broedgevallen 
waren niet bewezen en de populatie was reeds herleid tot 15 tot 20 broedparen in 1973-1977. In Limburg 
was de populatie gaan dalen vanaf 1958 en kende men nog een kleine stijging (tot 12 broedparen) in de 
warme zomer van 1976 en 1977. In 1975 telde men in Limburg nog 5 broedparen, in 1983 waren er nog 4 
broedparen aanwezig op de militaire domeinen en in 1986 werd er voor het laatst gebroed. Limburg 
(Broedvogelatlas van Limburg, Veranderingen in aantallen en verspreiding na 1985: 191) was nog het laatste 
bastion want elders in Vlaanderen was de soort al in 1977 verdwenen als broedvogel. In Wallonië werd er na 
1949 geen enkel broedgeval meer genoteerd, terwijl de soort ten tijde van Félicien Fallon en Edmond de 
Selys-Longchamps een regelmatige broedvogel was op de heidegronden van de Ardennen. In onze 
buurlanden stelde men dezelfde tendens voor: in Nederland verdween de soort definitief na 2003, in het 
Groothertogdom Luxemburg na 1985 en in Duitsland werd ze schaars. In België waren de voornaamste 
oorzaken bebossing, uitbreiding van de industrie en toenemende recreatie. Omstreeks 1935 was de soort 
ook al in Noord-Frankrijk als broedvogel geheel verdwenen. Dit nefaste scenario is voor een groot deel van 
West-Europa hetzelfde474.  
 

Roodkeelpieper, Anthus cervinus 
Te oordelen naar het aantal waarnemingen was deze soort niet zo zeldzaam als aanvankelijk werd gedacht. 
Verscheidene waarnemers, onder wie Alphonse Dubois (Ornis, 6: 316), gaven de soort aan als "sédentaire", 
"commun et sédentaire", en "très commun". Félicien Fallon schrijft in 1875 dat "deux ou trois exemplaires 
ont été capturés" (Monographie des oiseaux de la Belgique: 73) en Georges van Havre vermeldt de vangst 
van een adult ♂ in de omgeving van Leuven op 5 oktober 1851; een adult ♂ op 8 januari 1868 in Verviers; 

 
474 Van Turnhout C., 2005. Het verdwijnen van de Duinpieper als broedvogel uit Nederland en Noordwest-Europa. Limosa, 78: 1-14. 



 175 

een juveniel in oktober 1883 in Borgworm (Dubois A., 1890: 316 en Dubois A., 1876-1894. Faune des 
Vertébrés de la Belgique, Série des Oiseaux, II, Add. et corr.: 719); een juveniel ♀ op 5 oktober 1885, eveneens 
in Borgworm; een oktoberwaarneming van drie individuen in Beveren-Waas vóór 1886 (Dubois A., 1888: 131) 
en een ♀ op 1 oktober 1915 te Stembert (Le Gerfaut, 1920: 48). Het vangen van vogels zit duidelijk in de 
genen: "M. Fettweis fils, de Verviers, qui tendait en ‘Campagne de Bronde’, à Stembert, a aperçu, fin octobre, 
un pipit gorge-rousse […]. Ayant entendu le cri de passe de l'oiseau. M. Fettweis réussit, en imitant cet appel, 
à attirer l'oiseau vers son filet. Malheureusement, l'oiseau chut à côté de celui-ci et, malgré toute sa science, 
le tendeur ne put le faire pénétrer dans ses nappes. Il ne lui fut possible que de l'observer, ce qui lui fut 
loisible suffisamment pour déterminer l'oiseau. C'est au même endroit que fut capturé en 1915, par le père 
du jeune tendeur, un autre A. cervinus femelle, qui figure aujourd'hui au Musée royal d'Histoire naturelle à 
Bruxelles." (Coopman L., 1921: 123) In 1950 voegden Karel Dupond & Jean Maus een exemplaar uit de 
verzameling van Marcel de Contreras, gevangen in de omgeving van Brussel, aan het lijstje toe. Tot 1967 
waren er zeven gevallen bekend: 3 vondsten en 4 waarnemingen. Kort nadien zouden er andere volgen 
(Dachy P., De Ridder J. & Maes P., 1967). Alphonse Dubois moet er enkele over het hoofd gezien hebben 
wanneer hij in 1886 schreef: "Très rare; deux ou trois individus seulement ont été pris en Belgique." (Bulletin 
du musée royal  musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 7) In Groot-Brittannië werd deze soort voor 
het eerst in oktober 1908 op Fair Isle475, Shetlandeilanden, waargenomen. De eerste aanvaarde waarneming 
voor Nederland dateert van 13 mei 1960, toen werd een exemplaar waargenomen te Lelystad476, bij Dronten, 
in de provincie Flevoland. Voor Frankrijk noteerde Mayaud: "accidentel: signalé plusieurs fois dans le Nord 
de la France".477 Degland was in 1831 genuanceerder: "Très-rare dans les environs de Lille." (Mémoires de la 
Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille: 238) A. de Norguet vermeldt dat de soort soms in de 
duinen van het departement Somme gevangen werd (1866 : 111).  
 

Engelse Kwikstaart, Motacilla flavissima 
Ten tijde van Edmond de Selys-Longchamps was de soort "de passage au printemps et en automne dans les 
environs de Lille, Amiens et Dunkerque, pas encore observée dans le centre de la Belgique" (Faune belge: 89) 
en "zufällig durch Belgien wanderend" (De Selys-Longchamps E., 1856: 390). Zeldzame doortrekker dus maar 
ook broedvogel aan de Belgische kust. Jean Vincent vermeldde over de "Bergeronnette, race flaveola" 
"Extrêmement rare. Le jaune est plus foncé que chez l’espèce type; de plus, la gorge et les parties claires du 
côté de la tête, au lieu d’être d’un blanc un peu grisâtre, sont d’un beau jaune." (Nos Oiseaux: 190) Wat 
bewijst dat hij het bij het rechte eind had wat de determinatie betrof. Op 23 juni 1923 werd te Nieuwpoort 
een nest aangetroffen (De Giervalk, 1924: 45) en in 1952 werd met zekerheid in Nieuwpoort gebroed (De 
Wielewaal, 1952: 210 & 216). Eerder uitzonderlijk werd reeds veel eerder een broedgeval in het binnenland 
vastgesteld, namelijk op 11 september 1884 in Hasselt (Dubois A., 1888: 121; Dubois A., 1876-1894. Faune 
des Vertébrés de la Belgique, Série des Oiseaux, II, Add. et corr.: 719 en Bamps C., 1886. Les oiseaux des 
environs de Hasselt et leurs phénomènes périodique: 7.  Constant Bamps schreef hierover: "M. Claes a tiré 
[…] un hoche-queue flaveol (Motacilla flaveola TEM)" en voegt in voetnota toe: "Constitue une belle variété 
des Budytes flava L dont elle se distingue « par ses larges sourcils d’un beau jaune et le dessus de la tête 
verdâtre clair ou même jaunâtre » Elle est rare." (Art. cit.). Charles Van Kempen 478 beschrijft een gelijkaardig 
inlands broedgeval uit 1874, in Nielles-lès-Ardres en beschouwt het als zeldzaam. Nu ook nog is deze soort 
zeldzaam en de meeste broedgevallen bestaan uit gemengde paren. Tijdens de inventarisatieperiode van de 
Atlas van de Belgische broedvogels (1988) werden 2 broedgevallen in Oost-Vlaanderen vastgesteld: een 
broedgeval in juni 1975 te Overmere en een ander in juni 1976 te Denderbelle. Bij het geval van Overmere 
was het ♂ zeker een zuivere M. flavissima en het ♀ heel waarschijnlijk. Over het koppel van Denderbelle zijn 
geen verdere details bekend. Eerder uit Oost-Vlaanderen hebben we weet van broedgevallen uit 1950 en 
1951, telkens te Boekhoute (De Wielewaal, 1952: 48) en losse waarnemingen van telkens 1 exemplaar op 11 
en 18 april 1952 te Boekhoute (De Wielewaal, 1952: 216). In juni 1978 werd nog een gemengd broedgeval 
(een ♂ M. flavissima en een ♀ M. flava) in Oostende vastgesteld. Zo werd er ook in 2006 aan de Middenkust 
in Snaaskerke, een klein polderdorp langs het kanaal Plassendale – Nieuwpoort, en in 2007 aan de Oostkust, 

 
475 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 669. 
476 Kist J. & Waldeck K., 1961. De Roodkeelpieper Anthus cervinus en de Balkan Gele Kwikstaart Motacilla flava feldegg nieuw voor 
Nederland. Limosa, 34: 1-6 en Ten Kate C.G.B., 1962. Ornithologie in Nederland, 1960. Limosa, 35: 46-78. 
477 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 143. 
478 Van Kempen Ch., 1912. Contribution à l’étude des oiseaux du Nord de la France, Imprimerie Grau, Amiens: 22. 
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in Zeebrugge gebroed. In de recentste Vlaamse broedvogelatlas (2004) oordeelt men dat een toename in 
België niet denkbaar is vermits de soort in Groot-Brittannië achteruitgaat, terwijl men in de Waalse 
berekening hoopt een graantje te kunnen meepikken van de aantalstijging van deze soort in Noord-Frankrijk. 
In de 19de eeuw schreef C.-D. Degland over deze soort: "on la trouve dans les environs de Lille, d’Amiens et 
d’Abbeville où elle est de passage." (1840: 247) De soort werd dus eerst op doortrek waargenomen, vooral 
aan de kust, vooraleer er broedgevallen genoteerd werden, die zich nu niet meer uitsluitend tot de kusstreek 
beperken. In Wallonië heeft de soort voor het eerst in 1996 gebroed en van 2001 tot en met 2007 werd elk 
jaar wel een broedgeval geregistreerd (Verroken, D., 2004: 135-143). De 7 broedgevallen die gekend zijn, 
situeren zich allemaal in de provincie Henegouwen. De Nederlandse populatie werd in 1973-1977 op 150-
200 paren geschat, wat vermoedelijk te laag was. In 1998-2000 ging het om slechts 40-80 paren maar 
ongetwijfeld heeft men enkele broedgevallen over het hoofd gezien. De afname in Nederland houdt heel 
waarschijnlijk verband met de teruglopende aantallen in Engeland. Daar stelde men voor de periode 1974-
1999 een daling vast met 36%479.  
 

Noordse Kwikstaart, Motacilla thunbergi 
Deze soort werd regelmatig in kleine groepjes op doortrek gemeld. De vangsten van Italiaanse Kwikstaart 
Motacilla cinereocapilla waarvan in de Faune belge van baron Edmond de Selys-Longchamps (1842) sprake 
is, moeten onder Noordse Kwikstaart geplaatst worden. De eerste waarneming van Italiaanse Kwikstaart in 
ons land dateert trouwens van 29 april 2004 en dit geval werd (nog) niet gehomologeerd. De Selys-
Longchamps verwart bovendien de veldkenmerken van beide soorten. Zo vermeldt hij enerzijds wel de witte 
keel – zonder te preciseren hoe groot de witte vlek is - maar anderzijds het ontbreken van de witte 
wenkbrauwstreep. De determinatie van deze soorten is uitermate complex Het recente artikel van Philippe 
J. Dubois480 illustreert dit tenvolle. Aan het einde van de 19de eeuw was de verdere opdeling481 nog in wording. 
Zo schrijft Alfred Quinet: "Présente quatre variétés, suivant les variations de cendré, de noir, de jaune qui 
dominent la tête." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 148) In Noord-Frankrijk wordt de Noordse 
Kwikstaart vooral eind april en begin mei waargenomen, alleen of in kleine groepjes die tot een tienttal 
individuen kunnen oplopen. De Noordse Kwikstaart broedt in grote delen van Rusland en Scandinavië en 
trekt in voor- en najaar door West-Europa. Uit Nederland en de omringende landen zijn geen zekere 
broedgevallen bekend. Meldingen van (waarschijnlijke) broedgevallen tussen Zuidwolde en Dedemsvaart 
(Drenthe) in 1975 en 1977 en op de Koegelwieck (Terschelling) in 1979 zijn onvoldoende gedocumenteerd. 
Bij de waarneming van 12-22 juni 1994 van een, waarschijnlijk gepaard, zingend mannetje op Limburgs 
grondgebied bij Griendtsveen ontbraken concrete aanwijzingen voor een broedgeval. Alles wijst erop dat 
broedgevallen in Nederland in de toekomst uiterst schaars zullen kunnen zijn. 
 

Balkankwikstaart, Motacilla feldegg 
Wat Edmond de Selys-Longchamps over deze soort schrijft, verbaast ons: "De passage très accidentel en 
Belgique. Une troupe nombreuse a été observée à la fin de l’été aux environs de Louvain par M. le vicomte 
de Spoelbergh. Les individus qu’il a recueillis et d’autres que M. Degland a trouvés à Lille, paraissent des 
jeunes et n’ont pas le noir de la tête aussi décidé que chez les exemplaires que j’ai reçus de la Grèce où cette 
espèce semble plus commune" (Faune belge: 88) en "zufällig in Italien und Belgien." (Naumannia, 6: 390) De 
beschrijving die hij geeft van de soort stemt nochtans overeen met een correcte determinatie: "Elle se 
distingue de la Flava par le manque de sourcils blancs et surtout par tout le dessus de la tête et les joues d’un 
noir profond." Ook Jean Vincent schreef: "On en prend tous les ans en Flandre, au passage d’automne; on 
l’observe parfois à Bruxelles. Elle se distingue de l’espèce type par le dessus de la tête, qui est d’un noir 
grisâtre jusqu’à la hauteur du bec." (Nos Oiseaux: 190) Alphonse Dubois geeft tot twee keer toe een passende 
verklaring: " Motacilla flava var. Melanocephala, Licht. Cette variété aurait été prise dans le pays d'après M. 

 
479 Wilson A.M.  & Vickery J.A.,  2005. Decline in Yellow Wagtail Motacilla flava flavissima breeding on lowland wet grassland in 
England and Wales between 1982 and 2002. Bird Study, 52: 88-92. 
 
480 À propos de l'identification de la Bergeronnette d'Italie Motacilla flava cinereocapilla. Ornithos, 19 (2) 2012: 122-131. 
481 Over de Engelse Kwikstaart was men het eens maar verder liepen de wetenschappelijke namen zodanig uiteen dat verwarring 
onvermijdelijk was. Balkan- en Italiaanse Kwikstaart werden nog als variëteiten aanzien. Cfr. Degland C.D. & Gerbe Z., 1867. 
Ornithologie européenne, I: 376-381 en Snouckaert van Schauburg R., 1904. Ornithologie van Nederland, waarnemingen van 1 mei 
1902 tot en met 30 april 1903. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, 3: 93-107. 
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de Selys-Longchamps, mais il est probable que l'individu capturé se rapporte au Motacilla flava var. 
Cinereocapilla, Savi." (Dubois A., 1886a: 7) En wat later "Il est cependant probable qu’on a souvent pris pour 
des Melanocephala des individus à tête foncée de la var. Cinereocapilla, et je pense que c’est peut-être le cas 
pour des spécimens capturés en Belgique." (Dubois A.,  1887. Faune des vertébrés de la Belgique, I: 470) In 
de "Additions et Corrections" komt hij op het determinatieprobleem terug: "M. Croegaert rapporte qu’on en 
prend presque tous les ans en octobre quelques exemplaires en Flandre, près de Beveren: d’après M. G. 
Vincent on l’observe quelquefois en été aux environs de Bruxelles. Je n’ai pas eu l’occasion de voir des sujets 
de cette variété pris en Belgique, mais je suis bien convaincu que les oiseaux que l’on prend pour des M. 
melanocephala ne sont que des M. cinereocapilla à tête foncée ou plutôt des M. borealis. La vraie M. 
melanocephala ne se montre pas en Belgique." (Dubois A.,  1887. Faune des vertébrés de la Belgique, II: 718) 
Anatole de Norguet vermelt dat Budytes melanocephala vrij zeldzaam voorkwam in Noord-Frankrijk maar 
dat er toch af en toe een exemplaar gevangen werd in de omgeving van Rijsel. "Un magnifique exemplaire 
trouvé à Lille en mai 1839 est étiquetté dans la collection Degland B[udytes] atricapilla, Degland: c’est la 
livrée parfaite de printemps. Les autres sujets de la même collection n’ont pas le noir de la tête aussi décidé 
et se rapprochent même de l’espèce précédente dont ils ne diffèrent que par l’absence de blanc à la gorge. 
Ce serait B. feldeggii Michahelles. Au reste, les caractères spécifiques de ces oiseaux sont peu stables: on 
trouve quelquefois dans le midi, des B. melanocephala avec le sommet de la tête gris-noirâtre, et des vestiges 
de sourcils blancs; la B. cinereocapilla diffère par la présence ou l’absence de sourcil et par la gorge plus ou 
moins blanche."482 Côme-Damien Degland zag er uiteindelijk geen graten meer in. In plaats van vooruit te 
blikken, greep hij terug naar één van Nederland grootste zoölogen. Over Motacilla feldegii schreef hij 
meerbepaald: "Elle doit être rapportée à l’une des deux espèces ou races précédentes [Motacilla 
cinereocapilla en Motacilla melanocephala]. M. Temminck pense qu’elle pourrait bien être le produit de leur 
mélange." (1840: 248) Dat het determinatieprobleem van Gele Kwikstaarten tot voor kort een warrig kluwen 
was, mag blijken uit de volgende opmerking van Edmond de Selys-Longchamps en Alphonse Dubois. In 1866 
was de Selys-Longchamps belast met een officïele missie van de Belgische regering in Italië. Hij maakte van 
de gelegenheid gebruik om de natuurkundige musea van Turijn en Firenze, de universiteit van Sienna en de 
privécollectie van Ercole Turati te bekijken en kwam tot het volgende besluit: "The more I consider the 
Motacilla and Budytes of the types alba and flavus  in a Linnean sense, the more I am persuaded that in 
Europe one must regard M. yarrelli as a race of M. alba and B. cinereocapilla, B. melanocephala and B. 
malanocephala as races of B. flavus. These races are local; but as it is the case with migratory birds it happens 
that differet races come in contact, and that, in localities wher individuals find themselves separated, they 
mate with individuals of the local race proper to this country."483 Alphonse Dubois merkte op: "Je pense que 
les hochequeues à tête noire observées en Belgique, et désignées jusqu'ici sous le nom de M. melanocephala, 
se rapportent plutôt à la forme borealis, Sundev. La var. Melanocephala (feldeggi, Michah.) habite le Sud-Est 
de l'Europe, l'Afrique et le Sud-Ouest de l'Asie jusque dans l'Inde. Ces deux races sont très voisines et faciles 
à confondre." (Dubois A., 1888: 118) Een ♂ in bruidskleed, gevangen in de polder van Borgerweert, maakte 
deel uit van de verzameling van baron Joseph de Hemptinne (Le Gerfaut, 1943: 110 en 113). Karel Dupond 
vermeldt in zijn artikel “Ma visite à la collection d’oiseaux de feu le Compte Joseph de Hemptinne“ dat het 
etiket jammer genoeg geen verdere gegevens bevatte. Het is dan ook logisch dat dit exemplaar niet voor 
homologatie in aanmerking kwam. Op 7 mei 1977 werd in “de Vrede”, een wijk in de Belgische kustgemeente 
Knokke-Heist, aan de Graaf Jansdijk in het uiterste oosten van de gemeente en vlak ten westen van het 
voormalige Fort Sint-Isabella, een adult mannetje opgemerkt (Le Gerfaut, 1977: 273). De eerste erkende 
waarneming, een adult ♂, voor ons land vond plaats in Frasnes-lez-Anvaing in de provincie Henegouwen in 
1992. Ze werd al snel gevolgd door de waarneming van eveneens een adult mannetje in Mariakerke op 10 
mei 1994.  In Frankrijk komt de soort slechts sporadisch voor en voor Noord-Frankrijk kennen we tot 2013 
slechts één gehomologeerde waarneming: 1 ♂ op 30 april 1985 te Estrées-Mons, in het departement Somme) 
(Alauda, 54 (4): 300) en een heel betrouwbare, namelijk een individu op 7 april 2002 te Séry-Magneval 
(departement Oise). In Nederland werd de soort in de periode 1800-1997 slechts éénmaal waargenomen:  
op 9 mei 1993.   
 

 
482 Norguet de A., 1866. Catalogue des Oiseaux du Nord de la France. Mémoires de la  Société des Sciences, de l’Agriculture et des 
Arts de Lille, 3: 113. 
483 De Selys-Longchamps E., 1870. Notes on various Birds observed in Italian Museums in 1866. Ibis, 5: 452. 
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Waterspreeuw, Cinclus cinclus 
"Sédentaire local; habite en petit nombre les régions montagneuses pourvues d’eaux à courant rapide et de 
torrents de l’est et du sud-est de la Belgique: provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur; 
exceptionnellement ailleurs […]." (Les oiseaux de la faune belge: 184) Volgens van Havre zou Pierre Jean de 
Tristan, tijdens zijn verblijf aan het front, in het voorjaar van 1915 in de omgeving van Nieuwpoort een 
Waterspreeuw waargenomen hebben. We hebben hier echter niets van teruggevonden in de twee artikels 
waarin de Franse ornitholoog zijn bevindingen naliet. Intussen is er niets veranderd in het 
verspreidingspatroon. Wat J. M. Deby in 1845 schreef is nog steeds geldig: "Found all the year round on the 
banks of some rapids in the Ardennes." (Zoologist, 3: 815) Aan het einde van de jaren 1960 (Lippens & Wille, 
1972) zouden er 1200 broedparen geweest zijn in ons land maar de atlas van 1973-1977 maakt echter gewag 
van 740 koppels. Tijdens de atlasperiode 2001-2007 werd de populatie op 890 paren geschat, een mooi 
gemiddelde dat de verschillende werkwijzen van de nationale broedvogelatlas en de Atlas van de vogels in 
België en West-Europa weet te verzoenen. De meeste broedgevallen die, verspreid over acht jaren, in 
Nederland werden opgetekend gedurende de 20ste eeuw situeren zich in de provincie Limburg. Daarnaast 
zijn er eenmalige broedgevallen in de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen. De meest recente broedgevallen 
in 1993 en 1994 vonden plaats in het zuidelijk Geuldal. Tijdens de vorige atlasperiode werd alleen een 
broedpoging in Noord-Brabant gemeld, waar in 1977 nestbouw werd opgemerkt. Meer details ontbreken. 
Sinds 1994 werden af en toe Waterspreeuwen in de broedtijd in Zuid-Limburg opgemerkt, maar 
broedgevallen konden niet worden aangetoond. Gezien de schaarste aan geschikte broedhabitat is de kans 
op een blijvende (her)vestiging in Nederland gering. In de 19de eeuwse literatuur is er voor Noord-Frankrijk 
nog geen sprake over het voorkomen van deze soort. In Picardië werd de Waterspreeuw als broedvogel pas 
in de jaren 1970 ontdekt. Het departement Aisne is sindsdien het enige van Picardië waar de soort ook 
broedt484. In het departement Pas-de-Calais werd, volgens Anatole de Norguet, deze soort reeds in de 19de 
eeuw waargenomen: "Très-rare; il a été tué à Esquermes, en automne, au bord de l’Arbonnoise" (1866: 113). 
Dit geval van afschot heeft plaatsgevonden in het westelijk deel van de stad Rijsel, vlakbij de citadel van 
Vauban. Voor de Franse Moezelstreek vermeldt Jean-Joseph-Jacques Holandre dat de soort er erg lokaal 
voorkwam en broedde: "[…] accidentellement aux environs de Metz, sur le ruisseau de Saint-Julien, sur les 
rivières de Grusne et sur la Chiers, où il niche." (1851: 98) In Noordrijn-Westfalen werd de populatie 
omstreeks 2013 op 1600-2500 paren geschat, dat is éénzesde minder dan in de jaren 1990. Globaal is de 
Duitse populatie sinds het midden van de jaren 1980 stabiel gebleven.  
 

Alpenheggenmus, Prunella collaris 
Deze soort was een zeldzame herfst- en wintergast, vaak met enkele individuen tegelijkertijd. "L’apparition 
de l’Accenteur des Alpes en Belgique, bien que certaine est donc tout-à-fait accidentelle" schreef Edmond de 
Selys-Longchamps in zijn Faune belge. Omstreeks 1835 werd in een Antwerpse stadstuin een adult ♂ 
gevangen door de heer Jacques Kets en misschien ook wel een tweede, maar dat staat niet vast. Het 
voorkomen in tuinen lezen we ook bij Côme-Damien Degland: "En hiver, il descend jusque dans la cour des 
frmes pour y manger des graines." (Degland C.D., 1831: 236) A. de Norguet (1866: 118) vermeldt enkele 
gevallen voor Noord-Frankrijk en was op de hoogte van het Antwerpse geval: "Très-rare, a été tué à Bergues, 
à Saint-Omer, à Anvers." vóór 1854 werden in de omgeving van Namen en Dinant verscheidene exemplaren 
gevangen. Aangezien de soort verspreid in Antwerpen en in de omgeving van de Franse stad Nancy 
geobserveerd was, deed Alphonse de la Fontaine besluiten dat "Peut-être s’égare-t-il quelquefois jusque chez 
nous [in het Groothertogdom Luxemburg], fait qui reste à constater." (Faune du pays du Luxembourg: 67) In 
de oktobermaand, omstreeks 1865, werd te Bouge, bij Namen, één exemplaar uit een vlucht gevangen 
(Fallon F., 1875. Op. cit : 55) en op een gelijkaardige wijze werd te Sorinnes, nu een onderdeel van Dinant in 
de provincie Namen, één individu (1ste kalenderjaar) uit een groepje van 5 of 6 exemplaren gepikt in 1866. 
Tot slot vermeldt Alphonse Dubois (Faune des Vertébrés de la Belgique, Série des Oiseaux, II, Add. et corr.: 
718) nog een septembervangst van eveneens 1 individu (1ste kalenderjaar) te Brussel in 1884. De 
waarnemingen uit Sorinnes en deze uit Brussel werden gehomologeerd alsook een geval uit Wijnegem op 2 
januari 1932 (Le Gerfaut, 1932: 135) dat door Karel Dupond en Jean Maus (1950: 57) werd toegevoegd aan 
de gegevens van Georges van Havre (1928). De volgende gehomologeerde waarneming van deze soort zou 
pas op 13 april 1974 in het Zwin plaatsvinden. Een adult exemplaar werd er gevangen en geringd. Dat was, 

 
484 Litoux J., 2000. Le Cincle plongeur Cinclus cinclus en Picardie. L’Avocette, 24 (1-2): 3-14. 
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op dat moment, de 8ste waarneming in België maar de eerste die door het BAHC aanvaard werd. In Nederland 
werd de soort voor het eerst waargenomen van 16 tot en met 18 april 1986 in de omgeving van Groningen485. 
Côme-Damien Degland schreef in 1831 dat een exemplaar gedood was in de omgeving van Saint-Omer, 
(departement Pas-de-Calais), op de grens tussen Frans-Vlaanderen en Artesië. In zijn publicatie van 1866 wist 
A. de Norguet geen nieuwe gevallen te vermelden. In Picardië is het voorkomen van deze soort erg recent. 
Op 11 november 1999 werd te Boran een eerste waarneming verricht486. 
 

Blauwborst, Luscinia svecica 
Bij Edmond de Selys-Longchamps lezen we "niche dans les oseraies des îles de la Meuse et en Campine. 
Emigre en septembre, à cette époque elle est assez commune dans les plaines de la Hesbaye où je l’ai fait 
souvent lever en chassant dans les pièces de pommes de terre." (Faune belge: 95) Aan het einde van de 19de 
eeuw schreef Alfred Quinet over het voorkomen van deze soort: "Contrées boisées et montagneuses. Près 
des ruines dans notre pays. Migrateur." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 144) Ook Jean-
Joseph-Jacques Holandre signaleerde de soort als niet al te talrijk op doortrek:  "on en voit quelques individus 
au printemps et en automne." (1851: 99) Bij Josef Gengler lezen we: "Am 15. und 16, III. [mart] sah und hörte 
ich singende [mannetjes] des Blaukehlchens in den niederen Büschen an den Strafsen bei Lamorteau B.[elgië] 
und am Ufer des Ton [bij Saint-Léger in de provincie Luxemburg]. Es fand an diesen Tagen ein ziemlich starker 
Durchzug statt." (Journal für Ornithologie, 64: 407) Witsterblauwborst had Gengler waargenomen op 
doortrek in maart en in 1918 noteerde hij dat er geen blauwborsten meer waren in de zomer (Archiv für 
Naturgeschichte, 10: 125). Ten tijde van Gengler waren de diverse ondersoorten reeds bepaald: "Il résulte 
d’un exposé fait au Congrès ornithologique de Berlin en 1910, par M.O. Kleischmidt, qu’il y a en Europe cinq 
Gorges-Bleues différentes" noteerde A. Dubois in een korte bijdrage (Le Gerfaut, 1912: 71). Jean Vincent, die 
de soort zelf had waargenomen, beschouwde ze als zeldzaam. Heeft deze opmerking uitsluitend betrekking 
op de Brusselse Regio? Georges van Havre situeerde in 1928 het zwaartepunt van het broedgebied in de 
moerassen van de Antwerpse en Limburgse Kempen. Dit was voordien ook al het geval: "M. Croegaert dit en 
avoir vu deux exemplaires pris aux environs d’Anvers; M. E. Claes a annoncé une capture à Genck, Limbourg 
belge, au printemps de 1887" schreef Alphonse Dubois in 1894 (Faune des Vertébrés de la Belgique, Série des 
Oiseaux, II, Add. et corr.: 718) en elders lezen we bij dezelfde auteur: "Un individu fut tiré à Genck […] au 
printemps de 1887." (Ornis, 6: 311) Voor het Antwerpse citeert Georges van Havre gevallen uit Hoogstraten, 
Turnhout, Geel, Herentals en Weelde. Zo schreef de Wijnegemse ornitholoog in 1921: "J'ai toujours au marais 
de Meir, près Hoogstraeten, des gorges-bleues. Sans chercher, j'y ai vu en chassant à la bécassine, au 
printemps, au moins trois couples différents et je crois qu'il y en a plus." (Le Gerfaut, 1921: 46-47) Voor 
Limburg baseerde G. van Havre zich op dokter Constant Bamps om te beweren dat de soort er erg schaars 
voorkomt maar voegt er aan toe "il est probable pourtant qu’elle habite divers milieus appropriés de cette 
région non enore reconnus." (Van Havre G., 1928. Op. cit.: 179) In de eerste helft van de 20ste eeuw stelde 
René Verheyen vast dat de soort in de Antwerpse Kempen fel was toegenomen en dat ze ook voorkwam in 
"haar zuidelijke randgebieden langsheen de Schelde van Baasrode tot en met Antwerpen, in de vallei van de 
Demer, in het moeras van Vance (Belgisch Lotharingen) en in het Doornikse." (De Zangvogels van België, II: 
291) Twaalf jaar later noteerde L. Hachez: " Het Blauwborstje is in het Turnhoutse een gewone broedvogel. 
Deze soort kan plaatselijk zelfs heel talrijk voorkomen" (Le Gerfaut, 1960: 491) Hij rekende op een dichtheid 
van minstens 1 paar per 2 ha aan de vijvers en de moerassen van de Antwerpse Kempen. Deze lokale toename 
was echter van korte duur. Willem Paulussen schreef in 1954: "In this area the Bluethroat has decreased to 
a large extent and since 1970 only 30% of the former population is left. However, the situation is not hopeless 
as, on other sites, the species is on an enormous increase." (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 90) 
In 1953 nam M. Koopman een Witsterblauwborst waar met regenwormen in de bek in de omgeving van 
Knokke. Het was een nieuwe broedvogel voor de kusstreek (De Wielewaal, 1953: 277). In Vlaanderen werd 
de populatie in het begin van de jaren 2000 op 3000 tot 3700 broedparen geschat. Vooral de laatste 20 jaren 
is er een forse stijging geweest en tegenover de jaren 1970 zijn de aantallen verviervoudigd. In Wallonië is 
deze soort met 430 tot 600 broedparen eerder schaars en de populatie concentreert zich in de provincie 
Henegouwen. Het is ook in deze provincie dat het eerste broedgeval in 1947 werd opgetekend. Een koppel 
had een nest gebouwd tussen de spoorlijn Doornik-Rijsel en de Schelde. De waarneming van Vance, waarover 

 
485 Nuiver R. & Van Ijzendoorn J., 1987. Alpenheggemussen in Nederland in voorjaar van 1986. Dutch Birding, 9: 162-169. 
486 Bas Y., 2001. Première observation d’un Accenteur alpin Prunella collaris dans l’Oise. L’Avocette, 25 (3): 59-60. 
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hoger sprake is, bleek over een doortrekker te gaan. Dat vertelde althans Van Beneden (waarnemer) aan 
Ludovic Nef (Aves, 39, 2002: 127-128). In 1978 concentreerde de volledige Waalse populatie (49 paren) zich 
in Henegouwen (Godin G. & Loison M., 1978: 55-73): 31 paren te Harchies-Hensies, 15 in Hautrange en 3 te 
Baudour. Vanuit Henegouwen is de soort in de jaren 1980-1990 de valleien van Schelde en Leie gaan 
koloniseren en werden territoria veroverd in het gebied tussen Samber en Maas, in Haspengouw, Condroz 
en Waals-Brabant (Verroken L., 2002: 23-29). In Wallonië is de stijging tegenover de jaren 1970 nog sterker: 
een vertienvoudiging zelfs. In 1947 kwam de soort nog als broedvogel voor in de omgeving van Doornik maar 
drooglegging van moerassige gebieden zorgde voor een totale verdwijning in 1954. Ook het 
verspreidingsgebied in Wallonië is verruimd. Aanvankelijk beperkte de Henegouwse populatie zich tot de 
vallei van de Haine maar van 1980 tot en met 1986 broedde de soort ook in Ploegsteert (Roseel, 1981), op 
de grens met Frankrijk en Vlaanderen. Van hieruit werd de Scheldevallei en het westelijk deel van 
Henegouwen opnieuw gekoloniseerd (Delmarche C., Dendal A. & Verhaegen J.-P., 1990). In 1989 werd de 
regionale populatie op 124 paren geschat. In 1990 werd de soort ook broedend genoteerd in de 
benedenvalleiI van de Samber (Paquet J.-P., 1990: 67-69) et de vallei van de Dijle. Vanaf 1995 volgde een 
tweede kolonisatiegolf in het westen van de provincie Henegouwen. In het begin van de 20ste eeuw en zelfs 
in de jaren 1950 kwam de Blauwborst nog vrij algemeen voor in het Brusselse. Dit neemt niet weg dat ze 
ontbrak op plaatsen die voor de soort mogelijk aantrekkelijk waren: "Malgré de nombreuses visites 
ultérieures, il n’a pas été possible de savoir si cette espèce est nidificatrice dans la région [Zoniënwoud]." (De 
Bournonville B., 1955: 106) In 1995 lazen we nog: "Si son dynamisme actuel persiste, la réapparition 
prochaine de la Gorgebleue à Bruxelles n’est pas impossible." (Atlas des oiseaux nicheurs de Bruxelles 1989-
1991: 233) De soort broedde echter in gebieden die nadien totaal verstedelijkt zijn. De atlas van 1973-1977 
gaf nog een kleine populatie aan maar in 1989-1991 werden nog slechts 2 broedparen aangetroffen en stond 
de soort op het punt volledig te verdwijnen uit het Hoofdstedelijk Gewest. In het Groothertogdom 
Luxemburg was deze soort, volgens Ferrant, bij het begin van de 20ste eeuw op verscheidene plaatsen als 
broedvogel aanwezig. In 1949 zou nog een paar bij Wellenstein gebroed hebben. Nadien werd de Blauwborst 
nog uitsluitend op doortrek waargenomen. Verschillende waarnemingen van zingende mannetjes – ook van 
Roodsterblauwborst – aan het einde van de jaren 1970, betekenden een kentering en kondigden nieuwe 
broedgevallen aan. In de 19de eeuw was de Blauwborst een schaarse soort in Noord-Frankrijk: "Rare; passé 
accidentellement dans nos marais; on l’a tuée en automne dans les fosses de la citadelle de Lille, et plusieurs 
fois aux environs d’Abbeville." (1866 : 119) De Blauwborst komt sinds mensenheugenis voor in Nederland. 
Met het verdwijnen of verdrogen van moerassen is de soort sterk in aantal verminderd naar een dieptepunt 
in de jaren 1960. Onverwacht volgde vanaf de jaren 1970 een spectaculair herstel. De toename van 
bestaande populaties leidde ertoe dat brongebieden - vooral in Biesbosch en Zuidelijk Flevoland, maar ook 
de Peel en Zeeuws-Vlaanderen - voor verdere uitbreiding ontstonden. Na enige tijd werden ook andere 
grootschalige moerasgebieden bereikt die op hun beurt als nieuwe bron konden dienen. In 1998-2000 werd 
de landelijke populatie 9000-11.000 paren geschat. De Blauwborst werd in ruim viermaal zoveel atlasblokken 
aangetroffen als in 1973-1977. Een gelijkaardig verschinsel, weliswaar op geringe schaal, is merkbaar in 
Noordrijn-Westfalen. Omstreeks 2013 werd de populatie er op 100 paren geschat, dat is een verdubbeling 
tegenover de jaren 1930. De soort profiteert er mee van de toename van de West- en Midden-Europese 
populatie. De Blauwborst moet het vooral hebben van de overgangsfase van open moeras naar moerasbos. 
Deze fase blijft alleen beschikbaar door menselijk ingrijpen en door natuurlijke dynamiek (overstromingen). 
Vandaar dat lokale dalingen in Noordrijn-Westfalen kunnen verklaard worden door een foutief water- en 
vegetatiebeheer, meer dan door predatie. 
Roodster- en Witsterblauwborst worden geregeld in dezelfde biotopen waargenomen. De 
Roodsterblauwborst zou, volgens Georges van Havre, in het midden van de 19de eeuw vaker voorgekomen 
zijn in de streek rond Leuven en Luik. De ornitholoog uit Wijnegem haalde zijn informatie uit een artikel van 
Charles-Frédéric Dubois: "Von besonderem Interesse dürfte vielleicht für viele Ornithologen die 
Wahrnemung sein, das schon seit mehreren Jahren das schwedische Blaukehlchen, Erithacus suecica, in die 
Gegend von Löwen bis nach Lüttich kommt, um dort zu nisten, und dass ebenso reine rostfarbige Kehlflecke 
haben, wie diejenigen, welche in Schweden gefangen wurden." (Dubois Ch.-F., 1860: 224-228) Dezelfde 
ornitholoog noteerde er verscheidene broedgevallen tussen 1855 en 1966. Eén ding staat vast, de 
verzameling van de adellijke familie Spoelbergh uit Lovenjoel, een deelgemeente van Bierbeek bij Leuven, 
bevatte verscheidene balgen. In het Antwerpse werden omstreeks 1880 twee vangsten gedaan (Dubois A., 
1888: 110); in Genk werd een individu tijdens het voorjaar 1887 gestrikt (Dubois A., 1890: 312); In Kessel-Lo, 
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bij Leuven werd op 22 september 1913 (Chasse et Pêche, 1913-1914: 185) een individu gevangen en in 
Herzele (Oost-Vlaanderen) werden een mannetje en een vrouwtje gevangen. Jammer genoeg is over deze 
laatste vangst geen informatie beschikbaar. In het begin van de jaren 1930 werden nog gevallen gesignaleerd 
te Zandhoven, Vosselaar en Wijnegem terwijl in Zichem, in de vallei van de Demer in de zomer van 1937 
verscheidene nesten ontdekt werden. Toch is enige voorzichtigheid geboden. Vermits geen enkele volwassen 
vogel gevangen is geweest – en bij gevolg ook niet gecontroleerd werd – is verwarring met Witsterblauwborst 
Luscina cyanecula niet uitgesloten. Deze soort broedde aanvankelijk hoofdzakelijk in de Antwerpse en 
Limburgse Kempen. Volgens Constant Bamps (1886: 4) en Alphonse Dubois was de soort, tijdens de 
zomermaanden, erg zeldzaam in Limburg, meer bepaald in de omgeving van Hasselt. In de Antwerpse 
Kempen waren moerassen in de buurt van Hoogstraten, Turnhout, Herentals, Weelde en Kasterlee erg in 
trek bij deze soort, ook al waren er telkens maar enkele koppels aanwezig. Omstreeks 1842 was de situatie 
waarschijnlijk gunstiger. Edmond de Selys-Longchamps had nog zijn twijfels of de Roodsterblauwborst wel 
een aparte soort was of een ras: "Il est encore douteux, si la Ruticilla suecica L. Rubiette Suédoise, forme une 
espèce distincte ou bien une race propre au nord de l’Europe."487 De soort was vooral aanwezig in de vallei 
van de Kleine Nete. In 1953 werden in het natuurreservaat “De Zegge” bij Herentals, minstens 45 koppels 
geteld en, gespreid over de volledige vallei van de Kleine Nete, werd de aanwezigheid van ongeveer 150 
koppels vooropgesteld (De Giervalk, 46: 253-296). Frans Segers (Broedvogels in de Kempen: 80) trof ook 
"verscheidene nesten aan in den ”Lierenman”, Oud-Turnhout" terwijl er elders soms maar één werd 
gevonden per gebied. In de jaren 1930 stelt men een uitbreiding vast naar de oevers van de Schelde, 
moerassige gebieden in de omgeving van Hoboken (Le Gerfaut, 1937: 204), Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, 
Hofstade (Le Gerfaut, 1938: 145) en zelfs Doornik. Het oudste geval voor Nederland betreft een waarneming 
van een mannelijk individu in de Haagse Dierentuin te Wassenaar, in Zuid-Holland, op 20 mei 1855488. 
Witsterblauwborst daarentegen was een algemeen verspreide broedvogel: "Dawssternige Blaukelchen ist 
hier, in dazu geeigneten Gegenden, ein ziemlich häufiger Brutvogel."489 A. de Norguet schreef over de 
Roodsterblauwborst: "La variété à tache rousse sur la poitrine a été tuée près de Douai, en avril 1836." (1866: 
119) C.-D. Degland, die in zijn publicatie van 1940, verschenen twee jaren voor de Faune belge van de Selys-
Longchamps, ook nog geen onderscheid tussen de verschillende soorten maakte, had dit geval van afschot 
verder toegelicht: "sur le bord des marais de Sin […] et donnée à M. Courtray, receveur municipal de cette 
ville." (1840: 267) 
 

Paapje, Saxicola rubetra 
Volgens Jean Vincent was het Paapje "un oiseau qu’il faut chercher dans les grandes prairies de nos vallées, 
où il n’est pas rare. Vous pourrez le rencontrer aussi sur nos plateaux, s’il y trouve quelque pré ou des 
pâturages; ce n’est que très exceptionnellement qu’il se fixe dans les champs cultivés." (Nos Oiseaux: 137) 
Oliver Vernon Aplin had de soort ook waargenomen tijdens zijn verblijf in juni 1898, in de Maasvallei en in 
het Mechelse: "Numerous in the meadows along the Meuse, some way above Dinant. […] Some in the grass 
marshes [rondom Mechelen]" (Zoologist, 3: 152 en 161) Net over de grens, schreef Witherby voor de Franse 
Westhoek "One pair breeding and a few migrants in the middle of October." (British Birds, 1919, 12: 198) 
Werner Sunkel (Verhandlungen der Ornithologische Gesellschaft in Bayern, 13: 227) moest zich tevreden 
stellen met enkele zingende mannetjes in de omgeving van Westrozebeke. Aangezien het verblijf van Josef 
Gengler in ons land in april 1915 teneinde liep, schreef hij: "Vom 14. IV. [april] an kam der Wiesenschmätzer 

 
487 De Selys-Longchamps E., 1842. Faune belge: 95. Bernard Altum (1824-1900) had zes variëteiten onderscheiden: "Den schärferen 
Forschungen und genaueren Beobachtungen der Neuzeit, denen wir so viele neue Species verdanken, blieb es vorbehalten, deren 
drei zu entdecken: Cyanecula suecica L., orientalis Brm., Wolfii Brm., oder vielmehr die orientalis Brm. oder coerulecula Pall. noch zu 
spalten, so dass dichrosterna Cab. (cf. Mus. Hein. pg. 1. Not.) als vierte Species für sich dasteht. Bin ich recht unterrichtet, so 
unterscheiden sich diese genannten Arten dadurch, dass suecica in dem blauen Brustschilde einen weissen, orientalis einen braunen, 
dichrosterna einen" weiss und braun gemischten Stern hat, und derselbe bei Wolfii gänzlich fehlt." (Naumannia, 1855: 166). Anatole 
de Norguet vatte dit als volgt samen "tache blanche entière, tache blanche réduite à quelques plumes, tache d’un blanc roussâtre, 
tache rousse bordée de blanc, tache nulle, etc. […] les sujets à tache entièrement rousse".was eerder gekant tegen een klassering als 
geografisch ras omdat "Il n’y a pas de collection un peu complète qui ne contienne des séries de ces variétés, de provenance très 
diverses; celles à miroir roux n’y sont pas toutes indiquées comme arrivant de Russie, on les a rencontrées sur tous les points 
d’Europe, de même que la Russie a fourni des variétés à tache blanche." (Etudes d’ornithologie européenne. Des races locales, 
Imprimerie L. Danel, Lille, 1868: 103-105) 
488 Tijdschrift der Nederlandse Dierkundige Vereeniging, 2, 1896: 59. 
489 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 421. 
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zur Beobachtung. Ob er nur Durchzügler war oder dort als Brutvogel blieb, konnte ich nicht mit Sicherheit 
feststellen. Einzelne [mannetjes] sangen." (Journal für Ornithologie, 64: 407) Later zou hij bevestigen dat hij 
de soort talrijk had waargenomen in de provincie Luxemburg (Archiv für Naturgeschichte, 10: 123). Deze 
soort evolueerde op relatief korte termijn van een algemeen verspreide broedvogel van hooilanden, nooit in 
grote aantallen, naar een schaarse broedvogelsoort aan beide kanten van de taalgrens. Omstreeks 1842 was 
deze soort nog "très-commun dans les oseraies et sur les îles de la Meuse" (Dupond. C. & Maus J., 1950: 57). 
Iets meer dan zestig jaren later schreef Henri Plon "On le rencontre partout dans nos provinces" (Les oiseaux 
du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères, Balat, Bruxelles: 86) en Georges van Havre (1928) "très 
commun et généralement distribué". Lippens & Wille (1972) maakten gewag van een duizendtal paren maar 
hadden de Ardense populatie onderschat. De soort bleef in aantal dalen en in de Atlas van de Belgische 
broedvogels (1988) is nog sprake van 1100 paren, waarvan ongeveer 470 in de Ardennen. Ledant J.-P., Jacob 
J.-P. & Devillers P. (1983) citeren foutief de Atlas van de Belgische broedvogels wanneer ze 850 paren voor 
Wallonië naar voren schuiven maar hun aantal (minder dan 500 koppels) strookt perfect met de 
atlasgegevens. In 2001-2005 werd de Waalse populatie nog op 250-260 paren geschat en in 2007-2008 werd 
ze al herleid tot 200-210. In Wallonië heeft de populatie ernstige schommelingen gekend: Omstreeks 1968-
1969 is er, net als in Duitsland, een plotse daling opgetreden, gevolgd door een aantalsstijging en opnieuw 
een afname. Zo telde men in 1965 in Elsenborn 25 paren, 10 in 1969 (Demaret P., 1969: 173-179) en minstens 
15 in 1979. In Vlaanderen stelde men dezelfde trend vast: in 1982 werd de populatie nog op minder dan 50 
paren geschat (Maes P., Meeuws H. & Voet H., 1985. Broedvogels in Vlaanderen 1980-1982. Wielewaal, 51: 
185-202). In de periodes 1985-1988 en 1989-1991 zouden respectievelijk 20 en 9 tot 17 paren gemeld 
worden. Nadien volgde een korte rustperiode maar vanaf 1998 zette de neerwaartse tendens zich verder. Bij 
de inventarisatie van de laatste Vlaamse broedvogelatlas werden jaarlijks slechts 5 tot 10 broedparen 
aangetroffen. In 2006-2007 was er nog sprake van 1 broedverdacht koppel en kon men stellen dat de soort 
zo goed als uitgestorven was in Vlaanderen. Het is geen toeval dat de soort net in die Europese landen waar 
de landbouwintensivering het verst is doorgedreven, de zwaartse klappen heeft gekregen. Vooral het 
draineren van de bodem, de verarming van de flora en het vroegtijdig maaien hebben de soort de das 
omgedaan. In de Ardennen en meer bepaald in de Hoge Venen, heeft de aanplant van naaldbomen de 
naturlijke habitat verstoord en we kunnen alleen maar hopen dat "la suppression des plantations de résineux 
dans les fonds de vallée, réalisée dans le cadre d’un programme Interreg490, devrait permettre la restauration 
d’une partie de son habitat et, on peut l’espérer, de ses effectifs." (Metzmacher M., 2004: 117) In de 19de 
eeuw kwam deze soort vrij algemeen voor in de Brusselse Rand. Uit de eerste helft van de 20ste eeuw zijn, op 
enkele schaarse uitzonderingen na, nagenoeg geen waarnemingen bekend. Het laatste zekere broedgeval uit 
Watermaal-Bosvoorde dateert echter uit 1953. In Nederland, waar de soort sterk geconcentreerd is in het 
noordoosten, kende het Paapje een aanzienlijke terugval in landbouwgebieden: van naar schatting 3000-
4000 paren in het begin van de jaren 1960 daalde de populatie naar 1250-1750 in 1975, 700-1100 in 1983-
1991, 500-800 in 1996 en 500-700 in de periode 1998-2000. In het Groothertogdom stelde men een 
stelselmatige afname van de broedgevallen vast vanaf de jaren 1960. Intensieve landbouw, het gebruik van 
meststoffen, vroegtijdig maaien en drooglegging van moerassige gebieden hebben hiertoe bijgedragen. Het 
verhaal is hetzelfde voor Noord-Frankrijk. Van algemene broedvogel, "Très commun d’avril en octobre, dans 
les prés humides, sur les bords de la Deûle et de Lys [net over de grens in het departement Pas-de-Calais]" 
(Norguet de A., 1866: 120) is de soort nu geheel verdwenen uit het departement Somme in de periode 1975-
1980 en in de regio Picardië houden nog enkele broedparen stand in de kustduinen.  
 

Tapuit, Oenanthe oenanthe 
Omstreeks 1842 was deze soort tijdens de zomer aanwezig op de "montagnes arides des bords de l’Ourthe, 
de la Meuse et en Ardenne. Niche dans les tas de pierre au milieu des bruyères. [...] A l’époque de son passage 
il se répand dans les champs labourés de toute la Belgique. M. Degland dit qu’il niche dans les terrains élevés 
des environs de Lille." (Faune belge: 93) Inderdaad, "Commun sur les côtes de Dunkerque, lors de son passage 
en automne et au printemps. Une partie niche dans nos terrains arides" schreef Côme-Damien Degland 
(1831: 236). Dit verklaart de waarnemingen aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog (cfr. infra). Jean 

 
490 Het Interreg Community Initiative of Interreg, is een Europees programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa. Interreg, 
wordt gefinancierd door de Europese Unie en beoogt de samenwerking te bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende 
landen. 
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Vincent vermeldt dat deze soort vooral in de zomer werd waargenomen en iets minder in de winter: "espèce 
d’été dont on peut observer quelques rares individus l’hiver." (Nos Oiseaux: 51) Ook  Werner Sunkel vermeldt 
een paar op 30 april 1916 in Waterdamhoek, tussen Zonnebeke en Moorslede (Verhandlungen der 
Ornithologische Gesellschaft in Bayern, 13: 225). De uitspraak van Otto Büsing: "Ich habe auch in Frühling 
und Sommer 1917 im belgischen Flandern niemals Steinschmätzer zu sehen bekommen"491 werd kort nadien 
door zijn collega’s ontkracht.  Zo schreef Wendehorst, die vier jaren in de regio vertoefd had: "Ich traf im Juni 
1918 ein Paar dieses Vögel mit Jungen auf einer Halle beim Stahlwerk von Wingles [gemeente in het Franse 
departement Pas-de-Calais, net over de grens]."492 Als broedvogel situeerde Vincent deze soort "aux environs 
d’Anvers, dans la Campine et le Luxembourg." (Nos Oiseaux: 160) Alphonse Dubois voegde er een halve eeuw 
later aan toe dat deze soort overvloedig aan de kust voorkwam: "Très abondant dans nos dunes du littoral." 
(Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 149) A. Dubois (Ornis, 6: 313) beschikte over gegevens uit 
het Brusselse, "il en passe en grand nombre"; Carsbourg (prov. Luxemburg) ; Diegem "Cet oiseau est ici très 
commun et on en trouve de nombreux nids dans les prairies" ; Hasselt, Papignies (in het noorden van de 
provincie Namen), "commun en été"; Taviers (bij Eghezée, in de prov. Namen), "commun dans nos prairies" 
en Borgworm in de provincie Luik. Gedurende zijn verblijf in de IJzervlakte, vebaasde Pierre Jean de Tristan 
zich over het broedgedrag van Tapuiten temidden van het kanonnengeweld: "J'ai trouvé, à la date du 16 mai, 
un nid de cette espèce, très bien fait, en mousse et herbes sèches, établi dans une petite anfractuosité du 
parapet en sable, dans un boyau de cheminement, sur la rive droite de l'Yser, entre les tranchées de 
deuxième et de première ligne. Les œufs en étaient très allongés. Un autre couple a fait son nid à 6 mètres 
exactement derrière une des quatre pièces de la 9e batterie du 32e d'artillerie, dans un trou de lapin 
abandonné, à 70 centimètres de profondeur. Malgré le bruit des départs de coups de canon, la couvée est 
venue à bien et les petits sont au nombre de quatre. J'ai donné aux hommes de la pièce la consigne de 
protéger le nid, naturellement. J'avais surveillé depuis longtemps le couple de Traquets sans pouvoir trouver 
le nid, ne me doutant pas qu'il pût être aussi profond sous terre, car je ne pensais pas que ce Traquet pût 
devenir troglodyte dans le sens étymologique du mot." (Revue française d’Ornithologie, 4: 98) In zijn 
volgende artikel stelde hij zijn gegevens op punt: "Le nid de Traquet motteux signalé derrière la 9e batterie 
n'était pas à m. 0,70 sous terre, mais à 1 m. 70 de profondeur. Depuis le 16 mai, j'en ai retrouvé six autres, 
tous dans des terriers de lapin et à des profondeurs variant de 1 à 2 mètres." (Revue française d’Ornithologie, 
4: 167) Kapitein W.S. Medlicott deed gelijkaardige vaststellingen in verband met het opportunistische gedrag 
van de soort aan het front: "two pairs nesting in old German big-gun emplacements […]. No rough warrens 
or rabbit holes for them!" (British Birds, 12:.272) Ook Witherby had verschillende broedkoppels 
waargenomen: "A few bred along the coast, and migrants were passing in April and October, but not in any 
numbers." (British Birds, 1919, 12: 198) Laurent Coopman toonde aan dat broedvogels helemaal niet 
gestoord werden door het kanonnengedonder omdat het geen onmiddellijk gevaar vormde. Van half maart 
tot augustus 1917 wist Medlicott 106 soorten waar te nemen net over de grens. Een puike prestatie van de 
Britse ornitholoog maar ook een ruime avifaunistische diversiteit. Medlicott werd menig keer overgeplaatst 
en de observatietijd – en waarschijnlijk ook de middelen - waren beperkt: "I was stationed at six or seven 
different places in the Departementof Pas-de-Calais, and all my spare time (generally an hour or two in the 
evenings) was given to bird observation round our various camps." (Medlicott W.S., 1919. Art. cit,.: 271) Voor 
trekvogels zorgde het oorlogsgewel voor meer verstoring: "Accoutumance toujours et aussi constatation que 
le bruit des détonations ne constitue pas un danger, d'où l'indifférence des volatiles de ces lieux. Mais lors 
des migrations, il n'en était plus de même. Les oiseaux, dont la plus grande partie venait d'endroits où un 
calme relatif régnait, n'étaient pas habitués à ces détonations et devaient forcément en être effrayés" schreef 
Laurent Coopman (Le Gerfaut, 1921: 81-82). Xavier Raspail meende zelfs aan het front een Blonde Tapuit te 
hebben waargenomen: "Je ne saurais l'affirmer, mais je crois avoir aperçu le Traquet oreillard." (Revue 
française d’Ornithologie, 4: 98) Tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef Frans Segers: "Het jaar 1944 was 
een tapuitenjaar: overal in de Kempen troffen wij deze vogels in grootte hoeveelheden aan." (Broedvogels in 
de Kempen: 112) En bij Willem Paulussen lezen we: "Before the large-scale reclamation of the moorlands in 
the 1940’s the Wheatear was a rare breeding bird of Sandy and earth Moors where the birds used to nest in 
rabbit burrows. During the reclamation the Wheatear nested beneath the furrows of the ploughed fields." 
(De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 85) Hier kwam al snel verandering in want in de jaren 1960 

 
491 Büsing O., 1919. Bilder aus der Vogelwelt Nordfrankreichs. Ornithologische Monatsschrift, 44: 43. 
492 Wendehorst, 1919. Die Vogelwelt Nordfrankreichs. Ornithologische Monatsschrift, 44: 111-112.  
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begonnen de aantallen in de (Limburgse) Kempen te slinken tengevolge van ontbossing en ontginning van 
terreinen waardoor grote oppervlakten duin- en heidegebied werden opgeofferd aan de industrie en de 
recreatie. Vermits er nergens in Vlaanderen enige compensatie werd verschaft, was de soort gedoemd 
achteruit te gaan. In vergelijking met de gegevens uit 1973-1977 is de Vlaamse populatie met 95% gedaald. 
In deze periode werd hun aantal nog op 230 paren geschat. In de helft van de jaren 1980 was dit gedaald 
naar maximaal 80 broedparen verder afnemend naar 30-35 in de periode 1994-1996. Vanaf 1999 waren er 
nog maximaal 10 tot 15 en in 2002 zelfs geen 10 meer, verdeeld over de kust, waar de soort rake klappen 
kreeg en de Kempen, waar de soort ook bijna uitgestorven is. De IJzermonding, een voormalig broedgebied 
was in 2006-2007 zo goed als verlaten en in 2008 werd er nog één broedkoppel genoteerd. In totaal werd de 
volledige Vlaamse populatie in 2006 en 2007 respectievelijk op 8 en 7 broedparen geschat. Verlies van de 
geschikte biotoop is de enige verklaring voor het nakend verdwijnen van deze soort in gans België. In Wallonië 
werd geen enkel zeker broedgeval meer bewezen sinds 1997. In Ledant et. al. (1983: 181) lezen we volgende 
tegenstelling: "En Wallonie, le Traquet motteux semble régulier, mais très rare dans le bassin houillier 
[sic][steenkoolbekken] du Hainaut" Ook P. Pierre onderstreepte het belang van de slakkenbergen van de 
staalindustrie bij Athus. "En Haute Belgique, d’assez répandu jadis […] il est devenu sporadique au point que 
la population hennuyère, forte de 1 à 3 couples seulement, est maintenant la seule population permanente 
de Wallonie." (Pierre P., 1987: 105-111) Het verspreidingskaartje in Ledant & Jacob (1982: 85-90) bevestigt 
het belang van het westelijk deel van het mijnbekken als broedgebied voor de soort in Wallonië. (In de 
periode 2002-2007 zijn er hoop en al een handvol waarnemingen van geïsoleerde individuen, een mogelijk 
broedgeval in de Hoge Venen in 2004 en een zingend mannetje op 24 juni 2007 te Pesche (provincie Namen), 
een deelgemeente van Couvin, aan de grens met Frankrijk. In 1928 was deze soort nog een algemene 
broedvogel in de Antwerpse en Limburgse Kempen, de duinen, de Hoge Venen, de rotswanden aan de 
Ourthe, de Ardennen en in de kleiputten van de Boomse baksteenfabrieken. Ofschoon Dupond & Maus in 
1950 nog geen gewag maakten van enige achteruitgang, liet Laurent Coopman (De Giervalk, 1921: 112) toch 
al horen dat de ooit zo algemene broedvogel in de Hoge Venen zeldzaam geworden was als broedvogel 
omstreeks 1921: "Jadis extrêmement commun en diverses régions, devenu rare comme nidificateur, on ne 
sait pour quelles causes, ses anciens cantonnements n'ayant pas été modifiés." (Ibidem). Alfred Van Beneden 
(De Giervalk, 42: 83-91) vermeldt de aanwezigheid van de soort in verschillende Waalse steengroeven maar 
rept met geen woord over mogelijke broedgevallen. In 2010 was de situatie nog steeds dezelfde. In 1948 
schreef René Verheyen nog: "Plaatselijk verspreide en meestal dungezaaide broedvogel. Vrij gewoon langs 
het Albertkanaal, aan de kust en hier en daar nog in de Kempen, alwaar hij op vele plaatsen reeds door 
bebossing en ontgining verdwenen is of in aantal achteruit gegaan. Broedt vervolgens nog in kleine aantallen 
in de gruishopen der steenkoolmijnen, zoals te Mont-Sainte-Aldegonde [deelgemeente van Morlanwelz in 
de provincie Henegouwen]." (De Zangvogels van België, II: 257) Bebossing in de Kempen, verkaveling aan de 
kust, verstoring door recreatie... hebben de achteruitgang van de soort in de hand gewerkt. In 1890 
vermeldde Alphonse Dubois (Ornis, 6: 287-344) dat de soort voorkwam in de zandgroeven van Diegem en 
Georges van Havre citeert het voorkomen in "les briqueteries au nord-est de Bruxelles" (Les oiseaux de la 
faune belge: 172) In Wallonië heeft de soort geleden onder het verdwijnen van zanderige heidegebieden in 
Belgisch Lotharingen, Henegouwen en Brabant (Leclercq A., 1955: 241-284). In Nederland stelde men een 
daling vast van 1900-2500 paren in 1979-1985 1980 naar 1500-1900 in 1989-1991 en 500-700 in 1998-1999. 
Dit stemt overeen met een inkrimping van het verspreidingsgebied met 66%. Het overwegend zeer negatieve 
beeld voor Nederland wordt toegeschreven aan structurele processen. Tegenwoordig zijn grote oppervlaktes 
duin- en heidegebieden in Nederland veel dichter begroeid met grassen en struiken dan een kwart eeuw 
geleden als gevolg van de neerslag van vermestende en verzurende stoffen en voortschrijdende 
vegetatiesuccessie. Daarbij is ook de konijnenstand uitgeroeid door ziektes (voornamelijk myxomatose) 
Konijnen houden door graven en grazen de open en zandige plekken in stand die Tapuiten nodig hebben om 
te foerageren, en ze zorgen tevens voor een overvloed aan nestholen. In bosgebieden zijn grote kap- en 
stormvlaktes schaars geworden door veranderd bosbeheer. Dergelijke vlaktes boden Tapuiten in het 
verleden vaak enkele jaren broedgelegenheid. Mogelijk spelen ook omstandigheden op de trek of in de 
overwinteringsgebieden een rol. Tijdens het atlasproject (1987) werd het aantal broedparen in het 
Groothertogdom Luxemburg op slechts 30 geschat. De auteurs van de Luxemburgse broedvogelatlas 
voorspelden een verdere daling indien geen de bebossing van de mijnsites, gesloten in 1981, niet zou worden 
ongedaan gemaakt. In Rijnland-Westfalen wordt de huidige populatie op 10 tot 20 paren geschat, een 
achteruitgang met 80% tegenover de jaren 1990. 
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Groenlandse Tapuit, Oenanthe o. leucorrhoa 
In Les oiseaux de la faune belge schrijft Georges van Havre: "Le Motteux cendré du Groenland Oenanthe œ. 
leucorrhoa (Gm.) est vraisemblablement de passage en automne et au printemps dans les dunes du littoral, 
mais jusqu’ici cette forme n’a pas encore été reconnue ni déterminée en Belgique." (Op. cit.: 173) Een 
twintigtal jaren later vult Karel Dupond (1950) deze leemte aan en vermeldt voor de periode tot 1928 één 
geval van Groenlandse Tapuit waargenomen, niet aan de kust maar in Deurne, bij Antwerpen, in september 
1902. Georges van Havre zal hierover zelf later in Le Gerfaut (1933: 8) verslag uitbrengen evenals over een 
tweede waarneming, een juveniel ♂, op 20 oktober 1931 in Wommelgem (ibidem). Uit de periode die ons in 
het bijzonder aanbelangt, citeren we nog een waarneming van een ♀ op 2 september 1920 op het Antwerpse 
Kiel. Dit exemplaar belandde in de verzameling van de Antwerpse zoo. Verheyen gaf toelichting in Le Gerfaut 
(1946: 239). Van de periode 1928-1950 onthouden we verder:  een exemplaar te Stembert, een 
deelgemeente van Verviers in de provicie Luik, op 3 oktober 1933 (Beaupain, Le Gerfaut, 1934: 137); een 
ander individu, gemeld door Beaupain, voorzitter van de Société Ornithologique du Centre et de l’Est de la 
Belgique,  eveneens in Verviers maar verdere details ontbreken (Beaupain, 1933, Les Oiseaux, 5); een ♂ 
gevangen in Vedrin, bij Namen, op 10 oktober 1936 (Le Gerfaut, 1937: 170) en twee ♂ in Schilde 
waargenomen op 4 mei 1942 en 29 april 1943 (Le Gerfaut, 1945: 162). In tegenstelling tot onze 
waarnemingsdata werd de soort in Nederland eerder tijdens het voorjaar op doortrek vastgesteld. Hetzelfde 
gold voor Groot-Brittannië en Ierland waar de vogels de west- en oostkust volgen van de “third week April to 
end first week June”493. Deze ondersoort werd reeds voor Picardië vermeldt door Baillon in 1833. 
 

Rode Rotslijster, Monticola saxatilis 
Deze soort was in de 19de eeuw ook al een zeldzame zomergast die zich uitzonderlijk vertoonde in de 
provincies Luik, Henegouwen en Namen. Van deze soort werd een jong individu waargenomen en gedood in 
Doornik tijdens de zomer van 1841 en er is 1 waarneming bij Hoei vóór 1854. Van geen van beide vogels is 
enig spoor nagelaten. E. de Selys-Longchamps had deze informatie van de heer Dumortier. Van Jean-Joseph-
Jacques Holandre had hij vernomen dat een individu op een gebouw in de stad Metz gedood was.  De Duitse 
natuurwetenschapper Michael Schäfer had weet van de gevallen uit Metz en Doornik: "Im Jahre 1789 wurde 
ein Individuum auf einem gebäude innerhalb der Stadt Metz geschossen. Auch wurde im Jahre 1841 im 
Sommer ein junges Exemplar in Belgien (Umgegend von Tournay, Doornik) erlegt." (Moselfauna: 101) Bij 
Jean-Joseph-Jacques Holandre vernemen we dat de vogel zich op de "église des Grands-Carmes" bevond, nu 
een pittoreske ruïne in het hartje van de stad. In Noord-Frankrijk werd een volwassen individu gevangen bij 
de vuurtoren van Calais (de Norguet A., 1866: 119). Verder hebben we weet van 1 vrouwelijk individu te 
Jambes, bij Namen eveneens vóór 1854 (Fallon F., 1875. Op. cit. : 44). Dit exemplaar belandde, na wat 
omwegen, in de collectie van F. Visart de Bocarmé. Een juveniel ♂, bewaard in de collectie van Edmond de 
selys-Longchamps, werd vastgesteld in Luik in 1859 en een juveniel ♀ en ♂ zijn ons bekend uit Verviers vóór 
1868. Van het individu "tué, il y a quelques années sur la citadelle de Namur (Coll. F. Visart de Bocarmé)", 
waarover Alphonse Dubois (Ornis, 9: 128) het vaagweg heeft, weten we dat dit gegeven uit 1897 dateert, het 
jaar van Dubois’ publicatie. Alphonse Dubois vergiste zich wanneer hij schreef "il y a quelques années". Deze 
waarneming werd echter niet aanvaard door het BAHC. Het natuurhistorisch museum in Brussel herbergt 
twee adulte mannetjes die misschien wel in eigen land gevangen werden maar waarvan elke aanwijzing 
ontbreekt. Verder werd in 1905 een mannetje – vermoedelijk zelfs gekoppeld – waargenomen terwijl hij de 
gigantische leeuw als zangpost had uitgekozen. Een ander individu, op doortrek, werd drie dagen lang in de 
buurt van een vangpost te Stembert, bij Verviers geobserveerd in de herfst van 1913. Marcel de Contreras 
formuleerde terecht enkele kritische bedenkingen in verband met de vier exemplaren die in het 
natuurhistorisch museum te Brussel bewaard werden: "[…] quatre spécimens de cette espèce qui pourraient 
bien avoir été capturés sur notre territoire figurent au Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique dont 
deux mâles adultes portant chacun comme provenance la mention "Belgique" mais sans aucune autre 
précision. Cette mention "Belgique" veut-elle dire que ces sujets aient été recueillis en notre pays, ou bien, 
comme malheureusement au point de vue scientifique, il était souvent fait par les collectionneurs de cette 
époque, est-ce pour indiquer que l'espèce s'observait en Belgique? Ainsi, chose étrange, l'un de ces mâles 
provient de la collection Fallon cédée à la Ville de Bruxelles et reprise par l'Etat en 1842, or le baron Fallon, 

 
493 Witherby H.F., et al., 1945. The Handbook of British Birds, H.F. & G. Witherby Ltd, London, volume 2: 150. 
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dans sa Monographie des Oiseaux de la Belgique, éditée en 1875, spécifie seulement comme capturée dans 
le pays, la femelle prise à Jambes en précisant qu'elle fait partie de la Collection Frin, mais ne parle pas du 
tout d'un sujet pris en Belgique et qui aurait fait partie de sa collection! Il y a là donc de quoi être perplexe 
au sujet de l'authenticité de la capture de ce mâle adulte en deçà de nos frontières! L'autre mâle a pour 
origine la collection du Bus de Gisignies, devenue propriété de l'Etat en 1847. Ici encore cette capture est à 
mon avis problématique pour notre pays! Quant aux deux autres membres de ce quatuor, un mâle et une 
femelle jeunes portant tous deux l'inscription "Verviers", ils ont été acquis par l'Institut zoologique de Liège, 
le 29 janvier 1868, à M. Chapuis, de Verviers, et échangés avec le Musée Royal d'Histoire Naturelle de 
Belgique en 1918. Ici aussi cette mention "Verviers" peut être prise à double sens: est-ce le lieu de capture 
ou est-ce l'indication de résidence de M. Chapuis? Quoi qu'il en soit ces sujets, par le fait du doute qui peut 
planer sur leurs origines, doivent être conservés par notre Institut National tout comme le nid de cette espèce 
dont il est question plus loin et repris avec la collection Sacré. Quant aux spécimens qui auraient été 
"observés" en Belgique sans y être capturés, il faut en ceci se montrer très circonspect, car il y a souvent 
erreur de détermination ou bien les faits sont mal rapportés. Moi-même d'ailleurs j'ai été victime d'un de ces 
cas en faisant mention dans mon ouvrage Les Oiseaux observés en Belgique, t. I, p. 242 (1905), de ce qu'un 
couple de pétrocincles bleus avait niché sur notre sol; erreur que j'ai rectifiée dans le t. II, p. 417 (1907)." (Le 
Gerfaut, 13: 1-4) Mogelijk heeft de soort tweemaal in ons land gebroed vóór 1928. Lippens & Wille (1972) 
vermoeden dat op het einde van de 19de eeuw deze soort nog regelmatig doortrok langs de bovenloop van 
de Ourthe, "ondermeer bij La Roche, waar er toen nog gebroed werd." (Atlas van de vogels in België en West-
Europa: 627. Deze informatie werd trouwens door baron de Selys-Longchamps aan Alphonse Dubois 
doorgegeven. Volgens Alphonse de la Fontaine (1897: 66) zou de Rode Rotslijster inderdaad regelmatig zijn 
vastgesteld geweest in de Ourthevallei in de tweede helft van de 19de eeuw maar Marcel de Contreras bleef, 
terecht, sceptisch: "Toutefois la nidification de cet oiseau en notre pays a été signalée positivement par M. 
A. de la Fontaine, l'auteur de l'ouvrage Faune du pays de Luxembourg (1868-1872), dans les environs de 
Laroche (sic)(province de Luxembourg), mais malheureusement, il ne nous reste aucun document de ces cas 
et en ce qui concerne le nid avec deux œufs de cette espèce repris par le Musée de l'Etat à Bruxelles, dans la 
collection Sacré et qui aurait été trouvé à Durbuy, les 25 mai et 9 juin 1903, il est plus que douteux : d'abord 
ces deux dates diffèrent et ensuite je tiens de lui-même que feu Alfred Sacré achetait des matériaux chez des 
naturalistes allemands, où il avait acquis des œufs de pétrocincle de roche originaires du Sud de l'Espagne!" 
(Le Gerfaut, 13: 5). A. Dubois had geen harde bewijzen maar wel vermoedens: "Rare et de passage accidentel. 
Il paraît qu'il niche quelquefois dans le Luxembourg belge" (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de 
Belgique, 4: 5) en "Er soll zuweilen in belgisch Luxemburg nisten." (Mitteilungen des ornithologischen Verein 
in Wien, 8 (4): 51) De waarnemingen uit Doornik, Hoei, Jambes, Luik en deze op de leeuw aan de stuwdam 
van de Gileppe werden aanvaard door het BAHC. Van Alfred Quinet vernemen we dat deze soort erg gegeerd 
was bij verzamelaars: "chante fort bien, imite le chant des autres oiseaux. Fort recherché pour les volières". 
(Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 139)  Alphonse Dubois schrijft zelfs dat "Notre feue reine 
Marie-Henriette, qui s’intéressait beaucoup à nos Oiseaux indigènes, m’a assuré avoir vu un Pétrocincle de 
roche dans le parc du château royal de Laeken près de Bruxelles."494 We twijfelen niet aan de ornithologische 
ervaring van het koningshuis maar van deze waarneming zijn geen verdere details bekend, buiten uiteraard 
wat Contreras erover schreef en de verwarring die Alphonse Dubois de wereld instuurde. Georges van Havre 
(1928) vermeldt dit geval (terecht) niet. Alphonse Dubois was bij het schrijven van zijn opmerking iets te 
overhaast te werk gegaan en had de ‘konklijke’ informatie - "Notre feue reine Marie-Henriette, […] m’a assuré 
[…]" - letterlijk of ter goeder trouw overgenomen. Bovendien had hij de tekst van Marcel de Contreras slecht 
nagelezen. Deze laatste behandelt Blauwe en Rode Rotslijster in één hoofdstukje, wat misschien gevaarlijk is 
voor wie te snel leest…, maar hij schrijft wel degelijk: "il y a quelques années un couple [van Blauwe 
Rotslijster] nicha dans notre pays et, heureusement, ses amours y furent protégées; il est vrai qu’ils avaient 
eu la bonne inspiration de ne pas élire domicile sur un territoire quelconque, sinon le brillant plumage de nos 
oiseaux eût vite attiré l’attention et ils n’auraient pas manqué de passer un vilain quart d’heure! Or, ce qui 
partout ailleurs aurait causé leur perte fut la cause de leur salut: leur hôtesse auguste (car, sans la moindre 
gêne, ils étaient allés nicher dans une meule de foin qu’on venait de monter sur une des prairies du château 

 
494 Dubois A., 1912. Nouvelle revue des oiseaux observés en Belgique. Mémoires de la Société Zoologique de France, XXV: 202. Maria-
Henriëtta van Habsburg-Lorreinen trouwde op 22 augustus 1853 met de één jaar oudere Belgische kroonprins Leopold. Bij diens 
troonsbestijging op 17 december 1865 werd zij automatisch de tweede koningin der Belgen.  
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royal de Spa), feu la reine Marie-Henriette, ayant remarqué leur splendide livrée, donna des instructions 
sévères pour qu’on ne touchât point à la dite meule, quitte à sacrifier le foin, avant que la couvée eût été 
menée à bonne fin." (Les oiseaux observés en Belgique, vol. 1: 242) De soort werd in Groot-Brittannië voor 
het eerst in 1843 waargenomen: een mannetje werd opgemerkt te Therfield495, in het graafschap 
Hertfordshire, in mei. Tot 2013 zijn in het UK al 26 individuen waargenomen, waarvan P.A.D. Hollom (1980) 
er slechts één uit de 19de eeuw citeert. Het eerste exemplaar voor Nederland werd op 22 en 23 april 1951 in 
Veendam496 (Groningen) waargenomen. Het betrof een eerstejaars ♂. 
 

Blauwe Rotslijster, Monticola solitarius 
We kunnen maar één gegeven citeren voor de 19de eeuw, een mannetje, aangetroffen in een vangnet 
temidden van enkele andere lijsterachtigen, in Olloy bij Couvin, in de provincie Namen, in september 1877 
(Dubois A., 1897: 138). Dit exemplaar werd, samen met de eerste Siberische Lijster voor ons land, op de 
markt van Brussel te koop aangeboden, "où ils furent achetés par M. Louis Michels, qui parvint heureusement 
à se procurer des renseignements précis sur leur capture. Ils font aujourd’hui partie de la collection de M. le 
marquis de Wavrin."( Dubois A., 1879: 827) Slechts één geval dus, waarvan geslacht en leeftijd onbekend zijn 
volgens de gegevensbank van het BAHC maar het werd gehomologeerd. Alphonse Dubois wist nochtans te 
vermelden dat het ging om "Un jeune mâle" (Ibidem). Ter oordelen naar de commentaar van Alfred Quinet 
in zijn Vade-mecum was ook deze soort zeer geliefd bij volièrehouders. Alphonse Dubois vermeldt in een 
eerdere publicatie de correcte informatie maar zorgde, zoals hoger vermeld, nadien voor een complete 
verwaring door het over een broedgeval van Rode Rotslijster te hebben: "Avant de quitter les Turdides, je 
dois rectifier une erreur publiée par M. de Contreras. Celui-ci rapporte qu'un couple du Pétrocincle bleu 
(Monticola cyana) a niché dans une meule de foin d'une prairie du château de notre feu Reine Marie-
Henriette ä Spa. Je puis affirmer que cet auteur a été induit en erreur: jamais le Pétrocincle bleu n'a niche à 
Spa, ni dans une autre région de la Belgique; les Pétrocincles ne nichent d'ailleurs jamais dans des meules de 
foin, niais bien dans les fentes de rochers, dans les clochers, les bâtiments en ruine, etc. La seule capture en 
Belgique du Monticola cyana date de 1877."(Dubois A., 1906: 135) In Groot-Brittannië gebeurde de eerste 
waarneming iets meer dan een eeuw later : een ♂ in eerstezomerkleed werd waargenomen op het 
Skerryvore Lighthouse, een 48 meter hoge vuurtoren in het Schotse graafschap Argyll497, in juni 1985. Mrs 
Elzabeth McConnell schreef een brief naar de British Trust for Ornithology van Girvan, Ayrshire. De eerste 
lijnen zorgen reeds voor de nodige opwinding: "Enclosed please find “bird”: we think it is a Blue Rock 
Thrush"498. In de brief stonden meer details. De vogel was aangetroffen geweest op 4 juni bij de vuurtoren 
van Skerryvore, in de Schotse regio Strathclyde. A. McConnell had het exemplaar op 8 juni aangetroffen en 
hem in de diepvries bewaard vooraleer hij verzonden werd. Gezien de goede weersomstandigheden is het 
weinig waarschijnlijk dat de lijster zich te pletter had gevlogen tegen de vuurtoten. Vermoedelijk is de vogel 
omgekomen bij gebrek aan drinkbaar water op het eiland. Het John Marchant bevestigde de determinatie. 
Het duurde nog tien jaren vooral Rob Hume een kort artikel wijdde aan deze bijzonderde waarneming499.  
 

Goudlijster, Zoothera dauma 
Omdat Jules Vian500 de waarnemingen uit België niet vermeldde en zich hoofdzakelijk beperkte tot gevallen 
uit Frankrijk en Italië, vond Alhonse Dubois het noodzakelijk te reageren: "Les apparitions de cette espèce en 
Europe sont bien plus fréquentes qu’on ne le pense généralement. […] La même Grive a été prise six fois en 
Belgique: la dernière capture date de 1870." (Bulletin de la Société Zoologique de France, 6: 142). Hij vulde 
de gegevens van Vian aan met gevallen uit Duitsland, Oostenrijk en Engeland. Eerder had Côme-Damien 
Degland reeds vermeld dat de soort in Engeland en Duitsland was waargenomen maar hij had dit zelf niet 
vastgesteld maar nam het te goeder trouw over: "M. Temminck […] dit qu’il a été tué en Angleterre, à 
Hambourg sur le Rhin en Allemagne." (1840: 225)  Holandre had de soort persoonlijk niet waargenomen 
maar wist dat "un individu qui se trouve au musée [van Metz], et provenant du cabinet de feu le baron 
Marchant, a été pris en septembre 1788 dans les bois de Rezonville." (1851: 97) Holandre was vertrouwd 

 
495 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 667. 
496 Kist J., 1958. Een 'vergeten' waarneming van de Rode Rotslijster (Monticola saxatilis). Limosa, 31: 188-188. 
497 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 667. 
498 Geciteerd door Pitches A. & Cleeves T., 2005. Birds new to Britain, T. & A.D. Poyser, London: 93.  
499 Hume R., 1995. Blue Rock Thrush in Strathclyde: new to Britain and Ireland. British Birds, 88: 130-132. 
500 Vian J., 1880. Notice sur les Merles du genre Oreocincla. Bulletin de la Société Zoologique de France, 5: 210-229. 
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met de soort, kort voordien had hij een exemplaar bestudeerd in het Parijse museum voor 
natuurwetenschappen dat daar, slordig gekatalogeerd stond als "Draine, variété". Veel meer vangsten waren 
vóór 1850 nog niet bekend voor Frankrijk, met uitzondering van een individu dat in de omgeving van 
Marseille gevangen was en één van pronkstukken van het plaatselijke museum uitmaakte.  Edmond de Selys 
Longchamps was in 1856 nog erg kritisch en nieuwsgierig: "Drei in Belgien im Herbst gefangene Exemplare, 
wilche ich untersucht habe […]. Es währe sehr interassant zu constatiren ob ausser aurea wirklich noch 
andere Oreocincla in Belgien erlegt worden ist, ich zweifle so lange daran, bis dass der Beweiss davon geliefert 
sein wird." (Naumannia, 6: 391-392) Wat later, maar nog steeds aan het einde van de 19de eeuw schreef 
Alphonse Dubois "Cette espèce a été prise sept ou huit fois en Belgique" (Faune des Vertébrés de la Belgique, 
Série des Oiseaux, II, Add. et corr.: 717) en "cette espèce a d’ailleurs été capturée un grand nombre de fois 
dans notre pays." (Ornis, 13: 135) In 1906 preciseerde hij: "la dernière capture date de 1893 et se trouve dans 
la collection du marquis de Wavrin, de même que les T. sibiricus et M[onticola] cyana." (Bulletin de la Société 
Zoologique de France, 22: 138) Alfred Quinet vermelt dat: "une dizaine de captures ont été faites en 
Belgique." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 138) Tot 1928 zijn verscheidene vangsten van 
deze soort bekend: 1 adult ♂ op 17 oktober 1842 in Grez-Doiceau en een andere in Genappe (Journal für 
Ornithologie, 4: 505), allebei in Waals-Brabant, het laatste geval omstreeks 1855 bij Leuven (Ibidem). Deze 
vangsten, en ook wat er nadien met de vogels gebeurde, werden haarfijn door Charles-Frédéric Dubois 
beschreven: "Das alte Männchen wurde hier in Belgien am 17. October 1842 im Walde Dion-le-mont, eine 
Stunde von Grez-Doiceau, unter andern Drosseln in einer Schlinge gefangen, worauf Hr. Henneberg in Grez-
Doiceau dieselbe im Fleische erhielt und sie ausstropfte. Da derselbe aber Seine Liebhaberei ganz 
aufgegegeben hat und Hr. Baron de Selys-Longchamps diese Drossel um jeden Preis gern zu haben wünschte, 
so verkaufte Hr. Henneberg dieselbe auf mein Ersuchen dem Hrn. de Selys; sie befindet sich in dessen 
Sammlung und ist daselbst sehr gut aufgehoben." (Journal für Ornithologie, 3: 239) Een jaar later vulde 
Charles-Frédéric Dubois zijn artikel aan: "Noch muss ich eine Bemerkung zu meinem früheren Artikel über 
Turdus aureus […] machen. Im October 1855 wurden 2 diesen Vögel in Belgien gefangen, einer bei Löwen, 
welcher mit mehreren anderen Drosseln im Stropfe hängend gefunden wurde und in den Besitz des Hrn. 
Bovie kam. Um dieselben Zeit erlegte man einen zweiten bei Chenap, welchen Hrn. Denison bekam. Beide 
Vögeln habe ich selbst gesehen und versichere das hierüber kein Irrthum entstehen kann" (Journal für 
Ornithologie, 4: 505) Charles-Frédéric Dubois had wel dienstvaardig onderhandeld om Edmond de Selys-
Longchamps aan een balg te helpen, zelf behoefde hij nog een exemplaar om zijn werk Les Oiseaux de 
l’Europe et leurs œufs te vervolledigen. Dit werk verscheen van 1868 tot en met 1872 in afleveringen maar 
Dubois was reeds in 1851 met het redactiewerk gestart. Hij moest zich tevreden stellen met een balg in 
slechte staat waarover hij bovendien wat twijfels had: "Den jungen Vogel kaufte ich vor etwa 10 Jahren auf 
einem hiesigen Verkaufe einer Sammlung, welche bloss aus Belgischen Vögeln bestand; denn sie war schon 
sehr von Motten zerfressen. Ihr Zustand genügte aber doch noch, um eine Abbildung von ihr anfertigen zu 
können, was ich that, da ich damals schon viele Abbildingen für mein beabsichtiges Werk über alle Vögel 
Europa’s malte. Nachdem ich nun diesen Vogel gekauft hatte, war ich freilich nicht sicher, ob derselbe auch 
hier in Belgien gefangen sei, konntte auch trotz aller Nachforsungen keine Auskunft darüber erhalten und so 
blieb die Abbildung einstweilen unbestimmt.  Nun kam ich aber von etwa zwei Jahren nach Grez zum Prinzen 
de Looz, woselbst ich denn auch die Sammlung des Hrn. Henneberg untersuchte, um zu sehen, ob sich etwas 
Seltenes darin finde, und siehe da: ein sehr schönes altes Männchen dieser Drossel! Als ich diess Exemplar 
zum abbilden erhielt und mit meiner früheren Abbildung verglich, fand ich, dass beide Vögel zur selben Art 
gehören; es bleibt somit wohl keine Zweifel: dass auch der junge Vogel hier in Belgien gefangen war. Noch 
versichert mich Hr. La Fontaine, dass er vor einigen Jahren, bei einem zu sammeln anfangenden Liebhaber 
bei Namür, diese Drossel in einem sehr schlechten Zustande, in Betreff des Austropfens, gefunden habe. 
Auch dieses Exemplar war bei Namur gefangen worden." (Journal für Ornithologie, 3: 239-240) Verder 
hebben we weet van 2 individuen, waarvan één juveniel, bij Namen omstreeks 1850, hoger vermeld door 
Ch.-F. Dubois; één te Obourg, bij Bergen, in oktober 1897 (Ornis, 9: 131); 1 adulte vogel te Bastenaken in 
oktober 1900 (Ornis, 13: 135); 1 juveniel te Ciney in oktober 1901. Ofschoon Alphonse Dubois het geval uit 
Ciney met enkele andere andere - "cette espece a d'ailleurs été capturée un grand nombre de fois dans notre 
pays" - vermeldde, betreurde hij dat hij onvoldoende afwist van deze waarneming: "je ne suis pas 
suffisamment renseigné à leur égard; cette espèce a d'ailleurs été capturée un grand nombre de fois dans 
notre pays." (Ibidem) Nader onderzoek bracht aan het licht dat dit laatste exemplaar een Tasmaanse 
Goudlijster Turdus lunulatus betrof. Bovendien stond op het etiket in het Musée royal d’Histoire naturelle de 
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Belgique als herkomst “Sydney” te lezen wat verkeerdelijk als Ciney werd overgenomen. Verder onthouden 
we 1 adult exemplaar op 23 oktober 1907 in Chimay en 1 juveniel te Pottes, bij Doornik, op 20 oktober 1911 
(Le Gerfaut, 1911: 49). Het adulte exemplaar uit Chimay werd door Marcel de Contreras in Le Gerfaut van 
1912 verkeerdelijk in Bastenaken gesitueerd. Het maakte nochtans deel uit van zijn privéverzameling 
alvorens te verhuizen naar het Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique. In Vlaanderen beschikken we 
over vangsten in Beveren: 1 adult ♂ op 28 september 1864 en een juveniel op 13 oktober 1885 (Dubois A., 
1888: 106). In De Giervalk, 2012: 22 troffen we voor hetzelfde exemplaar uit de collectie Van Opstal het 
jaartal 1889 aan. Verder 1 exemplaar te Adegem, bij Eeklo, in oktober 1893 (Faune des Vertébrés de la 
Belgique, Série des Oiseaux, II, Add. et corr.: 717); een juveniel te Zwijndrecht in oktober 1870 (Faune des 
Vertébrés de la Belgique, Série des Oiseaux, I: 271 en Dubois A., 1886: 4); 1 exemplaar in Leuven in oktober 
1855 (Faune des Vertébrés de la Belgique, Série des Oiseaux, I: 271 en Dubois A., 1886a: 4) en één volwassen 
individu in Herzele op 28 september 1925 (G. du Parc in Le Gerfaut, 1926: 30). Het individu uit Beveren 
maakte eerst deel uit van de privéverzameling van de Antwerpenaar Van Opstal en belandde nadien in de 
collectie van Georges van Havre (Faune des Vertébrés de la Belgique, Série des Oiseaux, I: 271 en Dubois A., 
1886a: 4). A. Croegaert liet aan Alphonse Dubois weten: "Deux exemplaires me sont passés par les mains, 
tous deux prix à Beveren". (Dubois A., 1888: 106) Karel Dupond en Jean Maus (1950: 46) voegden aan de lijst 
van G. van Havre nog volgende gegevens toe: de vangst van een individu (geen details bekend) te Malderen 
in november 1911; 1 individu uit Watermaal-Bosvoorde op 16 oktober 1931 (Le Gerfaut, 1932: 134); 1 
exemplaar te Strée, bij het stadje Beaumont in de provincie Henegouwen; 1 eerstejaars in Sint-Pieters-
Voeren in de provincie Limburg (Le Gerfaut, 1932: 134) en 1 individu uit 1931 (verdere gegevens ontbreken). 
De gevallen uit Grez-Doiceau, Genappe, Leuven, Zwijndrecht, Adegem, Obourg, Bastenaken, Chimay, Pottes, 
Malderen, Herzele, Sint-Pieters-Voeren, Watermaal-Bosvoorde en de 2 uit Beveren werden aanvaard door 
het BAHC. De vogels uit Sint-Pieters-Voeren en Watermaal-Bosvoorde werden overduidelijk tijdens de 
herfsttrek uit koers gebracht en weken, zoals ook blijkt uit vangsten elders, naar het westen uit. Zo werd op 
31 oktober 1931 in Scheveningen ook een Goudlijster gevangen (Orgaan der Club van Nederlandse 
Vogelkundigen, 4: 65-66), een tweede volgde op 2 oktober 1932 (Orgaan der Club van Nederlandse 
Vogelkundigen, 5: 118-121) en een derde op 14 oktober 1934 (Ardea, 23: 213-214). De waarneming uit 
Scheveningen, een ♀ dat "uitgeput en bloedend uit den snavel bij het Kurhaus te Scheveningen"501 werd 
aangetroffen was de eerste voor Nederland waar men voor de periode 1800-1996 veertien gevallen noteerde 
en vervolgens drie voor de periode 1980-1996. Het Schevingse exemplaar leefde nog een tijd in de Haagse 
zoo en belandde nadien in de collectie van het Rijksmuseum. De Italiaanse ornitholoog Giocinto Martorelli502 
wijdde een overzichtsartikel aan alle Siberische lijstersoorten die in (West-)Europa waargenomen werden. 
De Belgische waarnemingen zijn er in terug te vinden. De eerste waarneming van deze soort uit Groot-
Brittannië betreft een ♂ bij Christchurch503, Dorset (voordien Hampshire), in januari 1828. Intussen zijn er 
reeds 74 individuen geteld. Het eerste geval voor Nederland is een ♀ dat op 3 oktober 1931 in Schevingen504 
gevangen werd maar nadien overleed. Het oudste geval voor Frankrijk betreft een vangst van een individu in 
1788 bij Metz.505 Deze soort werd in oktober 1840 in Marseille waargenomen en in 1871 in het Baskische 
Bayonne506. Voor de 19de en 20ste eeuw zijn er geen meldingen uit Noord-Frankrijk. 
  

Siberische Lijster, Geokichla sibirica 
Alphonse Dubois somt enkele gevallen op: "On ne connaît de cette espèce que trois captures: en 1855, près 
de Liège, en 1856, près de Malines, et plus récemment près de Namur" (Bulletin de la Société Zoologique de 
France: 139) en "M. L. de Pauw m'informe qu'un mâle a ete pris a Etterbeek-lez-Bruxelles dans la première 
quinzaine de novembre 1897." (Ornis, 9: 128-129) Geen enkele vangst uit het lijstje werd door het BAHC 
aanvaard en tot op heden kent ons land geen gehomologeerde waarneming. De eerste waarneming in Groot-

 
501 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 1: 261. 
502 Martorelli G., 1899. Apparitions des turdidés sibériens en Europe. Ornis, 10 : 240-292. 
503 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 665. 
504 Junge G.C.A.,  1934. Korte Mededeelingen. Turdus dauma aurens Hol. opnieuw in ons land aangetroffen. Ardea, 23: 213-214. 
505 Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France, Delachaux et Niestlé, Paris: 381 
en Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France, Société d’Etudes Ornithologiques, Paris: 116. Holandre beschrijft deze 
waarneming in zijn Faune départementale de la Moselle, Annuaire de la Moselle, 1825: 60. 
506 Mayaud N., 1941. L’avifaune des Landes et de la région pyrénéenne occidentale. L’Oiseau et la Revue Française d’Ornithologie, 
10: 22-38. 
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Brittannië betrof een adult ♂ op, Isle of May, Fife, op 2 oktober 1954. Intussen werden daar reeds 8 
individuen geteld. Het eerste geval in Nederland betrof een tweejarig ♂ in overgangskleed dat dood werd 
aangetroffen in Paterswolde507, in het uiterste noorden van de Nederlandse provincie Drenthe, in september 
1853. Het tweede geval betrof een mannetje in eerstewinterkleed dat dood werd aangetroffen in 
Noordwijk508 (Zuid-Holland) op 1 oktober 1856. Toen werd het wachten op een volgende waarneming: 
"Seitdem hat sich diese Art hier nicht wieder gezeigt"509 schreef Herman Albarda aan het einde van de 19de 
eeuw. De eerste melding van deze soort in Frankrijk betreft een ♂ dat in 1847 in Saint-Bonnet-sur-Gironde 
in het departement Charente-Maritime510 gevangen werd.  Voor de 20ste eeuw zijn er vier vangsten bekend 
in Frankrijk en de – geografisch – dichtstbijzijnde waarneming betreft een mannetje dat aan het meer van de 
Forêt d’Orient in het departement Aube werd geobserveerd op 7 januari 1982.  
 

Dwerglijster, Catharus ustulatus ustulatus/swainsoni 
Van 1847 tot 1906 tellen we 4 gehomologeerde vondsten van deze soort: waaronder 1 adult individu bij 
Namen op 6 oktober 1847 (Le Gerfaut, 1924: 57). Hierover schreef Alphonse Dubois: "C'est l'individu de la 
collection de M. le baron de Selys-Longchamps ; cet Oiseau a été tué près de Namur en octobre 1847 et 
rapporté à tort, par M. Dresser511, au type Swainsoni." (Bulletin de la Société Zoologique de France, 2: 138) 
C.F. Dubois vergistte zich aanvankelijk toen hij 1843 vermeldde in plaats van 1847. In een vroegere publicatie 
had A. Dubois zich reeds over de determinatie van dit exemplaar uit de collectie van E. de Selys-longchamps 
uitgelaten: "nous croyons ne pas devoir hésiter à le rapporter à la var. ustulatus." (Bulletin de la Société 
Zoologique de France, 6: 149) Ongeveer 40 jaar eerder schreef Edmond de Selys-Longchamps: "Ich zweifle an 
der specifischen Differenz der, gleichfalls in Belgien erlegten, Naumanni." (Naumannia, 6: 392) De tweede 
aanvaarde waarneming van Dwerglijster betreft 1 volwassen exemplaar dat van 15 tot 20 oktober 1885 in 
Chiny (Dubois A., 1886b: 183 en Dubois A., 1886a: 4) verbleef en deel uitmaakte van de collectie van de 
markies van Wavrin. De waarneming van Chiny werd, volgens Alphonse Dubois, de eerste aanvaarde voor 
ons land: "C’est la première de ce type dans notre pays, car l’oiseau tué à Namur en 1847 appartient à la 
variété Ustulatus." (Dubois A., 1888: 183) Rond de taxonomomische indeling bestond in de 19de eeuw nog 
heel wat discussie maar Chiny is wel degelijk de tweede waarneming van Dwerglijster voor ons land. Verder 
is er 1 adult individu, dat Alphonse Dubois aan het natuurhistorisch museum schonk, in de omgeving van 
Namen eind oktober 1896 (Dubois A., 1897: 138) en een laatste in De Pinte, bij Gent in oktober 1906, 
beschreven door Marcel de Contreras, zonder vermelding van leeftijd of geslacht (Chasse et Pêche, 1907-
1908: 231) en door Karel Dupond (Le Gerfaut, 1943: 123). Ondanks het gebrek aan verdere gegevens en het 
daaruit voortvloeiende voorbehoud (Avifaunagids van het Gewest Gent en de Kanaalzone: 281), werd dit 
geval toch gehomologeerd. De allereerste waarneming van deze soort maakte het onderwerp uit van een 
artikel van Julien Marc Deby die de soort puur toevallig ontdekte: "Having received a few days since from 
Namur a present of several dozen thrushes and fieldfares destined for the table, I had the curiosity to inspect 
the parcel before passing it to the cook" (Zoologist, 3, 1848: 1966-1968). De waarnemingen uit Chiny, tussen 
15 en 20 oktober 1855, deze bij Namen, in oktober 1896 en deze in De Pinte betroffen wel degelijk swainsoni. 
De Belgische Avifaunacommissie heeft in 1967 (Commissie voor de Belgische Avifauna, 1967: 6) besloten 
deze Noord-Amerikaanse soort niet in de avifaunistische lijst op te nemen. Toch waren Lippens & Wille in 
1972 reeds van oordeel dat deze vier gevallen voldoende gedocumenteerd werden door Georges van Havre 
(1928) om als authentiek beschouwd te worden. Zij vonden het voordehandliggend dat nu en dan Noord-
Amerikaanse lijsters West-Europa bereikten en steunden zich op recente waarnemingen uit Groot-Brittannië 
uit dezelfde periode. Inmiddels werden de vier gevallen toch gehomologeerd door het BAHC. Dupond & Maus 
(1950) stonden sceptisch tegenover één exemplaar uit de collectie van de Antwerpse Zoo dat, net als de 
Japanse Kwikstaart (cfr. Infra) in verdachte omstandigheden gevangen was. Deze balg droeg het etiket 
“Beveren-Waes, 1912” en Georges van Havre zou pas in 1927 kennisgenomen hebben van dit exemplaar. 

 
507 Tijdschrift der Nederlandse Dierkundige Vereeniging, 2, 1896: 3-5; Dutch Birding, 18, 1996: 169 (foto) en Van Ijzendoorn E.J., van 
der Laan & CDNA, 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch Birding, 18: 169. 
508 Van Ijzendoorn E.J., van der Laan & CDNA, 1996. Art. cit.: 169. 
509 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 421. 
510 Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France: 381 en Ornithos, 2 (1) 1995: 
22.. 
511 Dresser H.E., 1871-1881. A History of the Birds of Europe, including all the Species inhabiting the Western Paleartic Region, 
uitgegeven in eigen beheer, London, supplement IX: 2.   
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Het stilzwijgen rond dit exemplaar maakte de authenticiteit des te verdachter. Alphonse Dubois (Mémoires 
de la Société Zoologique de France, XXV: 201) vermeldt nog een vangst te Chimay in november 1906 maar 
daar hebben we verder niets over gevonden. Alfred Quinet begreep niet hoe de soort bij ons kon belanden: 
"Passe-t-elle l’Océan, le détroit de Behring? On l’ignore. C’est une migration extraordinaire, pour un oiseau 
qui ne nage pas." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 139) De eerste waarneming, in Groot-
Brittannië, van een swainsoni vond plaats te Skokholm512, in het graafschap Pembrokeshire, in oktober 1967. 
Intussen werden er in het UK reeds 29 gevallen geregistreerd. Het eerste geval van een ustulatus in Frankrijk, 
dateert van 17 februari 1979 in Versailles513. Begin 2014 telde Frankrijk nog maar 6 waarnemingen van 
Dwerglijster. Naast deze van Versailles vonden alle andere in Bretagne plaats: 4 op Ouessant en 1 op het Ile 
de Sein, twee eilanden voor de uiterste westkust van Bretagne.   
 

Beflijster, Turdus torquatus 
De Ardense hoogplateaus (boven de 600 m) vormen de ideale habitat voor deze soort die er gebroed heeft 
vanaf 1975 (Fontaine S., 1975: 160-161; Scheuren F., 1975: 35-36 en Schmitz L., 1985: 214-215). In 1865 werd 
daar nog stellig aan getwijfeld: "M. de Selys-Longchamps dit bien qu’il lui a été assuré que le même oiseau 
[Beflijster] nichait parfois en Ardenne [Faune belge: 91], mais comme les recherches faites de ce côté n’ont 
pas confirmé cette supposition, l’assertion de M. de Sélys est encore moins convaincante." schreef Alphonse 
de la Fontaine (Faune du pays du Luxembourg: 58). En ook in 1845 noteerde .J. M. Deby: "It has not yet been 
known to nidificate in Belgium." (Zoologist, 3: 934) Voor de omgeving van Metz, vermeldde Holandre deze 
soort uitsluitend op doortrek (1851: 97. Naar het einde van de 19de eeuw werd af en toe een broedgeval in 
ons land genoteerd: "paraît avoir niché en 1884 près de Wavre, où l’on a trouvé des jeunes" schreef Alphonse 
Dubois (Bulletin du musée royale d’histoire naturelle de Belgique: 4) en eerder schreef Edmond de Selys-
Longchamps "De passage en automne et au printemps. Cette espèce est beaucoup plus rare que la 
précédente [Turdus merula]. On prétend qu’elle niche dans le Condroz." (Catalogue des oiseaux des environs 
de Liège d’après une nouvelle méthode: 34) Aan het einde van de 19de eeuw had Alfred Quinet nog steeds 
zijn twijfels. Hij vermeldde de soort evenvoudigweg als "très rare chez nous, de passage en automne." (Vade-
mecum des oiseaux observés en Belgique: 136) Ook Jean Vincent (Nos Oiseaux, Georges Balat, Bruxelles: 160) 
vermeldt deze soort als zeldzaam. Toch hebben we, voor de 20ste eeuw weet van enkele exemplaren die, 
tijdens het broedseizoen, in de Ardennen werden waargenomen. Ook aan de Maas, maar dan aan Franse 
zijde, werd de soort opgemerkt temidden van andere lijsterachtigen, "soll unter diesen winterlichen 
Drossenscharen mehrfach festgestellt worden sein" schreef Rudolf Zimmermann in 1919 (Journal für 
Ornithologie, 67: 320). Alphonse Dubois omschreef de soort nog als "De passage mais toujours rare" (Ornis, 
6: 309) en dit gold zowel voor de provincies Oost-Vlaanderen, Limburg, Henegouwen en Namen, plaatsen 
van waaruit “correspondenten” hem regelmatig gegevens stuurden. Soms werd de soort in grotere aantallen 
waargenomen: "En 1887, pour la première fois depuis douze ans, j’ai observé une bande composée d’une 
vingtaine de sujets ; elle s’est arrêtée pendant deux ou trois jours dans le parc du château de Heullenrade." 
(Ibidem) In 1901 "Alfred Sacré en a découvert un nid en bordure des Fagnes, non loin de la Baraque Michel; 
un [autre] couple aurait niché deux années consécutives dans une vallée, non loin de Dolhain" schreef 
Laurent Coopman (Le Gerfaut, 1931: 112). In 1906 signaleerde Otto le Roi (Die Vogelfauna der Rheinprovinz: 
284) een broedgeval bij Malmédy. Kortom, er zijn 4 broedgevallen bekend in Wallonië, waarvan 3 in de Hoge 
Ardennen, omstreeks 1900 (Ledant J.-P., Jacob J.-P. & Devillers P., 1983. Animaux menacés en Wallonie : 
179). Ze werden evenwel niet weerhouden door de Homologatiecommissie (1967). Naast de broedgevallen 
van het begin van de 20ste eeuw zijn, voor Wallonië, ook gegevens bekend uit 1969, 1970, 1971 en na 1976. 
Omstreeks 1985 werden er maximaal 10 broedparen geteld maar het aantal potentiële broedplaatsen werd 
op 32 geschat. Aan het einde van de jaren 2000 bedroeg hun populatie, naar schatting, 9 tot 13 broedparen. 
De toekomst van de soort is erg onzeker. Enerzijds komt het opentrekken van de bossen en het massaal 
verschijnen van de Adelaarsvaren Pteridium aquilinum de soort ten goede, anderzijds kan de opwarming van 
de aarde de soort naar hoger gelegen gebieden in Europa doen uitwijken. Voor Vlaanderen onthouden we 
enkele gevallen tot 1950: 1 individu bij Merksem in 1883; een ander geval waarover Alphonse Dubois 
informatie uit tweede hand bezat: "On m’a affirmé qu’un couple a niché près de Wavre en 1884"(Mémoires 

 
512 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 665. 
513 Grolleau G. & Grolleau J., 1980. La Grivette à dos olive, Hylocichla ustulata, espèce inattendue en région parisienne. Le Passer, 17: 
60-63. 
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de la Société Zoologique de France, XXV: 201) en een broedgeval vastgesteld te Pittem op 31 mei 1944 door 
A. Petit die hierover publiceerde (De Wielewaal, 1945: 59). Als enig bewijsmateriaal werden alleen de eieren 
verzameld en Karel Dupond (Le Gerfaut: 1945: 58) oordeelde dat deze erg geleken op deze van een Merel 
Turdus merula en bijgevolg geen afdoend bewijsmateriaal opleverden. De soort werd enkele malen 
waargenomen in de Leievallei tussen 1943 en 1950 (De Wielewaal, 1952: 19). Omstreeks 2010 telde men in 
Wallonië nog 9 tot 13 broedparen, beperkt tot Hoog-België in de provincie Luik. Waarbij niet alleen de Hoge 
Venen maar ook de rand ervan in aanmerkingen kwamen, meer bepaald de omgeving van Losheimergraben, 
een gehucht van Manderfeld, dat zelf een deelgemeente is van de Belgische gemeente Büllingen, vlakbij de 
Duitse grens. Mogelijk gaat de huidige broedpopulatie nog aangroeien in de toekomst. Mogelijk heeft de 
soort in de 19de eeuw in Nederland onregelmatig gebroed514. Beflijsters zijn lange tijd aanwezig geweest op 
de Veluwe. Op 17 april 1998 werd er een zingend mannetje, met een vrouwtje in de directe nabijheid, 
opgemerkt. Het mannetje was tot ver in juni aanwezig, een enkele maal zelfs zingend, maar van een partner 
of nest werd niets gemerkt. In 1999 bevond zich langdurig een mannelijk exemplaar op de Worth-
Rhederheide. Deze vogel simuleerde op 19 mei een hangende vleugel en lokte hiermee de waarnemers weg. 
Op 2 juli zou hier ook een vrouwtje zijn gezien. Het blijft onzeker of er werkelijk is gebroed. Een enkel 
broedgeval in de toekomst is niet uitgesloten, maar de kans op een blijvende vestiging van deze vooral in 
hooglanden broedende soort is miniem. In de Luxemburgse broedvogelatlas van 1987 was er nog van geen 
enkel broedgeval sprake. Deze soort werd geregeld verhandeld. Zo schreef Michael Schäfer over het 
voorkomen in de Moezelstreek: "Ich habe mehere Exemplare gesehen aus der Eifel und dem Hochwalde. 
Kommt auch zu Trier manchmal auf den Markt." (Moselfauna: 97) In Rijnland-Westfalen heeft de soort voor 
het eerst in juni 1993 gebroed. In 1999515 waren er twee broedverdachte paren en in 2000 en 2002 waren er 
opnieuw concrete broedaanwijzigingen. De hoop op een bescheiden stabiele broedpopulatie verdween al 
snel want in 2003 en 2004 konden geen broedgevallen of pogingen tot broeden vastgesteld worden. Pas in 
2009 was er opnieuw meerdere  broedverdachte paren aanwezig. In 2010 waren er op twee plaatsen 
gepaarde mannetjes aanwezig maar broedbewijzen konden niet worden aangebracht. Hopelijk kan de 
populatie van Noordrijn-Westfalen in de toekomst profiteren van de toename in de Belgische Ardennen. 
Hoewel het bestand in Duitsland globaal stabiel blijft sinds de jaren 1980 kent de populatie uit het 
Harzgebergte, het noordelijkste middelgebergte van Duitsland, verspreid over de deelstaten Saksen-Anhalt, 
Nedersaksen en Thüringen, ernstige schommelingen gaande van 8 tot 24 paren.   
 

Vale Lijster, Turdus obscurus 
Volgens Félicien Fallon werd deze, voor ons land uiterst zeldzame soort, één- of tweemaal geobserveerd.  
"Einmal in Belgien und einmal in Holland beobachtet" (De Selys-Longchamps E., 1856: 392).  De zes gevallen 
die in België werden waargenomen tot 1928 situeren zich allemaal in oktober ten oosten van de lijn 
Antwerpen-Namen. Bovendien waren alle vogels, op één na juvenielen. Dit blijkt geen toeval te zijn en 
Lippens & Wille (1972) verklaren dit door de wettelijke vangperiode tijdens de maanden oktober en 
november. De lijstervangst was in België bijzonder populair en zeldzame exemplaren werden opgespoord. 
Een ♀ werd in oktober 1849 door Jules de La Fontaine aangetroffen op de markt van Namen temidden van 
andere lijsters. Verder zijn er een juveniel in Terhulpen in Waals-Brabant, in oktober 1886 (Dubois A., 1888: 
108). Dit individu belandde in de collectie van baron de Roest d'Alkemade. Verder; een juveniel ♀ in Mirwart 
(Bulletin de la Société Zoologique de France, 22: 138), bij Saint-Hubert in oktober 1891; een ♀ in Bastenaken 
in oktober 1899: "M. Marcel de Contreras, de Bruxelles, a eu l’occasion d'enrichir sa collection de quelques 
oiseaux fort rares, [à] savoir: 1 une femelle de Grive pâle (Turdus obscurus), tuée à Bastogne en octobre 
1899"(Ornis, 13: 134); verder een juveniel ♂ in Werbomont, in de provincie Luik, in 1904 (De Contreras M., 
1907. Les oiseaux observés en Belgique, vol. 2, notes compl.: 416 en De Giervalk, 1913: 111) en een adult ♂ 
in Houffalize op 20 oktober 1918 (Le Gerfaut, 1919: 22). Buiten het “marktexemplaar” uit Namen werden de 
resterende vijf waarnemingen gehomologeerd. Het was wachten tot 1932 om de eerste Vlaamse 
waarneming te kunnen noteren in Essen, het betrof een juveniel ♂ waargenomen op 2 november (!) (Le 
Gerfaut, 1933: 161) en vervolgens tot 24 november 1990 voor een aanvaarde waarneming in Membach 
(Schmitz L., 1991. Aves, 28: 35-38) De eerste waarneming voor het UK betrof een individu in 
eerstewinterkleed, waargenomen te Oundle, in het graafschap Northamptonshire, op 5 oktober 1964. 

 
514 Orgaan der club van Nederlandsche vogelkundigen, 4, 1932: 147. 
515 Kwint N., 1999. Beflijster als nieuwe broedvogel op de Veluwe-Zoom. Vlerk, 5: 156-158. 
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Datzelfde jaar werden nog twee waarnemingen genoteerd. Intussen werden al 19 waargenomen individuen 
gehomologeerd in het UK. In Nederland ging het bij de eerste “waarneming” om een dood aangetroffen 
individu op 27 oktober 1843 te Velserbeek516. In Frankrijk zijn er minstens 8 gevallen bekend voor de 20ste 
eeuw.517 Degland bezat een exemplaar in zijn collectie maar dit was afkomstig uit Andalousië Hij wist 
bijzonder weinig over deze soort, vooral over het geografische verspreidingsgebied: "Je possède cet oiseau 
depuis long-temps. Je l’ai acheté à M. Boissonneau, qui m’a assuré l’avoir reçu d’Andalousie où il serait assez 
commun." (1840: 229) Ruim dertig jaren later vermeldde hij nog steeds over deze zeer zeldzame dwaalgast 
uit Azië: "habite le nord de l’Afrique. Il est commun en Algérie, et fait, dit-on, de fréquentes apparitions en 
Andalousie." (Ornithologie européenne, tome I: 397).  
 

Bruine Lijster, Turdus eunomus / Naumanns Lijster Turdus naumanni 
Deze twee soorten waren, zoals Félicien Fallon het formuleert "d’une extrême rareté dans notre pays" 
(Monographie des oiseaux de la Belgique: 43), en werden, zoals blijkt uit de vier geciteerde gevallen, 
hoofdzakelijk verhandeld. Deze exemplaren waren, nog steeds volgens Fallon, afkomstig “des tenderies de 
l’Ardenne”. Omstreeks 1845 trof Jules de la Fontaine op de markt van Namen een Bruine Lijster aan. Dit geval 
werd dor het BAHC aanvaard maar als categorie C, D of E. Eveneens op een markt, maar dit keer deze van 
Brussel, vond Charles-Frédéric Dubois een Naumanns Lijster omstreeks 15 oktober 1853. Van dit exemplaar 
zijn geen verdere gegevens bekend maar de waarneming werd aanvaard. Dezelfde ornitholoog uitte kritiek 
op Edmond de Selys-Longchamps omdat "er zweifelde an der Verschiedenheit des Turdus fuscatus und 
Turdus Naumanni; derselbe hat aber erstere Art, welche vor mehrere Jahren hier gefangen wurde, in die 
Académie Royale des sciences de Bruxelles als Turdus Naumanni beschrieben. Als ich im Jahre 1853 
denselben Vogel für meine "Vogel Belgiens" benutzte, bemerkte ich dessen Irrthum, da das Exemplar ein 
junges Vogel von Turdus fuscatus war. Das einzige Exemplar von Turdus Naumanni, welches hier in Belgien 
gefangen wurd, habe ich selbst im Fleische erhalten." (Dubois Ch.-F., 1860: 227) De Selys-Longchamps had 
eerder het onderscheid tussen fuscatus en naumanni in twijfel getrokken: "Turdus fuscatus. In Belgien 
geschossen. Ich zweifle an der spezifischen Differenz der, gleichfalls in Belgien erlegten, Naumanni. " (De 
Selys-Longchamps E., 1856: 392). In 1881 was A. Dubois het nog oneens met de Franse ornitholoog Jules 
Vian: "Dans une note518 publiée récemment, M. J. Vian cherche à démontrer que les deux Grives en question 
sont bien des espèces distinctes" (Bulletin de la Société Zoologique de France, 6: 147) Dat de Zwartkeellijster 
een aparte soort was, wilde Dubois best aannemen maar "les T. fuscatus et Naumanni ne forment qu’une 
seule et même espèce qu’on peut divisier en deux variétés ou races, comme nous l’avons fait." (Bulletin de 
la Société Zoologique de France, 6: 147) In 1886 schreef Alphonse Dubois, die Bruine Lijster en Naumanns 
Lijster intussen dan toch als aparte soorten aanvaardde: "Cette espèce n'a été prise que deux ou trois fois en 
Belgique, dont une fois près de Namur." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 4) A. 
Dubois gaf gul zijn vergissing toe: "Dans une note publiée en 1881 au sujet de ces deux grives, je concluais 
qu’elles appartiennent à une même espèce; je ne faisais d’ailleurs que confirmer l’avis de plusieurs 
ornithologistes distingués. […] J. Vian, le regretté ornithologiste français, chercha à démontrer que les deux 
Merles en question doivent être séparés spécifiquement et je dois lui donner raison comme je l’ai reconnu 
en 1901." (Dubois A., 1909, 1: 33) Dat laatste is echter niet correct… Volgens pater Armand David, op wie A. 
Dubois zich beroepte "ces deux Grives vivent ensemble dans les mêmes conditions, ont les mêmes mœurs 
et le même cri d’appel" ( Dubois A., 1881, 6: 147) wat Dubois deed besluiten "Ceci prouve encore que nous 
avons affaire à deux races d’un même groupe spécifique, dont les individus diffèrent plus ou moins entre eux 
par suite de l’âge, des saisons ou de circonstances fortuites." (Ibidem) Op 5 november 1905 werd op de 
Antwerpse markt een juveniele eunomus in 1ste winterkleed verhandeld die afkomstig was van Hastière in de 
provincie Namen (Chasse et Pêche, 1905-1906: 207). Mogelijk kwam deze in de privécollectie van Georges 
van Havre terecht want Alphonse Dubois vermeldt in 1913: "M. van Havre m'informe aussi […] qu'il possède 
une jeune Grive aux ailes rousses (Merula fuscata Pall.) capturée à Hastière (Namur) le 10 novembre 1905." 
(Dubois A., 1913, 38: 190) Deze waarneming werd gehomologeerd, net als de adulte vogel die in november 
1906 in Seloignes, bij Chimay, werd aangetroffen en die prompt in de verzameling van Marcel de Contreras 
(Chasse et Pêche, 1906-1907: 251 en Le Gerfaut, 1912, 2: 23) werd opgenomen en nadien verhuisde naar 

 
516 Notes from the Leyden Museum, 30, 1908: 192. 
517 Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France: 383-384. 
518 Vian J., 1880. Notice sur les Merles du genre Oreocincla. Bulletin de la Société Zoologique de France, 5: 210-229. 
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deze van het Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique. De balg verkeerde in zo’n erbarmelijk staat dat hij 
niet bewaard kon worden. Volgens Karel Dupond & Jean Maus (1950) is het best denkbaar dat de Naumanns 
Lijster in ons land gevangen werd en niet noodzakelijk ingevoerd werd. Dit zou van toepassing kunnen zijn 
op het exemplaar dat op de markt van Brussel werd gekocht en het individu uit Seloignies. Van Havre 
beschouwde ze als Turdus eunomus maar in feite betrof het Turdus naumanni. Een verificatie is onmogelijk 
want ook deze balgen zijn verloren gegaan. Er werd in die tijd niet zo nauwgezet omgesprongen met de 
determinatie en ook bij Fallon bestaat enige verwarring rond de correcte naamgeving. Zo verklaarde Marcel 
de Contreras in een gesprek met Charles Dupond dat Alphonse Dubois, conservator van het Musée d’Histoire 
naturelle de Belgique, nooit het individu uit Seloignes met zijn eigen ogen gezien heeft. Hij had het 
aangekocht bij Edgar Delférier, een taxidermist uit de Brusselse Zuidstraat met wie Karel Dupond vaak 
contact had, maar de balg kwam toe in het museum op het moment dat Alphonse Dubois geen conservator 
meer was. De gevallen uit Hastière, Seloignes en zelfs het marktexemplaar uit Brussel werden aanvaard als 
Bruine Lijster Turdus naumanni eunomus. De Bruine Lijster die van 3 tot en met 24 januari 2009 in Erezée 
(prov. Namen) verbleef, kon op veel belangstelling rekenen. Het was de 5de aanvaarde waarneming voor ons 
land en tevens de eerste sinds 1956 (Terorde N. & Derouaux A., 2009: 1-8). Het geduld was zwaar op de proef 
gesteld geweest. Het tot nog toe enige aanvaarde geval van Naumanns Lijster betreft een ♂ dat op 26 
oktober 1951 door Jan Costermans gevangen werd te Essen-Wildert. "De vogel werd ruim dertien maanden 
in de kooi gehouden door dhr Louis Denissen en nooit met zekerheid gedetermineerd. Hij stierf plots op 29 
November 1952, werd aanstonds verzonden aan het Nat. Museum te Brussel, en werd er opgezet. De vogel 
was mooi in de ppluimen en goed vet. Brussel meldde: ‘Naumann’s lijster. – Eerste vangst in België." schreef 
Jos Cuypers, de eerste conservator van zowel de reservaten Snepkensvijver als De Zegge en in zijn jeugd een 
geduchte vogelrover. De auteur ging op verder onderzoek in de literatuur en stelde vast dat de soort eenmaal 
gevangen was in Nederland vóór 1866 (De Wielwaal, 1953: 167). De eerste Bruine Lijster voor Nederland was 
een op 20 november 1899 dood aangetroffen ♂ te Veenwouden519, in Friesland. De eerste overtuigende 
Naumanns Lijster uit Groot-Brittannië komt uit Woodford Green, Groot Londen, in januari–maart 1990. 
Intussen werd de soort reeds een tweede maal waargenomen in het UK.  In Nederland werden verschillende 
zichtwaarnemingen van Bruine Lijster en Naumanns Lijster afgewezen bij gebrek aan overtuigende 
documentatie520. In Frankrijk beschikt men over 13 betrouwbare gevallen van Turdus naumanni voor de 19de 
eeuw en Turdus eunomus werd er voor het eerst waargenomen in september 1856, in de Provence, meer 
bepaald in Allauch, in het departement Bouches-du-Rhône.521 Een eerste waarneming van Bruine Lijster in 
Noord-Frankrijk gebeurde op 23 november 1983 toen één individu geobserveerd werd te Tardinghen, bij 
Boulogne-sur-Mer (Alauda 61 (4): 250). In Groot-Brittannië betreft het eerste geval van Turdus eunomus een 
individu dat bij, op 13 oktober 1905 in het graafschap Nottinghamshire, geschoten werd. Het eerste geval 
van Turdus naumanni was een ♂ in Woodford Green, een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Redbridge, 
in de regio Groot-Londen522. 
 

Zwartkeellijster, Turdus atrogularis 
Over deze soort schreef Alfred Quinet: "La Grive à gorge noire est également une espèce asiatique, qui 
s’égare de temps en temps en Europe, et dont les captures en Belgique sont encore plus rares que celles de 
la précédente [Goudlijster]." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 138) Tot 1928 zijn ons drie 
gevallen bekend en ze werden allemaal gehomologeerd: een juveniel, waarschijnlijk afkomstig uit de 
Belgische Ardennen, gekocht op de markt van Namen in de herfst van 1844 door Jules de la Fontaine. Dit 
individu werd gesignaleerd door Charles-Frédéric Dubois (Faune des Vertébrés de la Belgique, I: 279) en 
Alphonse Dubois (Bulletin de la Société Zoologique de France, 22: 138) en kwam nadien in handen van baron 
Edmond de Selys-Longchamps, die er verder weinig wist over te vertellen: "Ein junger Vogel ist in Belgien 
gefangen worden." (Naumannia, 6: 392) Op het moment dat de collectie van de Selys-Longchamps aan de 

 
519 Tijdschrift der Nederlandse Dierkundige Vereeniging, 2, 1900: 261-263 en Dutch Birding, 18, 1996: 169 (foto). 
520 Van Ijzendoorn E.J., van der Laan & CDNA, 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch 
Birding, 18: 187. 
521 Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France: 384 ; Mayaud N. et al., 1936. 
Inventaire des oiseaux de France: 118 en Jaubert J.B. & Barthélemy-Lapommeraye, 1859. Richesses ornithologiques du Midi de la 
France, description méthodique de tous les oiseaux observés en Provence et dans les départements circonvoisins, Barlatier-Feissat et 
Demonchy, Marseille: 213. 
522  Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 666. 
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Luikse universiteit werd geschonken, omschreef Marcel de Contreras dit exemplaar als "Un des spécimens 
les plus rares de ce don [omdat het ] le premier exemplaire [was] de la Grive à gorge noire (Merula atrigularis 
Tem.) capturée en Belgique (aux environs de Namur, en 1844)." (Le Gerfaut, 2: 23) Volgens A. Dubois (1886, 
4: 4) betrof het hier een jong individu. Verder is er een juveniel ♀ uit de Limburgse Kempen, gevangen op 15 
oktober 1904 (Chasse et Pêche: 1904-1905: 62 en Ornis, 13: 135) en een juveniel ♂ uit Bastenaken op 21 
oktober 1904 (Chasse et Pêche: 1904-1905: 93 en 249). Volgens Alphonse Dubois ging het om een koppel: 
"Un couple de Grives à gorge noire […], la femelle prise en Campine le 15 octobre 1904 et le mâle pris près 
de Bastogne le 21 octobre de la même année." (Ornis, 13: 135) We vragen ons af ho+e Dubois de band tussen 
deze twee vogels heeft kunnen achterhalen. Hij betoonde alvast veel interesse voor deze vangsten: "J’ai vu 
et déterminé moi-même ces différentes Grives, qui viennent d’être acquises par notre Musée royal d'histoire 
naturelle." (Ibidem) Het exemplaar uit Bastenaken maakte aanvankelijk deel uit van de collectie van Marcel 
de Contreras die zich van zijn verzameling ontdeed: "j'ai dû me débarrasser par suite de manque de place. 
Mais mettant en action mon principe que seuls les établissements organisés par les pouvoirs officiels sont à 
même de conserver indéfiniment les documents qui leur sont remis, j'en ai cédé les principaux spécimens au 
Musée royal d'histoire naturelle de Belgique." (Marcel de Contreras, 1912. Art. cit.: 23) De volgende 
aanvaarde waarnemingen van deze soort zouden plaatsvinden op 17 oktober 1936 in Wilrijk (Le Gerfaut, 
1937: 169) en dan pas in 2006, wanneer een ♂ in eerste winterkleed te Villers-la-Ville in Waals-Brabant werd 
waargenomen op 22 maart. De waarneming van een individu op 2 december 1973 in het Oost-Vlaamse 
Gentbrugge (Wielewaal, 1975: 9) werd bij gebrek aan nadere gegevens niet gehomologeerd. Anders liep het 
voor een individu dat op 27 maart 2006 in een tuin in het Waals-Brababntse Tilly neerstreek. Het was de 
vijfde aanvaarde waarneming voor ons land en de derde voor Wallonië (Centrale Ornithologique Aves A. & 
Gilbert A., 2006: 101-105). De laatste aanvaarde waarneming dateerde van 1936. Enkele jaren later 
pleisterde van 5 december 2010 tot 17 januari 2011 een Zwartkeellijster in een tuin in de omgeving van het 
West-Vlaamse Loppem. Dit betrof het zesde geval voor ons land (Natuur.oriolus, 77: 22-24). In Nederland 
werd de zeer zeldzame Zwartkeellijster maar in 1981 waargenomen, toen een ♀ van 31 maart tot 3 april te 
Westersingel, in de provincie Groningen523 In Groot-Brittannië werd de soort meer dan een eeuw eerder 
vastgesteld: een ♂ werd bij Lewes524, in East Sussex waargenomen in december 1868. Frankrijk telt zeker 4 
gevallen voor de 19de eeuw525: één in november 1842 te Feuquières-en-Vimeu, in het departement 
(departement Somme)(Norguet de A., 1866: 114); 1 in Marseille in oktober 1834; een ander in november 
1834 eveneens in Marseille maar zonder details en tenslotte nog een geval uit Marseille uit december 
1876.526 Marcotte, die de waarneming uit Feuquières ook vermeldt, beging niet de fout van C.-D. Degland 
van zich uit te laten over een soort die hij niet kende en gaf zonder blozen toe: "on ne connaît rien de ses 
mœurs."527 De database van het Comité d’Homologation National citeert nog een waarneming, eveneens in 
november 1842, te Abbeville. Dit is echter een vergissing. Het gaat om de waarneming van Feuquières dat 
het het CHN te inrechte in het departement Oise situeert. Voor de eerst volgende waarneming van deze soort 
in Noord-Frankrijk werd het wachten tot 29 oktober 1989 toen een onvolwassen mannetje te Zuydcoote 
(departement Nord) aanwezig was. 
 

Kramsvogel, Turdus pilaris 
In 1842 schreef Edmond de Selys-Longchamps: "Assez rare et de passage irrégulière depuis la fin de 
l’automne jusqu’au commencement du printemps. [...]M. Degland dit qu’elle est sédentaire dans la Flandre 
française et qu’elle y niche dans les bois." (Faune belge: 91) M. Schäfer vermoedde broedgevallen in het 
zuiden van ons land: "Soll in den Ardennen nisten." (Moselfauna: 98) Alfred Quinet bevestigde, zonder verder 
te preciseren voor ons land, dat deze soort voorkwam in de "contrées boisées du nord de l’Europe." (Vade-
mecum des oiseaux observés en Belgique: 137) Josef Gengler had de soort waargenomen in het uiterste 
zuiden van ons land: "Im Tale des Ton528 streiften von Mitte Januar bis Mitte März grofse Flüge von 

 
523 Dutch Birding, 3: 72 (foto’s) en Grauwe Gors, 9, 198: 31. 
524 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 666. 
525 Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France: 381. 
526 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 119. 
527 Marcotte F., 1860. Les animaux vertébrés de l’arrondissement d’Abbeville, Typographie P. Briez, Abbeville. Uittreksel uit de 
Mémoires de la Société Impériale d’Emulation d’Abbeville, 1857-1860: 299. 
528 De Ton ontspringt bij Châtillon, een deelgemeente van Saint-Léger in de Belgische provincie Luxemburg. Het riviertje, dat door 
heel wat Gaumse dorpen vloeit, mondt uit in de Chiers in de buurt van Torgny. 
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Wachholderdrosseln umher. Auf allen Wiesen, besonders den von der Sonne beschienenen an den Abhängen 
hüpften sie Nahrung suchend umher. Manchen Tag sah man nur einzelne riesige, anderen Tags wieder eine 
Menge kleiner Flüge durch die Täler streichen." (Journal für Ornithologie, 64: 406) Alphonse Dubois koppelde 
het voorkomen aan de strengheid van de winters: "Les litornes ont été extrêmement rares en 1888, à peine 
si l’on en a observé quelques petites bandes. Cette rareté, qui s’est étendue à tous nos oiseaux d’hiver, doit 
certainement être attribuée à la saison très peu rigoureuse ont nous avons joui jusqu’au 31 décembre." 
(Ornis, 6: 310) De verspreiding van deze soort in Vlaanderen is erg ongelijk. De Voerstreek, de Maasvallei, 
Haspengouw, Klein-Brabant en de Vlaamse Ardennen vormen de kerngebieden. Daarnaast is de soort 
manifest aanwezig in de valleien van Demer, Dijle, Nete en Schelde. In de Dijlevallei was de soort een 
overwinteraar "in het bessendragend struikgewas" (Wortelaars, 1946: 188). Verder komen geïsoleerde 
gevallen in gans Vlaanderen voor. In Wallonië concentreert de soort zich in het land van Herve, Famenne, de 
Ardennen en Belgisch Lotharingen. In Henegouwen en de streek rond Doornik wordt ze regelmatig 
gesignaleerd. De soort heeft voor het eerst in 1967 in Elsenborn gebroed (Arnhem R., 1967: 117-125). 
Alphonse de la Fontaine vermeldt terloops dat de soort reeds eerder in de Hoge Venen zou kunnen gebroed 
hebben maar laat duidelijks zijn twijfels merken: "M. de Selys-Longchamps rapporte un on-dit suivant lequel 
quelques couples de litornes nicheraient dans les Hautes Fanges [sic] de l’Ardenne. Le fait, s’il existe, doit 
être excessivement rare, car toutes les recherches faites pour parvenir à sa confirmation, n’ont pas abouti." 
(Faune du pays du Luxembourg: 216) In 1971 werden Belgisch Lotharingen en het Groothertogdom 
Luxemburg529 door de soort gekoloniseerd (Moïs C., 1971: 28). Het eerste broedgeval in de Franse Lorraine 
dateert uit 1961. Nadien namen de aantallen snel toe530, in 1973 volgden in ons land de Condroz en het land 
van Herve en vervolgens het gebied tussen Samber en Maas in 1975 (De Liedekerke R., 1976: 243-256). In 
1977 verspreidde de soort zich verder over de zuidelijke landshelft van de Beneden-Maas tot de streek van 
Dinant en werd de populatie op 3700 paren geschat. In de periode 1970-1981 werd het ganse gebied tussen 
Samber en Maas ingepalmd en dikte de populatie in Lotharingen aan. In 1982 bereikte de Waalse populatie 
met ongeveer 10 800 paren haar hoogtepunt (Leprince P., 1985: 153-168). In de jaren 1980 werd enerzijds 
een lichte terugval vastgesteld terwijl anderzijds, in de periode 1990-1993, de leemstreek werd veroverd. 
Momenteel verlaat de soort, om onbekende redenen, het westelijk deel van Wallonië. Naar het noordwesten 
van ons land toe werd eerst Limburg in 1974 bereikt. In Brabant en Oost-Vlaanderen werden de eerste 
broedgevallen in 1980 genoteerd. In 1981 werden de valleien van de Demer en de Geer gekoloniseerd en 
broedde de soort in Rijkevorsel (Spannenburg J. & Vleugels L., 1981: 477-478), Testelt en Boutersem om 
vervolgens door te stoten naar de streek van Bergen en Naams Haspengouw. Aan het einde van de jaren 
1980 waren er in Vlaanderen naar schatting 1000 tot 1400 broedparen. Net als in de ons omliggende landen 
volgde nadien een afname tot 60%, wat maakt dat de Vlaamse populatie in het begin van de 21ste eeuw nog 
op 250 tot 500 paren geschat werd. Sinds de jaren 1970 werden Kramsvogels sporadisch waargenomen in de 
Brusselse Regio gedurende het broedseizoen. Mogelijk betrof het laattijdige doortrekkers. De eerste schaarse 
broedbewijzen dateren uit 1989, 1990 en 2000. De achteruitgang elders in het land doet elke hoop op nieuwe 
broedgevallen in het Brusselse vervagen. Af en toe maken we de opbouw mee van enorme groepen 
pleisterende vogels. Dat was o.a. het geval in de winter 2009-2010, toen er in Vlaanderen nog eind januari 
en begin februari een opmerkelijke sneeuwtrek onder de Kramsvoogels werd vastgesteld (Natuur.oriolus, 78: 
130-131). De Nederlandse populatie groeide aan van 20-30 paren in 1975 naar 50-60 in 1977, 250-300 in 
1981, 650-700 in 1984 en 700-900 in 1986 om vervolgens terug te vallen naar 300-350 in 1995. Men schat 
dat de populatie in 1998-2000 maximaal 150-200 paren telde en in 2001 zakte dit vermoedelijk tot 80-130 
paren. In het aangrenzende deel van Vlaanderen is dezelfde aantalsontwikkeling vastgesteld. In Belgisch-
Limburg groeiden de aantallen van 100 paren omstreeks 1985 naar 1500-3000 rond 1992 (Gabriëls J., et al.: 
1994: 228-229). Daarna volgde een enorme kentering, die echter nog niet in cijfers vertaald is. Uit het 
atlasproject in Vlaanderen, dat iets later uitgevoerd is dan het Nederlandse onderzoek, blijkt dat de 
verspreiding sterk afneemt en dat de soort zich in oostelijke richting lijkt terug te trekken. In de Ardennen en 
het Rijnland is de soort eveneens op de terugweg. De gesuggereerde redenen van de afname: in Limburg een 
verhoogde predatie door kraaiachtigen, verslechtering van voedselaanbod door omzetten van grasland in 

 
529 Schmitt, R., 1971. Die Wacholderdrossel (Turdus pilaris) brütet in Luxemburg. Regulus, 10: 325-329. 
530 Koenig J.C., 1974. Premiers cas de reproduction de la Grive litorne en Lorraine. Milvus, 8: 32-33. 
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akkers en verdroging van resterende graslanden531 kunnen de achteruitgang niet geheel verklaren. Perioden 
van raadselachtige voor- en tegenspoed - op Europese schaal - zijn bij de Kramsvogel ook uit het verleden 
bekend. Deze soort werd voor het eerst, als overzomeraar, in het Groothertogdom waargenomen in 1961. 
De aanwezigheid van adulte en jonge vogels, vanaf 1969 bij Basbellain, in het uiterste noorden aan de grens 
met ons land, deed broedgevallen vermoeden. In mei 1971 werd dit bevestigd met de ontdekking van 3 
broedkolonies met minstens 15 koppels532. In datzelfde jaar werd trouwens nog op drie andere plaatsen 
gebroed en de jaren nadien volgde een uitbreiding van het broedareaal in het Groothertogdom. De huidige 
populatie in Noordrijn-Westfalen wordt op 12000-23000 paren geschat wat een halvering betekent 
tegenover de jaren 1990. 
 

Roodborstlijster, Turdus migratorius 
Wat deze soort betreft tastte Alphonse Dubois totaal in het duister: "on a signale une ou deux captures en 
Allemagne. Pour ces deux dernieres je dois cependant faire des reserves, car elles etaient bien exposées à 
Tervueren533 parmi les oiseaux pris en Belgique, mais, jusqu'ici, je n'ai pu obtenir aucun renseignement precis 
ä leur egard." (Ornis, 9: 128) Côme-Damien Degland bevestigde het voorkomen in Duitsland van deze Noord-
Amerikaanse soort: "Tué plusieurs fois en Allemagne" (1840: 227) Deze informatie had hij van Coenraad 
Temminck vernomen en Johann Friedrich Naumann wist hem te vertellen dat de soort regelmatig op de 
Weense markten verhandeld werd. Georges van Havre vermeldt twee exemplaren van Roodborstlijster, 
afkomstig uit de verzameling van R. Warocqué534 uit Mariemont. Deze vogels werden overgedragen aan het 
Musée royal d’Histoire naturelle te Brussel en zouden gevangen geweest zijn in Neufchâteau. Tot hier klopt 
het verhaal, enkel heeft van Havre zich vergist in de data: in plaats van in "1868 ou 1869" (Van Havre G., 
1928. Op. cit.: 167) werden de lijsters in 1868 gevangen: "D'après M. de Contreras, mâle et femelle auraient 
été pris vers 1868 ä Neufchâteau, et il dit tenir ce renseignement de M. Raoul Warocque, qui est le 
propriétaire de ces deux oiseaux." (Ornis, 13: 135) Dit jaartal werd ook door het BAHC aangenomen. Alle 
rechtzettingen ten spijt werden deze twee gevallen niet gehomologeerd. Het werd wachten tot 1965 voor 
de eerste aanvaarde waarneming. Toen verbleef een vrouwtje in 2de kalenderjaar in Heverlee van januari 
(precieze aankomstdatum is onbekend) tot 7 februari. Voor de volgende, gehomologeerde waarneming werd 
het lang wachten tot 29 april 1994 toen een individu – geslacht niet gekend – op het Klein Schietveld van 
Brasschaat werd waargenomen. In het UK dook de soort op in 1952, er werd toen een individu in 
eerstewinterkleed waargenomen te Lundy535, in het graafschap Devon, van 27 oktober tot 8 november.  De 
volgende waarnemingen in het UK geschiedden half december 1954 en van 11 tot 13 januari 1955. Sinds de 
eerste melding zijn er al 25 gevallen gemeld. Hoewel Henri-Auguste Ménégaux en Joseph Rapine deze soort 
op hun lijst536 plaatsten, wordt de soort in de Inventaire des oiseaux de France (1999), de Nouvel Inventaire 
de France (2008) et door het Comité d’Homologation National niet meer behandeld. 
 

Cetti’s Zanger, Cettia cettia 
Vanaf de jaren 1920 koloniseerde de Cetti’s Zanger, vanaf de Middellandse Zee, systematisch West-Europa. 
De eerste waarnemingen en broedgevallen van deze soort in ons land situeren zich in de jaren 1960537: van 
8 mei tot 18 juli 1962 was een individu aanwezig te Saint-Denis, een deelgemeente van Bergen en eind jaren 
1960 had de soort Limburg bereikt. Zeven waarnemers hebben de soort er gehoord. Uit de literatuur blijkt 

 
531 Ovaa A., 1998. Kramsvogels als broedvogel in Limburg: verleden, heden en hoe lang nog in de toekomst? Limburgse Vogels, 9: 1-
4.  
532 Schmitt, R., 1971. Die Wacholderdrossel (Turdus pilaris) brütet in Luxemburg. Regulus, 10: 325-329. 
533 A. Dubois bedoelt de Exposition internationale de Bruxelles, gehouden in Tervuren en georganiseerd door de administratie "des 
Eaux et Forêts". Vogels uit Belgische verzamelingen werden hier getoongesteld. 
534 Volgens Marcel de Contreras, één van de grootste verzameling uit ons land in het begin van de 20e eeuw: "M. Raoul Warocqué a 
fait don des pièces les plus rares au Musée d'histoire naturelle de Bruxelles, et des pièces ordinaires aux écoles professionnelles. 
Voilà une répartition parfaite et utile. Parmi les pièces rares données au Musée, nous citerons: Deux Grives erratiques [Turdus 
migratorius Lin.), capturées à Neufchâteau en 1868. Un Crave ordinaire [Fregilus graculus Lin.), capturé à Neufchâteau vers 1899. Et 
un Héron aigrette {Herodias alba Lin.), abattu près de Mons en 1855." (Des mutations dans les collections ornithologiques. Le Gerfaut, 
2, 1912: 21-22). 
535 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 666. 
536 Les noms des oiseaux trouvés en France, Edition de la Revue Française d’Ornithologie, Paris: 45. 
537 Hachez L., 1963. Première observation de la Bouscarle de Cetti, Cettia cettia (Temminck), en Belgique. De Giervalk, 53: 37-39 en 
Bonham P.F. & Robertson J.C.M., 1975. The spread of Cetti's Warbler in north-west Europe. British Birds, 68: 393-408.  
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dat de Cetti’s Zanger in 1960 en 1961 reeds aanwezig was in Saint-Quentin, op nauwelijks 80 van Bergen 
verwijderd. Verder zijn er gevallen bekend uit november 1963 op de Blankaart te Wouwen (Desender K. en 
Houwen P., 1979: 144-146) en in 1964 opnieuw te Saint-Denis, waar vijf jongen uitkwamen maar geen enkel 
overleefde (Hachez L., 1964: 49-50 en Hachez L., 1964: 454-457). Het broedgeval werd vastgesteld op 
dezelfde plaats waar in 1962 een zingend mannetje werd aangetroffen (Le Gerfaut, 53: 37-39). Het legsel 
bevatte op 27 mei vijf eieren en op 8 juni waren er pasgeboren jongen. Dit kaderde in die noordwaartse 
uitbreiding: in 1965 werden er in mei, eveneens in Harchies, twee nieuwe broedlocaties ontdekt en in in 
november van hetzelfde jaar ook in het West-Vlaamse Woumen. In 1966 werden 2 juveniele vogels in juli en 
september respectievelijk in Brasschaat en Ekeren (prov. Antwerpen) gevangen. In 1967 werd er opnieuw in 
Harchies-Hensies gebroed, waar de soort snel toenam. In het Zwin werd de soort voor het eerst 
waargenomen en geringd op 28 mei 1968. Datzelfde jaar zou de soort ook voor het eerst in Nederland 
worden waargenomen op 6 oktober in het Noord-Brabantse Budel538. De soort verspreidde zich vanaf 1966 
verder over Laag- en Midden-België en ook noordwaarts (De Wielewaal, 34: 1-9) en bereikte – zoals hoger 
vermeld - aan het einde van de jaren 1960, meer bepaald 1968, Limburg (De Wielewaal, 34: 309-310 en De 
Giervalk, 59: 70-76), waar te Nieuwenhoven, bij Sint-Truiden, een paar succesvol drie jongen grootbracht. In 
1975 werd er met zekerheid gebroed want er werden 2 zangposten in juni vastgesteld (Wielewaal, 1976: 
191). In 1977 werd zowel op 15 april als op 12 mei een exemplaar waargenomen en in de zomer van 1978 
waren er nog meer individuen aanwezig in het reservaat. Eerder werd op 16 juli 1973 een juveniel exemplaar 
in Lokeren geringd. De soort is erg gevoelig voor strenge winters en deze van 1962-1963 roeide de Franse 
populatie nagenoeg volledig uit waardoor de Cetti’s Zanger zich tot 1970 beperkte tot de moerassen van 
Harchies.  Eind 1973 werden in Harchies niet minder dan 104 individuen geringd en in het voorjaar van 1974 
werden er 38 zingende mannetjes geteld (Société d’Etudes Ornithologiques Aves, 1975: 60-62). Vanaf 1970 
kwam de verspreiding in ons land in een stroomversnelling terecht en in de periode 1973-1977 kwam de 
soort in alle streken van ons land voor. De totale Belgische populatie werd toen op 140 tot 180 paren geschat. 
De strenge winter van 1978-1979 maakte daar een brutaal einde aan en na 1984 waren er nog nauwelijks 
waarnemingen. Op enkele schaarse plaatsen wist de soort stand te houden maar globaal was ze overal 
verdwenen. In de eerste helft van de jaren 1990 heeft de soort opnieuw getracht zich in ons land te vestigen. 
Deze poging bleef beperkt tot de kuststreek en werd teniet gedaan door de strenge winter 1996-1997. De 
individuen die in de periode 2000-2002 in het westen van Vlaanderen werden waargenomen, kondigen 
misschien een nieuwe kolonisatiegolf aan. Men telde toen 1 territorium in 2000, 2 territoria in 2001 en 5 in 
2002 in de vallei van de IJzer. In 2006-2007 werd de Vlaamse broedpopulatie op respectievelijk 100-140 en 
180-220 territoria geschat. In Wallonië werd de populatie omstreeks 2010 op 150 tot 190 paren geschat met 
een gelokaliseerde verspreiding: meer bepaald in de moerassen van Harchies, in de provincie Henegouwen. 
Aan het einde van de jaren 1970 werd de soort herhaaldelijk in het Brusselse waargenomen en de auteurs 
van de Atlas des oiseaux nicheurs de Bruxelles 1989-1991 schreven dan ook hoopvol: "Une tentative de 
nidification […] n’est pas exclure". In 2007 was er nog steeds geen broedgeval geweest. In Nederland werd 
de soort voor het eerst op 6 oktober 1968 in De Hoort539 (Noord-Brabant) gevangen. Bij het lezen van Degland 
(1831: 240) fronst men de wenkbrauwen: : "De passage irrégulier. Niche quelquefois dans les environs de 
Lille."540 In Degland & Gerbe (1867) wordt alles duidelijk. Zéphirin Gerbe schrijft er namelijk: "M. Degland 
rangeait, […] dans le genre Cettia trois espèces, qui pour certains auteurs font partie de trois genres distincts." 
(Ornithologie européenne, tome I: 523) Bij de notities die Degland aan Gerbe heeft gelaten had hij geen 
wijzigingen aangebracht. De Cetti’s zanger heeft Picardië en de regio Nord-Pas-de-Calais pas in de jaren 1960 
bereikt541. Om precies te zijn: Aisne (1960), Somme (1961), Oise (1964), Nord-Pas-de-Calais (1964) en 
Normandië (1965). 
 

Graszanger, Cisticola juncidis 
In 1977 werd het eerste broedgeval gesignaleerd in de polders van Wenduine-Uitkerke, mogelijk waren er 
toen twee paren aanwezig. De soort, vroeger Waaierstaartrietzanger genoemd, was voor het eerst in 1975 

 
538 Tekke, M.J. 1974. Het voorkomen van de Cettis Zanger, Cettia cetti, in Nederland van 1968 t/m 1973. Het Vogeljaar, 22: 780-781. 
539 Lehaen H., 1969. Vangst van Cetti. Limosa, 42: 110-113. 
540 Degland C.D., 1831. Tableau des oiseaux observés dans le Nord de la France. Mémoires de la Société des Sciences, de 
l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 240. 
541 Kérautret, L. 1969. Evolution de l'aire de repartition de la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) dans le Nord de la France. Aves, 6: 126-
128. 
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waargenomen in ons land en nadien steeg het aantal waarnemingen heel langzaam vanaf het begin van de 
jaren 1980. In 1984 werden een tiental territoria geteld, allemaal aan de kust. De soort is, zoals de Cetti’s 
Zanger vorstgevoelig en enkele harde winters deden de populatie instorten. Van 1985 tot en met 1995 werd 
– zelfs niet jaarlijks – hier en daar een zangpost gemeld. In 1996 werden opnieuw 2 territoria geteld en in 
2000 werd de Vlaamse populatie op 10 tot 12 paren geschat, in 2001 op 14-16 en in 2002 op 20-27 paren. 
De zachte opeenvolgende winters deed de aantallen aangroeien: 55 territoria in 2006 en 87 in 2007. Voor 
Wallonië is de soort een recente aanwinst, het eerste broedgeval aan de andere kant van de taalgrens werd 
in 2000 genoteerd in Mariembourg, tussen Samber en Maas. In 2003, 2007 en mogelijk ook in 2005 werd er 
gebroed in Wallonië. De eerste gevallen van Graszanger in Groot-Brittannië betroffen een individu 
waargenomen te Cley542, in het graafschap Norfolk, op 24 augustus 1976 en een ander van 29 augustus tot 5 
september 1976 te Holme543, eveneens in Norfolk. Een geval uit Cape Clear, ten zuidwesten van County Cork 
in Ierland, werd niet meer als eerste waarneming herkend door het BOU (Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley 
S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013: 664). In 2013 telde het UK reeds 8 waarnemingen van deze soort. In 
Nederland werd de soort voor het eerst opgemerkt in 1972 toen een zingend individu van 26 augustus tot 
16 september te Makkumer-Noordwaard544, in de provincie Friesland, verbleef. Hier werd ook het eerste 
gedocumenteerde, maar helaas mislukte, broedgeval vastgesteld in 1975. In Noord-Frankrijk dook de soort 
in de Picardische kusstrook op in 1973 en in de regio Nord-Pas-de-Calais waren er in 1984 66 broedparen. 

 
Sprinkhaanzanger, Locustella naevia 
In de eerste helft van de 20ste eeuw was deze soort, volgens Georges van Havre (1928) en René Verheyen, 
plaatselijk een vrij talrijke broedvogel, aanwezig in elke provincie van het land maar het regelmatigst " dans 
la région des Fagnes et en Ardenne, […] en Campine, à Genck et en Flandre. " (Les oiseaux de la faune belge: 
145) A. Van Beneden schreef inderdaad voor de Hoge Venen: "se rencontre de temps à autre." (Hautes 
Fagnes, 1, 1938: 128) Ook de Duitse wetenschapper Michael Schäfer was voorzichtig wanneer hij het heeft 
over het voorkomen in ons land: "Er kommt auch zufällig in Belgien vor. Gegen den April erscheint er und 
zieht im oktober fort." (Moselfauna: 109) In 1950 voegden Dupond & Maus de duinen aan de kust, de streek 
rond Doornik en andere plaatsen in de provincie Henegouwen toe. Bij Henry L. Saxby lezen we dat de soort, 
als broedvogel, ook in Brabant voorkwam: "In the collection of M. C. Dubois, of Brussels, I observed several 
specimens, and also a nest of Young birds, all of wich had been taken in South Brabant." (Zoologist, 19: 7541) 
In de jaren 1940 stelde Wortelaars in het Brabantse Meerdaalwoud jaarlijks enkele broedparen vast (1946: 
60) en in de Dijlevallei was de soort tijdens de lentetrek aanwezig. Het inschatten van de populatie gedurende 
de 20ste eeuw en ook daarna is erg moeilijk. De 900 paren voor gans België, waarover Lippens & Wille (1972) 
het hebben, zijn duidelijk een onderschatting. Het is wel zo dat deze soort sterke schommelingen ondergaat 
tengevolge van biotoopwijzigingen. In Vlaanderen is de soort sinds 1973-1977 in aantal toegenomen. In het 
begin van de 21ste eeuw werd hun aantal op 550 tot 750 paren geschat. In Wallonië zijn de aantallen voor de 
19de eeuw misschien overschat. E. de Selys-Longchamps schrijft immers: "Très-rare et accidentellement en 
Belgique" (Faune belge: 102) en dertig jaar lezen we bij Fallon: "Elle est très-rare et seulement d’une manière 
accidentelle en Belgique, pendant l’été." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 47)  A. de la Fontaine 
beweerde niets anders: "Dans nos contrées […] elle n’a encore été observée que très-accidentellement" 
(Faune du pays de Luxembourg: 69) Vermoedelijk heeft A. de la Fontaine, die maar vier broedplaatsen 
vermeldt, de aanwezigheid van deze soort onderschat want Morbach (Vögel der Heimat, IV) citeert in 1933 
reeds 7 broedplaatsen. Kenden de Selys-Longchamps, Fallon en de la Fontaine de soort onvoldoende? De 
eerste wist van C.-D. Degland dat de Sprinkhaanzanger vrij algemeen aanwezig was in de buurt van Rijsel, 
daar was al een waarneming verricht in 1829 en werd ook gebroed (1840: 254). Waarom dan niet bij ons? 
Waarschijnlijk hadden ze het bij het rechte eind en heeft de soort zich pas in het begin van de 20ste eeuw in 
ons land gevestigd. In Frankrijk, bijvoorbeeld, kwam de soort voor in zeer gematigde gebieden en de vangst 
van een mannelijk individu bij Rijsel in juli 1829 was een ornithologisch evenement. Degland vertelt fier dat 
het in zijn collectie terechtkwam. Omstreeks 1867 kwam de soort ook reeds voor in de omgeving van Parijs, 
Amiens, Abbeville en Dieppe. Tot 1920 kwam de soort in Wallonië erg lokaal voor. Rond 1938 had ze ook 

 
542 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 664. 
543 Hollom P.A.D., 1980. The popular Handbook of Rarer British Birds, H.F. & G. Witherby, Londen:165. 
544 Hermsen K., 1974. Korte mededelingen: De Waaierstaartrietzanger Cisticola juncidis R. een nieuwe soort voor Nederland. 
Limosa, 47 (3): 163-163. 
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haar verschijning gedaan in de omgeving van Doornik (Le Gerfaut, 42: 27-43) en vanaf 1940 was ze algemeen 
aanwezig in het zuiden van ons land (Le Gerfaut, 33: 1-31). Momenteel wordt de Waalse populatie op 1900 
broedparen geschat. Vermoedelijk heeft de Sprinkhaanzanger, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, ‘gebruik’ 
gemaakt van ingrijpende veranderingen in het landschap na de Tweede Wereldoorlog. De auteurs van de 
Luxemburgse broedvogelatlas (1987) geven de soort als alom aanwezig, zij het dun bezaaid. In Nederland 
heeft de soort geprofiteerd van de verruiging van vegetaties door inpolderingen (Lauwersmeer), het 
droogvallen en begroeid raken van platen (Deltagebied) of een veranderd natuurbeheer. De laatste 
kwarteeuw verdween hij uit een aantal atlasblokken maar verscheen voor het eerst in een groter aantal 
andere blokken. Dit kan niet gezegd worden van de populatie uit Rijnland-Westfalen. Voor de periode 2005-
2009 werd de populatie er op 1600-2500 paren geschat wat een bestandvermindering met 40% betekent 
tegenover de jaren 1990. Ook in Groot-Brittannië gaat de soort achteruit. De huidige Nederlandse populatie 
wordt op 4000-6000 paren geschat terwijl er in 1979-1985 ongeveer 3000-5000 waren. 
 

Snor, Locustella luscinioides 
Alphonse Dubois schreef aan het einde van de 19e eeuw over deze soort: "Ne paraît avoir été prise qu'une 
fois en Belgique, près d'Anvers, il y a une trentaine d'années." (Bulletin de la Société Zoologique de France, 
22: 138) Volgens A. Croegaert heeft de soort ook later nog in het Antwerpse gebroed, meer bepaald aan het 
“Tête de Flandre” of Vlaams Hoofd, op de Antwerpse linkeroever en P. A. Hens vermeldt in de Avifauna der 
Nederlandsche provincie Limburg (1924) broedgevallen in Nederlands Limburg, meer bepaald in de vallei van 
de Zwalm en bij Steyl, een dorp in de gemeente Venlo. In 1928 vermeldt Georges van Havre deze soort als 
"très rare migrateur; quelques sujets traversent parfois notre pays en avril et septembre" (Les oiseaux de la 
faune belge: 144). Omstreeks 1945 was de Snor in Dijlevallei tijdens de lentetrek aanwezig in het oude riet 
(Wortelaars, 1946: 188). In 1948 beschrijft René Verheyen deze soort als een "plaatselijk verspreide en alsdan 
een vrij gewone broedvogel voor ons land." (De zangvogels van België, II: 168) Lippens en Wille (1972) 
schatten de broedpopulatie in 1950 op ± 400 paren. In 1969 zouden er, volgens A. Rappe (1969), nog hooguit 
250 broedparen aanwezig geweest zijn (Aves, 6: 148-155). In de Atlas van de Belgische Broedvogels (1988) 
werd deze soort opnieuw als zeldzaam aangegeven maar men telde nog 70 tot 80 broedparen, hoofdzakelijk 
in de moerassen van de polders en in de Kempen. Willem Paulussen schrijft inderdaad: "The Savi’s Warbler 
was a nesting bird in the dense vegetation of reed-beds." (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 91) In 
de jaren 2000 werd het aantal broedparen in Vlaanderen nog op 9 tot 20 geschat en in 2006-2007 
respectievelijk op 17 en 11. Af en toe komen typische nachttrekkers op schepen terecht en vogels die de 
tocht overleven rusten er overdag uit om de volgende nacht de reis verder te zetten. Dat nam Erik Toorman 
waar in augustus 1994 toen hij van een geslaagde reis uit Wales terugkeerde (Oriolus, 61: 46). In Wallonië, 
waar het eerste broedgeval in 1937-1938  werd opgetekend - de Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 
situeert de eerste broedgevallen uit de omgeving van Doornik pas in 1947 - telde men omstreeks 2010 nog 
3 broedparen. In het zuidelijk deel van het land komt de soort voor sinds 1938 en tot 1958 werd alleen de 
provincie Henegouwen bevolkt. In de jaren 1950 bereikt de soort in Wallonië haar hoogtepunt met een 
tachtigtal paren, hoofdzakelijk gekantoneerd in de provincie Henegouwen (Tislair F., 1945: 103-104 en 
Delmée E., 1952: 27-43): 50 in Hollain en 30 in Harchies. In de jaren 1960 wordt ook de bovenloop van de 
Semois en de Dijlevallei, in Brabant, bevolkt. Ook op andere plaatsen wordt de soort waargenomen maar 
vanaf de periode 1979-1981 werd de Snor uiterst zeldzaam. Habitatverlies, door versnippering en 
drooglegging van moerassen, is de Snor in België, maar ook in de buurlanden, fataal geworden. Bij Degland 
en de Norguet is er van waarnemingen in Noord-Frankrijk nog geen sprake. In Frankrijk was deze soort in de 
19de eeuw uitsluitend in het zuiden en het zuidwesten aanwezig en het noorden werd pas in de jaren 1940 
bevolkt. Deze soort heeft voor het eerst in Duitsland in 1904 gebroed in Rijnland-Westfalen. Nadien groeide 
de populatie langzaam aan tot een zestigtal zangers in de jaren 1950. Het voorkomen in de Duitse deelstaat 
blijft bescheiden maar is stabiel. In Nederland komt de soort geconcentreerd voor in een viertal 
kerngebieden: het Fries-Overijsselse laagveengebied, de Oostvaardersplassen, de oostelijke Vechtplassen 
inclusief het Naardermeer en de Biesbosch. De Nederlandse broedpopulatie telt momenteel 1700-2100 
paren. In 1989-1991 waren er naar schatting 1350-2050.  
 

Spotvogel, Hippolais icterina 
Omstreeks 1900 was deze soort een wijdverspreide broedvogel in ons land: "Il ne s’écarte jamais de 
l’habitation dont il choisit le jardin et les alentours comme théâtre de ses ébats", schreef Henri Plon (Les 
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oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères: 54). In de Ardennen moet de soort ook vrij 
algemeen geweest zijn want bij Rudolf Zimmermann lezen we voor de omgeving van Sedan: "Erstmalig 
notierte ich den Spötter am 29. IV. 1917. Spâter kam er mich um Sedan noch mehrfach zu Gesicht und auch 
auf dem Ausflug nach dem Bois du Mont Dieu sah ich ihn wiederholt." (Journal für Ornithologie, 67: 317) Net 
iets eerder schreef Oliver Vernon Aplin: "I met with about half a dozen birds in wooded places, a wood, and 
a garden" (Zoologist, 3: 155) bij Dinant en hij vermeldt het voorkomen in het Mechelse: "one heard to the 
north of the town; another haunted the Botanical Garden." (Zoologist, 3: 161) Josef Gengler oordeelde dat 
het voorkomen eerder schaars was: "Ich könnte diesen Sänger nur selten in Belgien beobachten und traf ihn 
nur während des Monats Mai in den Gärten von La Louvière, Obourg, Montegrée, Halle, Ligne und Brüssel." 
(Archiv für Naturgeschichte, 10: 118) Werner Sunkel had de soort in "Gent und seine nächste Umgebung, aux 
innerhalb der Stadtanlagen" (Verhandlungen der Ornithologische Gesellschaft in Bayern, 13: 230) 
waargenomen in 1915. We kunnen aanvullen met Jean Vincent: "vient chasser dans les buissons et les 
bosquets des bords des étangs" (Nos Oiseaux: 132) en J. Bishop die de soort, weliswaar in Frankrijk, aan het 
front aantrof: "Whereever there were grounds or gardens it was almost sure to be heard." (The Oologist’ 
Record, 1: 11) E. Arnold Wallis, die in Duinkerke verbleef van november 1915 tot februari 1916, verbaasde 
zich erover dat Witherby deze soort niet vermeldde in zijn artikel (British Birds, 12: 194-205). Zelf schreef hij: 
"Two pairs nested in the grounds of the chateau occupied by the Friends' Ambulance Unit's Hospital at Petite 
Synthe in 1918." (British Birds, 12: 234) Voor Noord-Frankrijk vatte C.-D. Degland de situatie als volgt samen: 
"Nous la trouvons l’été dans nos marais, mais elle est rare." (1840: 226) In 1928 was de toestand in ons land 
nauwelijks gewijzigd: "Oiseau d’été et migrateur, du début de mai à août et septembre; dans les jardins et 
les taillis; s’observe dans toutes nos provinces, même sur les Hautes Fagnes." (Les oiseaux de la Belgique: 
152) Florent Wortelaars had de soort, in de Dijlevallei, als broedvogel opgewerkt "in de parken en tuinen, 
ook enige langs de boszomen" (1946: 181). Dertig jaren eerder was de situatie dezelfde: "Commun chez nous, 
dans les jardins et à la lisière des bois." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 169) Voor Edmond 
de selys-Longchamps was het onderscheid tussen Spotvogel en Orpheusspotvogel niet duidelijk op het 
moment dat hij zijn Faune belge schreef: "Je commence par déclarer que tout ce que j’ai dit de l’Hippolais 
polyglotta dans la Faune belge [Op. cit : 99], se rapporte à l’Icterina. Cet oiseau est très-commun dans les 
plaines de la Belgique, notamment dans les provinces de Liège et du Brabant. C’est parmi les oiseaux d’été 
qui nichent en Belgique celui qui arrive le plus tard, car le martinet paraît en moyenne le 3 mai et au plus tard 
le 8, tandis que sur six années d’observations l’Ictérine est arrivée en moyenne le 11 mai, au plus tard le 17 
et au plus tôt le 4 […]. Je ne puis établir de comparaison avec les habitudes de la véritable Hippolais polyglotta. 
Je croyais même que cette dernière ne se trouvait pas en Belgique, mais elle y semble arriver 
accidentellement, car en mai 1845 j’en ai vu deux individus pris aux environs de Liège et je les ai de suite 
reconnus dans leur cage à la taille plus petite et à leurs ailes proportionnellement plus courtes." (De Selys-
Longchamps E., 1847: 122) Ook Degland & Gerbe (1867: 560) zorgden voor verwarring door de benaming 
van Spotvogel en Orpheusspotvogel door elkaar te halen en Anatole de Norguet schreef in 1866: "leur 
ressemblance est telle qu’il est aisé de les confondre entre eux" (Catalogue des Oiseaux du Nord de la France: 
116). René Verheyen noteerde tijdens de Tweede Wereldoorlog: "Vrij regelmatig verspreide en betrekkelijk 
dichtbezaaide broedvogel voor ons land. Is echter weinig talrijk in Hoog België" (De zangvogels van België, II: 
190) en Alfred Van Beneden (Contribution à l’étude de la dispersion des oiseaux nicheurs en Lorraine Belge: 
21) gaf de soort als "peu commun" aan in Belgisch Lotharingen. Florent Wortelaars schreef: "enige paren zijn 
in Meerdael broed- en zomervogel: ze komen er gewoonlijk aan in de eerste Meiweek" (1946: 59). Victor 
Ferrant had deze soort als broedvogel vastgesteld in Luxemburgstad maar elders was de Spotvogel een 
schaarse verschijning als broedvogel: "trat dieses Jahr [1872] als Brutvogel in Park der Stadt Luxemburg auf. 
Er ist in den übrigen Theilen des Landes eine sehr seltene Erscheinung und nirgends mit Sicherheit als 
Brutvögel nachgewiesen."545 Maar de daarop volgende jaren later noteerde dezelfde Ferrant: "Einige Pârchen 
im Park zu Luxemburg […]" en "Kehrte auch dies Jahr an Seine alte Brutstätte, Stadtpark von Luxbg. Zurück. 
Ich beobachtete eine Pärchen." (Ferrant, 1891: 29). Als kooivogel werd de soort afgeraden: "En captivité il 
ne passe pas l'hiver" (Dubois A., 1888: 112). Ondanks een – in Vlaanderen - wijdverspreid geografisch 
voorkomen gingen de aantallen van deze soort aan het einde van de jaren 1980, zowel in Vlaanderen als in 

 
545 Ferrant V., 1891. Ornithologische Notizen, gesammelt in der Zeit vom 1. Mai 1872 - 1891. Bulletin de la Société des Naturalistes 
luxembourgeois 1: 28. 
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Wallonië, achteruit. Men trof de Spotvogel nog algemeen aan ten noorden van de as Samber-Maas, in Hoog-
België was de soort nog vertegenwoordigd in Condroz en Fagne-Famenne maar bijna volledig afwezig in de 
Ardennen. Zo schrijft Willem Paulussen over het voorkomen van de soort in de Kempen: "From 1962 I 
witnessed a prolonged decline in the population and in 1974 it was hard to find one single pair. But the 
following year (1975) there was an explosion in the Icterine Warbler population, which remained util 1988." 
(De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 94) Aan Waalse zijde merkte men ook duidelijke inkrimping van 
het verspreidingsgebied. Het is ooit anders geweest als we Alphonse de la Fontaine mogen geloven: "Dans 
les environs de Virton il n’y a pas de bosquet qui ne renferme ou ou plusieurs couples de cette fauvette qui 
est excessivement rare dans d’autres parties du pays [...]." (Faune du pays du Luxembourg: 80) Aan de kust 
moet deze soort ook talrijk geweest zijn, zelfs te midden van het oorlogsgeweld: "J'ai trouvé une vingtaine 
de pontes des deux espèces Sylvia icterina (non S. ambigua) et de S. polyglotta et j'en ai recueilli une 
quinzaine (8 de polyglotta et 7 d'ictérina) ainsi qu'une demi-douzaine de nids admirablement construits, pour 
mes collections personnelles. Ces oiseaux sont très abondants aux abords du lieu dit l'Eclusier." (De Tristan 
P., 1916: 168) Hugh S. Gladstone stelde vast dat vogels zich niet stoorden aan het kanonnengedonder :"[…] 
it appears that birds were possibly more numerous in Northern France and Flanders than before the War, 
and ‘No-man’s-Land’ prove dan attractive place in spite of the noise and all dangers of artillery fire, for 
thousands of birds to nest and to rear their Young."546 Ondanks de aanvallen met mosterdgas in de omgeving 
van Ieper waren er meer insecten aanwezig dan ooit te voren. In de jaren 1960 (Lippens L. & Wille H., 1972. 
Op. cit.: 665) werd de Belgische populatie nog op 16 500 paren geschat, nu telt Wallonië er nog 500 tot 2000. 
De verspreidingskaart in de Atlas van de Belgische broedvogels laat duidelijk merken dat de soort meer en 
meer verdween in Wallonië en zich naar Vlaanderen verplaatste. Het is nog steeds niet duidelijk of de afname 
in Wallonië verband houdt met de toename van de Orpheusspotvogel  Hippolais polyglotta. Volgens B. 
Faivre547 zou er een sterke competitie om nestplaatsen bestaan tussen beide soorten terwijl Didier 
Vieuxtemps (Aves, 33: 21-28) dit weerlegt en beweert dat beide soorten slechts zelden samen worden 
aangetroffen in Wallonië en er meestal totaal verschillende habitats bezetten. In de 19de eeuw was de 
Spotvogel een algemeen verspreide broedvogel in het Brusselse Gewest. In het midden van de 20ste eeuw 
kwam de soort nog voor in parken en tuinen en in 1989-1991 telde de Brusselse populatie nog 70 tot 100 
broedparen die zich ophielden in de Brusselse Rand, met uitzondering van het zuidwesten. Nadien ging het 
bergaf met de soort. In 2007 werd de Brusselse populatie op 6-7 koppels geschat. Het Jubelpark is echter de 
enige plaats waar met zekerheid 1 tot 2 paren van 2001 tot minstens 2006 gebroed hebben. Een ommekeer 
in de Brusselse situatie zit er niet aan te komen. In het Groothertogdom Luxemburg komt de Spotvogel 
uitsluitend in de zuidelijke landshelft (Gutland) voor, dit heeft uiteraard te maken met het reliëf. In Noordrijn-
Westfalen werd de populatie in 2013 op 5500 tot 12500 paren geschat. In Duitsland heeft een daling zich in 
de jaren 1990 ingezet en voorlopig komt er nog geen einde aan. In Nederland is het verspreidingsgebied, in 
vergelijking met de vorige broedvogelatlas, met 7% ingekrompen. Vooral op de hoge gronden, met name op 
de Veluwe, is de soort in talloze atlasblokken niet meer vastgesteld. Er waren in 2012 naar schatting slechts 
20000 paren terwijl er in de periode 1979-1985 waarschijnlijk 35000-55000 waren. 
 

Orpheusspotvogel, Hippolais polyglotta 
Wat Edmond de Selys-Longchamps over deze soort schreef in 1842 lijkt misschien wel overdreven: "Très-
commun en Belgique, surtout dans les jardins et les bois des environs de Liège. [...] Niche dans les jardins sur 
les arbustes [...]" (Faune belge: 99-100). Het komt over alsof er in elke tuin in het Luikse wel een 
Orpheusspotvogel nestelde. Waarschijnlijk was het niet overdreven want voor Noord-Frankrijk schreef 
Côme-Damien Degland: "Commune l’été dans nos jardins, bosquets et bois marécageux" (1840: 266) en Jean-
Joseph-Jacques Holandre schreef dat de soort voorkwam: "jusques dans l’intérieur de la ville de Metz." (1851: 
99) Julien Marc Deby hield het ook bescheiden bij "common, but local" (Zoologist, 3: 862). Deby had het bij 
het rechte eind. Wat Degland ook mocht beweren, de soort was in Picardië afwezig vóór 1914 en de 
spotvogels die vóór de Eerste Wereldoorlog werden waargenomen waren H. icterina. De verwarring was te 
wijten aan een gebrekkige kennis van de twee soorten. De determinatie van Orpheusspotvogel, waarvan A. 
de Norguet toegaf dat ze zeldzamer voorkwam in Noord-Frankrijk: "beaucoup plus rare que le précédent; 

 
546 Gladstone H.S., 1919. Birds an the war, Skeffington, Ltd., Londen: 104-105. 
547 Faivre B., 1994. Hypolais ictérine Hippolais icterina. In: Yeatman-Berthelot D. & Jarry G., Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de 
France, Société Ornithologique de France, Paris, pp. 556-557.  
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c’est une espèce méridionale qui ne se voit que rarement dans le Nord" gebeurde soms op basis van luttele 
details: "cependant, s’il faut s’en rapporter à la légère différence de coloration des œufs indiquée par 
Degland, j’ai trouvé le nid de cette espèce dans les environs de Lille." (1866: 116) Het gebrek aan kennis en 
ervaring verklaart ook waarom de Selys-Longchamps later voor ons land het tegendeel op zijn woorden 
terugkwam: "Hypolais icterina […] und polyglotta, kommen beide in Belgien vor, aber die kurzflügelige Art – 
Polygl.- ist hier sehr selten." (Naumannia, 6: 393) Alle oude waarnemingen van deze soort zijn evenwel 
onzeker en elk bewijs van een mogelijk broedgeval ontbreekt. Het beeld dat Jean Vincent ophangt is wel 
realistisch te noemen: "ne s’établit pas dans les bois, si ce n’est quelquefois dans les plantations d’aunes 
[Elzen] de 2 ou 3 m. Il est rare qu’on le rencontre dans les bousquets isolés. Il se plaît surtout dans les jardins 
aux bousquets épais" (Nos Oiseaux: 132). De soort, die vóór 1928 nergens gevangen werd, werd opgemerkt 
in de omgeving van Luik (twee waarnemingen vóór 1847548), Brussel, Doornik en Nieuwpoort waar markies 
Pierre Jean de Tristan, die ons twee interessante artikels naliet, in zijn eerste bijdrage laat verstaan dat hij de 
soort mogelijk had waargenomen aan het front: "J'ai entendu plusieurs Hippolaïs, sans en trouver les nids — 
l'endroit étant par trop dangereux — et je ne saurais dire laquelle c'est: Sylvia polyglotta? ou Sylvia 
ambigua?" (De Tristan P., 1915: 99) De waarneming van een Orpheusspotvogel vinden we hier terug. De 
vijandelijke stellingen waren hier nauwelijks 25 meter van elkaar verwijderd. Nadien zal hij zijn waarneming 
bevestigen: "J'ai trouvé une vingtaine de pontes des deux espèces Sylvia icterina (non S. ambigua) et de S. 
polyglotta et j'en ai recueilli une quinzaine (8 de polyglotta et 7 d'ictérina) ainsi qu'une demi-douzaine de 
nids admirablement construits, pour mes collections personnelles. Ces oiseaux sont très abondants aux 
abords du lieu dit l'Eclusier." (De Tristan P., 1916: 168) De waarnemingen van Tristan werden door andere 
buitenlandse frontstrijders bevestigd: "M. J. Bishop549, qui, pendant la grande guerre, fit la campagne dans le 
nord de la France et en Belgique, rapporte dans The Oologists' Record, n° 1, 1921, que le 11 juin il découvrit 
le nid de cette espèce près de Lille.550 Cet oiseau avait attiré son attention par son chant qui ressemble 
beaucoup à celui de l'Hypolais ictérine. Les œufs, au nombre de quatre, avaient une grande ressemblance 
avec ceux de ce dernier, cependant ils étaient plus petits, plus brillants et les taches étaient plus petites. Cet 
oiseau mérite d'attirer notre attention; Lille est à nos portes et les frontières politiques ne sont pas un 
obstacle aux fantaisies des voyageurs ailés. Il y a quelque temps, M. Coopman me communiquait qu'il lui 
avait semblé entendre le chant de l'Hypolais polyglotte près de Tournai, ainsi qu'aux environs de Bruxelles, 
dans le courant de l'été 1920. Tournai est situé non loin de Lille; en présence de l'observation de M. Bishop, 
les oiseaux entendus par M. Coopman pourraient bien être des contrefaisants polyglottes. Les deux espèces 
sont difficiles à reconnaître; la longueur des ailes est leur meilleur caractère distinctif. E. de Sélys, dans sa 
Faune Belge, 1842, avait pris pour cette espèce notre Hypolais ictérina (Vieill.), commune en Belgique. En 
1845 cependant, il reconnut deux polyglottes, capturés aux environs de Liège et tenus en cage (Revue 
Zoologique, 1847 : 120). Depuis lors cet oiseau a échappé aux observations de tous nos ornithologistes, car, 
à ma connaissance, aucune capture n'a plus été dûment constatée." Na de getuigenis van J. Bishop haalt 
Karel Dupond ook een andere Britse officier aan: "Le capitaine W. S. Medlicott […]551, mentionne un autre 
point du territoire français, non loin de la frontière belge, où l'Hypolaïs polyglotte a été observé récemment. 
Il écrit : "Deux couples ont été vus et un nid a été trouvé près de Saint-Pol. La première observation date du 
23 mai (1917)". Quoique la seule observation de cette espèce ait été faite dans notre pays, aux environs de 
Liège (de Sélys Longchamps dans Revue Zoologique 1847, p. 120), c'est à mon avis dans la basse et moyenne 
Belgique que cet oiseau s'établirait de préférence. Le climat y étant plus doux qu'en haute Belgique (Liège, 
Verviers, Ardennes), cette région convient mieux à ce chanteur méridional qui habite le sud-ouest de 
l'Europe, l'Espagne, le Portugal, le midi, le centre, rarement le nord de la France ainsi que l'Italie. Je pense 
que c'est surtout dans les deux Flandres et l'ouest du Hainaut qu'on aurait le plus de chances de le découvrir." 

 
548 Edmond de Selys-Longchamps ontdekte twee exemplaren die in de omgeving van Luik gevangen waren en die in een kooi 
gevangen gehouden werden. Deze ontdekking staat beschreven in de Revue Zoologique, 1847: 120. 
549 Bishop J., 1921. Bird notes from the Western front.  The Oologist’ Record, 1: 8-15. 
550 "Many of our readers may think it strange that I should have found this bird breeding so far north, but I am pleased to say I secured 
a nest on nth June near Lille. I was first attracted by the song of the male bird which was very similar to that of the Icterine  
Warbler. The site of the nest was, however, not one that would be likely to be used by the latter. I was hunting rather aimlessly at 
the time when I hit upon a beautiful little structure partly attached to a beech shrub overhanging a stream bordering a willow garth. 
The eggs, four in number, were quite fresh, and bear a great resemblance to those of the Icterine, but are smaller, brighter and have 
smaller spots." (Bishop J., 1921. Art. cit.: 15) 
551 Medlicott W.S., 1919. Bird-Notes from the Western-Front (Pas-de-Calais). British Birds, 12: 271-275: "Two pairs seen and one nest 
found, near St. pol, first seen May 23rd." (blz. 273). 
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(Dupond C., 1923 22). Ook in Frankrijk was er omstreeks de jaren 1930 reeds een noordwaartse verschuiving 
merkbaar. De soort werd er in dezelfde periode opnieuw in Saint-Pol-sur-Mer, bij Duinkerke in het 
departement Pas-de-Calais en bij Rijsel gesignaleerd552. Nergens anders als in Picardië is de overlapzone 
tussen Spotvogel en Orpheusspotvogel zo smal. Er zijn dan ook verscheidene gemengde broedparen maar 
de hybride vrouwtjes die uit deze paring voortkomen zijn steriel553. Zoals elders in Frankrijk heeft de soort 
zich in Picardië snel verspreid in de jaren 1960-1970 en in de broedvogelatlas van 1985-1990 had ze de ganse 
regio veroverd. Op het einde van de jaren 1970 heeft deze soort ook grote delen van Wallonië gekoloniseerd 
en sindsdien wordt de soort ook vaker in Vlaanderen waargenomen. Twee vangsten na 1970 werden 
gehomologeerd: één op 14 juli 1970 te Chertal (Collette P. & Buysse J., 1974: 123-126) en het tweede te 
Sombreffe op 5 juni 1977 (Clobert J., Leruth Y. & Vansteenwegen C., 1977: 463-465). In dezelfde periode 
waren er ook waarnemingen van een zingend individu op 1 juni 1976 te Rouveroy (Robert G., 1977: 95-100), 
2 exemplaren in mei-juni 1978 in Hanzinelle (Devillers P., Jacob J.-P. & van der Elst D., 1981: 667-670). In 
hetzelfde jaar verbleef ook een gekantoneerd koppel in Hanzinelle, bij Charleroi van 19 mei tot 14 juni 
(Paquet A., 1978: 81-85). Het vrouwtje kon worden gevangen. In 1979 werd de soort op 3 verschillende 
plaatsen waargenomen en in 1981 volgde een succesvol broedgeval te Frasnes-lez-Couvin, in de provincie 
Namen. Hetzelfde jaar werden nog twee andere broedgevallen ontdekt: één in Noiseux (prov. Namen) en 
twee andere in de Gaume.  In 1982 waren in de Gaume, volgens Ledant, et. al. 1983,  reeds 5 zangposten 
bezet, 2 in de buurt van Marche en 1 in Frasnes-lez-Couvin. In een artikel zal dit worden gecorrigeerd naar 3 
tot 5 paren in de Gaume en 4 in Fagne-Famenne (Jacob J.-P., van der Elst D., Schmitz J.-P, Paquay M. & 
Maréchal F., 1983: 55-56). In 1983, werden 17 broedgevallen en 10 nieuwe territoria geteld. Een progressie 
die zich de volgende jaren heeft verdergezet (Jacob J.-P., 1984: 78-89 en Jacob J.-P., 1986: 1-11). Tijdens de 
laatste atlasperiode werden er in Vlaanderen geen zekere broedgevallen vastgesteld. In 2000 werden er 
minstens 8 langdurig bezette zangposten genoteerd verspreid over gans Vlaanderen. In 2001 was dit enkel 
het geval in de kuststreek. In 2002 liep het aantal zangposten weer op tot minstens 5 en werd eveneens een 
paar opgemerkt in de Bourgoyen-Ossemeersen bij Gent. In hetzelfde jaar werd ook een gemengd koppel 
Orpheusspotvogel x Spotvogel, Hippolais polyglotta x hippolais icterina met jongen waargenomen te 
Passendale, in West-Vlaanderen. Naast deze gevallen zijn er nog andere waarschijnlijke broedgevallen 
geweest o.a. op een braakliggend terrein te Hallaar en twee zangposten in de Zwinbosjes te Knokke. In 
Wallonië werd reeds voor het eerst gebroed in 1981. Al snel werden Lotharingen, Fagne-Famenne, sommige 
delen van de Ardennen en het zuiden van de Condroz veroverd. Met het broedgeval in juli 1996 en een ander 
wat later, dus iets ten noorden van Namen, was – op dat moment – de meest noordelijke grens van het 
broedgebied in ons land bereikt (Jacob J.-P., 1996: 257-265 en Charlier A., 1998: 3-4). In 2010 had de soort al 
Midden-België veroverd en telde men in Wallonië ± 2100 paren. Oudere waarnemingen van deze soort 
moeten met de nodige omslachtigheid behandeld worden want vaak werden beide spotvogelsoorten door 
elkaar gehaald. Deze verwarring manifesterde zich ook in de naamgeving: Edmond de Selys-Longchamps 
(1842) en Georges van Havre gebruikten de wetenschappelijke naam Hippolais polyglotta om de Spotvogel 
te benoemen. Zo lezen we – terecht voor de eerste soort, foutief voor de tweede – in de rubriek 
"Observations diverses": "Il en est de même du Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus ignicapillus 
(Temm.), que I’on suppose beaucoup moins répandu que le Roitelet huppé Regulus regulus regulus (L.) et 
qui, en fait, en certaines régions, dans l'Est du pays encore, notamment, est peut- être plus nombreux que 
ce dernier.  Même constatation encore en ce qui concerne l'Hypolaïs polyglotte Hyppolaïs polyglotta (Vieill.), 
dont la présence est signalée comme accidentelle en Belgique et qui se montre assez fréquemment aux 
environs de Bruxelles." (Le Gerfaut, 1920: 21) De eerste zekere Brusselse waarneming van deze soort dateert 
uit 1987: een individu werd waargenomen van 23 tot en met 25 mei in Sint-Lambrechts-Woluwe (Aves, 26: 
11). Nadien volgde nog een zingend mannetje op 15 mei 1999 in Schaarbeek, een ander op 28 april 2003 in 
Anderlecht en 1 in Vorst op 17 mei 2004. In 2007 was het reeds duidelijk dat een broedgeval in het Brusselse 
te verwachten was.  De eerste zekere waarneming voor Nederland betreft een exemplaar dat op 8 juli 1979 

 
552 Jouard H., 1935. Sur la distribution en France des deux espèces d’Hypolaïs et sur quelques-uns des caractères propres à les faire 
distinguer sûrement. Alauda, 7 (1): 85-99. 
553 Tombal J.-C., 2007. Cas de présence d’Hypolaïs ictérine Hippolais icterina et polyglotte Hippolais polyglotta dans des espaces 
identiques ou contigus: chants et autres comportements. Le Héron, 40 (2): 85-90.  
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te Wester-Koggenland (Noord-Holland), gevangen werd554. Nadien werd de soort tot 1990 achtmaal 
waargenomen  en in de periode 1991-2000, zeker 18 keer. De toename wordt niet alleen veroorzaakt door 
een betere kennis van de veldkenmerken van de soort en een grotere alertheid van waarnemers, maar vooral 
ook door de uitbreiding van het broedgebied in noordelijke richting, waardoor de soort zich vestigde in België 
en Duitsland. De soort heeft zeker in 1990 en 1996 in Nederland gebroed. Maar van een echte 
broedpopulatie is in Nederland officieel nog geen sprake. Toch is het waarschijnlijk dat de Orpheusspotvogel 
er jaarlijks  broedt. In het Groothertogdom Luxemburg werd de soort voor het eerst in 1975 waargenomen 
en het eerste broedgeval van deze soort werd er op 7 juli 1986 vastgesteld bij Niedercom (Kirchberg)555. Dit 
kadert volledig in de noordoostelijke uitbreiding, denken we maar aan het eerste broedgeval voor Wallonië 
in 1981, waar in 1985 reeds minstens een honderdtal koppels geteld werden. Het Groothertogdom en de 
aanpalende regio’s in Duitsland kenden dezelfde tendens. Na een eerste broedgeval in 1984 bij de Duitste 
stad Saarlouis, nauwelijks 75 km van de stad Luxemburg verwijderd, werd de populatie er een jaar later op 
een honderdtal paren geschat. In 1986 werden, 70 km noordelijker, de eerste broedgevallen bij de stad Trier 
opgetekend maar het allereerste broedgeval in Duitsland werd in het Saarland vastgesteld. In de periode 
2005-2009 werden in de deelstaat Rijnland-Westfalen nul tot 7 paren geteld wat in verhouding tot het eerste 
broedgeval in 1991 een bijzonder kleine populatieaangroei betekent.   

 
Krekelzanger, Locustella fluviatilis 
Op 13 en 14 juni 1962 hoorden J. Van Moorsel en A. Leemans "een zeer vreemd zaaggeluid, dat volgens hun 
eerste besluit door een onbekend krekelachtig insect werd voortgebracht." (Cuypers J., 1963: 263-269) De 
vogel, die een mannetje Krekelzanger (2 kj.) bleek te zijn, bleef op post tot 13 juli van dat jaar. Cuypers besloot 
zijn artikel met "Mocht nog eens een krekelzanger bij ons terugkomen, dan kan hij er op aan dat we zijn 
nachtleven zullen controleren" (Cuypers J., 1963. Art. Cit.: 269) Het werd echter wachten tot 30 en 31 mei 
1993 tot een volgend exemplaar, eveneens een mannetje (2 kj.) in de Schijnvallei in Schilde opdook. De eerste 
waarneming van deze soort in Groot-Brittannië betrof een individu, in eerste winterkleed, op, Fair Isle556, 
Shetlandeilanden, in september 1961. Intussen mag het UK bogen op 40 waargenomen individuen. Een jaar 
later werd de soort ook voor het eerst in Frankrijk waargenomen, op het Bretoense eiland Ouessant op 11 
september.557 In 1936 schreef Noël Mayaud nog: "Signalée dans le Palatinat [Rijnland-Palts]. Il n’y a aucune 
observation précise pour la France."558 en voor Noord-Frankrijk noteerde C.-D. Degland "je ne l’ai vu nulle 
part" (1840:254). De schaarse meldingen in Frankrijk waren toen totaal ongegrond en de eerste 
gehomologeerde waarneming voor Noord-Frankrijk betreft twee ♂ die van 7 tot 23 mei 1998 te Proville 
(departement Nord) verbleven (Ornithos, 6 (4): 164). Nederland profiteerde mee van de westwaartse 
uitbreiding van deze soort. Vanaf 1975 en vooral vanaf 1990, was er een markante toename van het aantal 
voorjaarswaarnemingen. In 2009 werd het eerste broedgeval in Wallonië genoteerd bij Marche-en-Famenne 
(Goffart, P., Vieuxtemps, D. & Derouaux, A., 2010: 65-73) nadat het territorium van een zingend mannetje in 
een wetland was ontdekt. De eerste waarneming voor Groot-Brittannië betrof een individu in 
eerstewinterkleed waargenomen op Fair Isle, Shetland op 24 en 25 september 1961. In 2013 telde het UK 
reeds 40 waargenomen individuen. In Nederland werd deze sort voor het eerst gemeld op 8 september 1924 
in Het Westhoofd, Ouddorp, in de provincie Noord-Holland559.   

 
Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus 
Qua verspreidingsgebied is er weinig verschil tussen de situatie omstreeks 1842 en anderhalve eeuw later: 
"Niche dans les oseraies qui bordent la Meuse aux environs de Liège, Namur etc. Aussi sur l’Escaut et en 
Campine." (Faune belge: 101) In 1844 schreef M. Schäfer: "Nistet auch in Belgien (an der Maas und Schelde)." 

 
554 Scharringa C.J.G. & Osieck E.R., 1981. Zeldzame vogels in Nederland in 1979. Limosa, 54: 17-28; Osieck E.R., 1981. Korte 
mededelingen: Osieck E.R., 1979. Vangst van een Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta in Nederland. Limosa, 54: 98-98 en Vangst 
van Orpheusspotvogel in Nederland. Dutch Birding, 1: 73-74. 
555 Melchior, E., 1988. Erster Brutnachweis des Orpheusspötters (Hippolais polyglotta) in Luxemburg. Regulus Wissenschaftliche 
Berichte,  9: 53-58. 
556 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 663. 
557 Mayaud N., 1959. Notes d’ornithologie française VIII. Alauda, 33: 131-147. 
558 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 196. 
559 Anoniem, 1925. Verslag van de Wetenschappelijke Vergadering, gehouden op 28 September 1924, te Amsterdam, in het 
Restauratiegebouw van Artis. Ardea, 14: 69-73. 
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(Moselfauna: 109) Bij Oliver Vernon Aplin lezen we "Pretty  common alog the Meuse, especially above 
Hastière." (Zoologist, 3: 157) Maar ook zuidelijker, bij de Franse stad Sedan, was de soort zeer algemeen 
aanwezig aan de met riet begroeide oevers en op de eilandjes van de Maas: "Am 6. V. 1917 unternahm ich 
mit Kameraden einen kleinen Abendbummel längs der Maas, deren Ufer hier Weidengebüsch und anderes 
Strauchwerk sowie bald locker, bald dichter stehendes Rohr säumen. Diese Ufergebüsch sowohl wie auch 
eine ebenfalss von Weiden und Rohr bestandene kleine Insel in dem Flusse wurden von zahlreichen 
Rohrsängern belebt – auf der letzeren, die nür weinige Meter breit und etwa 50 m lang war, mochte die Zahl 
der Vögel etwa 25-30 betragen." (Zimmermann R., 1919: 317) Zimmermann beklemtoont dat de 
Bosrietzanger "vor allem die Insel" bevolkte en de Rietzanger de oevers. Volgens Edmond de Selys-
Longchamps en "[espèce] commune en été à Hasselt. Passe aux environs de Bruxelles ; on la voit aux bords 
des étangs; on peut l’y entendre chanter" schreef Jean Vincent in 1908 (Nos Oiseaux: 191). Bij Alphonse 
Dubois lezen we over waarnemingen in het Antwerpse: "C'est une des Rousserolles les moins répandues dans 
nos environs. Elle arrive en avril. Je l'ai observée à plusieurs reprises à cette époque dans les parties 
marécageuses près de la Tête-de-Flandre, et dans les roseaux coupés le long de l'Escaut." (Bulletin du musée 
royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 112) In de Dijlevallei was de Rietzanger "een gewone broedvogel in 
de ganse vallei waar klein struweel en kort struikgewas voorhanden [was]; het meest op de droogste plekken 
met moerasspirea" (Wortelaars, 1946: 181). Pierre Devillers et al. (1988) melden het voorkomen van deze 
soort in de polders, het IJzerbekken, de valleien van Leie, Schelde en Dijle, de benedenloop van de Nete, de 
vallei van de Haine en de randen van het Kempense plateau. Verder vermelde de auteurs van de Atlas van 
de Belgische broedvogels relict- en lokale populaties in de Semoisvallei, de streek van Thuin (ten zuidwesten 
van Charleroi), de vallei van de Vire (Gaume), de omgeving van Ath (Henegouwen) en het Henegouwse ‘Haut 
Pays’. In het begin van de jaren 2000 beperkte de soort zich tot de polders en was de aanwezigheid in het 
binnenland zeer versnipperd. In de periode 1965-1990 is ongeveer 90% van de populatie verdwenen en in 
de provincies Antwerpen en Limburg is de soort nagenoeg afwezig. De polders herbergen bijna de volledige 
(90%) Vlaamse populatie. Van de naar schatting 7000 paren in de jaren 1960, waarvan ruim 5000 in 
Vlaanderen, blijven er nu in het Vlaamse landsgedeelte 2100 tot 2600 broedparen over. Een opmerkelijke 
stijging tegenover de 480 tot 580 paren in de jaren 1990. De uitspraak dat er in Wallonië "nauwelijks 50 tot 
60 paren over[blijven] van de vrij omvangrijke populatie in de jaren 1960"(Atlas van de Vlaamse broedvogels 
2000-2002: 344) strookt niet met de 110 tot 140 paren die de Waalse broedvogelatlas naar voren schuiven. 
In de jaren 1950 was de Rietzanger één van de best vertegenwoordigde zangers aan de moerassen van 
Harchies. Plaatselijk (o.a. vallei van de Haine) heeft men ook populatiedalingen met 90% vastgesteld (Da-
Camara-Smeets M., Delescaille L.-M. & Marin C. (1985). De populatie van Harchies-Hensies viel van 350 paren 
in 1967 en 1970 terug tot 350 paren en 250 in 1974 (Loison & Godin 1976); In 1979 waren er nog amper 15-
20 koppels in Belgisch Lotharingen; een twingtal in Waals-Brabant en enkele paren in Henegouwen, de vallei 
van de Haine niet meegerekend. In de jaren 1990 is het tij gekeerd en stelt men een toename vast, zowel in 
het aantal effectieven als op het vlak van de verspreiding. Sinds 2004 heeft de populatie van Harchies zich 
gestabiliseerd. Tussen 1947 en 1954 kwam de Rietzanger nog voor in moerassige gebieden van de Brusselse 
Rand. De Brusselse populatie stortte in de jaren 1960 volledig in. Een laatste zanger werd nog op 21 mei 1968 
in Bosvoorde gehoord. De teloorgang moet worden toegeschreven aan het verdwijnen van moerassige 
biotopen in het Brusselse en de droogte in de overwintergebieden. In het Groothertogdom Luxemburg vindt 
deze soort nagenoeg niet het geschikte, moerassige habitat. Reeds in de 19de eeuw waren de enige bekende 
broedgevallen beperkt tot de boven- en benedenvallei van de Alzette, bij de stad Luxemburg. In de loop van 
de 20ste eeuw werden Rietzangers broedend aangetroffen in laaggelegen, vochtige gebieden maar in zo’n 
kleine dichtheden dat de soort dreigt te verdwijnen indien drooglegging en bebossing van zompige gebieden 
niet wordt stopgezet. In Picardië, waar de soort zich momenteel weet te handhaven, werd de achteruitgang 
bij het begin van de jaren 1980 toegeschreven aan de slechte omstandigheden in de Afrikaanse 
overwintergebieden in de periode 1960-1980. In de 19de eeuw was de Rietzanger een algemeen verspreide 
broedvogelsoort: "Commune d’avril en septembre au bord des étangs ou des fossés; niche dans les 
fortifications de Lille et dans tous nos marais" (de Norguet A., 1866: 115). In Noordrijn-Westfalen stelde men, 
in grote lijnen, een daling van de populatie vast met 80% tussen 1989 en 2000. In Nederland waren er in de 
periode 1998-2000 ruim 22 000 paren aanwezig tegenover naar schatting 17 500 tot 30 000 voor 1973-1977. 
 

Waterrietzanger, Acrocephalus paludicola 
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In de periode die ons aanbelangt was de Waterrietzanger in ons land ook al een zeldzame zomergast, "Très-
rare et accidentellement dans les Flandres en été" schrijft Edmond de Selys-Longchamps in zijn Faune belge. 
Twee jaar later schreef Michael Schäffer: "Erscheint sehr selten und bloss zufällig in den Moselgegend; 
kommt auch zufällig in Belgien vor." (Moselfauna: 110) Jean Vincent klonk positiever: "niche dans la vallée 
de la Dendre; observée également à Hasselt." (Nos Oiseaux: 191) Alphonse Dubois preciseert: "Un mâle a été 
tué le 15 septembre 1872, un autre le 5 août 1875. Un couple nichait en 1875 le long de la Dendre près du 
moulin de Papignies; en 1879 une nichée se trouvait dans la même localité le long du chemin de fer de 
Dendre-et-Waes. Le 20 avril 1883, un mâle est venu s’établir près de la cour de ma ferme […]. Le 23 avril, 
voyant que le tas de ramilles diminuait et que l’oiseau restait sans femelle, je l’ai tué dans la crainte qu’il 
n’aille s’établir ailleurs." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 186) Wie was er beter 
geplaatst om over de Limburgse situatie te oordelen dan Constant Bamps. Deze laatste schreef: "Dans sa 
faune des vertébrés, en voie de publication, M. Alph. Dubois considère cet oiseau comme très rare en 
Belgique. D’autre part, dans une brochure plus récente [Bamps C., 1887: 369], le même auteur le cite comme 
rare et de passage irrégulier en été, ajoutant qu’il parait qu'on le voit chaque année aux environs de Hasselt. 
Déjà en 1883, dans un petit travail publié dans les Bulletins de la section  scientifique de la Société des 
mélophiles de Hasselt [Bamps, 1883], je cite, parmi mes observations ornithologiques, à la date du 6 octobre, 
le départ de la rousserolle aquatique. Plusieurs savants m'écrivirent à ce sujet, pour attirer tout spécialement 
mon attention sur cet oiseau et pour m'engager à vérifier avec le plus grand soin la date des captures 
éventuelles de cette rare espèce." (Bamps C., 1887: 39)Dit artikel bespreekt slechts 2 vogelsoorten: 
Waterrietzanger en Strandleeuwerik. In een eerdere publicatie, "Les oiseaux des environs de Hasselt et leurs 
phénomènes périodiques", gepubliceerd in 1886 in de Bulletin de la section scientifique et littéraire de la 
Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, signaleerde Bamps waarnemingen van deze soort, 
gedaan door advocaat Edgard Claes, op 5 en 11 augustus, 14 september 1884 en 21 september 1885 in de 
moerassen van Stokrooie, ten noordwesten van Hasselt. Dit deed hem besluiten dat "Malheureusement cet 
oiseau n’a jamais été rencontré au printemps par M. Claes qui suppose qu’il passé après la fermeture de la 
chasse. Je suis plus porté à croire qu’il s’agit ici d’un oiseau d’été qui vient régulièrement nicher près de nos 
marais, et que c’est même la rousserolle qui nous quitte la dernière." (Bamps C., 1887. Art. cit.: 570) Edgard 
Claes was van oordeel dat de soort "n’a pas été jusqu’ici avec attention […]" (Dubois A., 1886b: 186) en had 
verschillende exemplaren, die hij geschoten had aan E. de Selys-Longchamps bezorgd die "a eu la bonté de 
déterminer" (Dubois A., 1887-1888: 186). Voor Wallonië was de situatie vrij onduidelijk. "J’ai pu constater la 
présence de cette rousserolle à Biron (Luxembourg) le 7 octobre 1919" (Van Havre G., 1920: 37) meldde M. 
de Viron aan de ornitholoog uit Wijnegem en hij vervolgt "L’oiseau se tenait dans les joncs d’un étang. Je 
parvins à le capturer et à m’assurer de l’espèce à laquelle il appartenait. J’ai observé un second exemplaire 
deux jours plus tard, sur les bords de l’Ourthe, à Deulin, commune de Fronville." (Ibidem) Rudolf 
Zimmermann had de soort, omstreeks dezelfde datum, in de omgeving van de Franse stad Sedan, een 
hondertal kilometer zuidelijker waargenomen en hij was er van overtuigd dat de soort er gebroed had: 
"Nachdem ich dem Binsenrohrsänger an der Maas in einem Vogel erstmalig am 15. Mai sah, traf ich ihn 10 
Tage später in einer Anzahl Vôgel an und möchte aus deren Betragen schliessen das die Art hier Brutvogel 
ist." (Journal für Ornithologie, 67: 319) Nu wordt de Waterrietzanger vooral in Vlaanderen waargenomen. 
Aan het einde van de 19de eeuw werd de soort genoteerd in Papegem, in de vallei van de Dender, in de 
omgeving van Hasselt560, meer bepaald in augustus-september 1884 en september 1885 in de moerassen 
van Stokrooie, ten noordwesten van de Limburgse hoodstad (). Eveneens in het najaar, in Biron, een plaats 
in de deelgemeente Soy, op haar beurt afhankelijk van de gemeente Érezée in de Belgische provincie 
Luxemburg en aan de oevers van de Ourthe in Deulin-Fronville (M. de Viron in Le Gerfaut, 1920: 37). Over de 
waarnemingen verricht door Edgard Claes in Stokrooie zegt Bamps verder: "Malheureusement cet oiseau n'a 
jamais été rencontré au printemps par M. Claes qui suppose qu’il passe après la fermeture de la chasse. Je 
suis plus porté à croire qu’il s'agit ici d’un oiseau d’été qui vient régulièrement nicher près de nos marais, et 
que c'est même la rousserolle qui nous quitte la dernière." (Bulletin de la section scientifique et littéraire de 
la Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, 19) Alphonse Dubois bevestigde dit (Dubois A., 
1886b: 186 en  Faune des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, II, addit. et corr.: 721). In 1948 was er voor René 

 
560 Bamps C., 1886. Note sur quelques espèces rares de la faune des vertébrés de la Belgique, observées dans le Limbourg belge. 
Bulletin de la section scientifique et littéraire de la Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, 22 en Dubois A., 1876-1894. 
Faune des Vertébrés de la Belgique, Série des Oiseaux, II, Add. et corr.: 718. 
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Verheyen nog altijd geen enkele aanwijzing dat de Waterrietzanger een inheemse broedvogel was. De 
zeldzame waarnemingen en vangsten stamden allemaal uit de trektijd. J. Cuypers dacht daar in 1958 anders 
over: "Het is wel mogelijk dat deze vogel niet zo gans uitzonderlijk voorkomt dan wij het ons wel voorstellen. 
Ik durf zelfs vermoeden dat hij [in de omgeving van Herentals] broedvogel kan zijn. Het is jammer dat het 
terrein waarin ik hem zou kunnen waarnemen, zo moeilijk te betreden is."(De Giervalk, 1958: 128) De oudste 
gevallen voor Nederland gaan om vuurtorenslachtoffers op 16-17 september 1887 in IJmuiden (Noord-
Holland) en op 1-2 augustus 1889, eveneens in IJmuiden. Het eerste (zekere?) vastgestelde broedgeval 
dateert van 30 juni 1892 aan het Zwanenwater in Callantsoog (Noord-Holland)561. De regio’s Nord-Pas-de 
Calais en Picardie zijn nu ware bastions. In de 19de eeuw was de soort er echter nog schaars: "On la trouve 
quelquefois aux environs de Lille et d’Amiens dans les plaines, le long des remises et des buissons." (Degland 
C.-D., 1840: 253). In 1866 schreef A. de Norguet nagenoeg hetzelfde over het voorkomen maar in 1918 werd 
ze vaker gesignaleerd. Het werd wachten tot 1957 voor het eerste broedgeval562.  
 

Grote Karekiet, Acrocephalus arundinaceus 
"Ne se trouve que dans les vastes jonchaies et les étangs boisés des Flandres et de la Campine" (Faune belge: 
101) schreef Edmond de Selys-Longchamps in de eerste helft van de 19de eeuw. In Zuid-Brabant was de soort 
algemeen: "By no means uncommon in summer, frequenting most seed-beds, canals and sides of rivers, 
where coarse herbage or low willows afford it sufficient cover." schreef H.L. Saxby in 1861 (Zoologist, 19: 
7541) Oliver Vernon Aplin had de soort ook in de Maasvallei bij het Franse Givet, net over de grens 
waargenomen "in some flat grassy waste land". Ook Rudolf Zimmermann had de soort waargenomen aan de 
Maas, maar dan in Frankrijk: "Nachdem ich an der Maas, seit dem 6. V. 1917 grösere Mengen noch ziehender 
[Acrocephalus] palustris und [Acrocephalus] schoenobaenus und am 13. auch  [Acrocephalus] streperus [= 
Kleine Karekiet, Acrocephalus scirpaceus] beobachtet hatt, konnte ich am 15. V. zu diesen drei Arten auch 
noch den Drosselrohrsänger in einer Anzahl Vögel notieren." (Journal für Ornithologie, 67: 317) Oliver Vernon 
Aplin bevestigt daarmee wat E. de Selys-Longchamps schreef over het voorkomen in ons land: "I did not find 
the Great Reed Warbler in any other locality in the Dinant district, but met with it near Mechelen" (Zoologist, 
3: 155-157.). Wat verder in zijn artikel schrijft hij: "I heard the grating notes from some reeds and willows 
some way off on the other side of the Dyle. At a fortification to the north of the town there was a moat 
[walgracht], of wich I would get an occasional glimpse from the road. Thee I heard two at three Warblers and 
caught sight of one." (Aplin O.V., 1899. Art. Cit.: 161) Over de situatie rond Hasselt meldde de Hasseltse 
advocaat Edgard Claes aan Alphonse Dubois: "Le 23 juin 1887, pendant que je chassais aux odonates près 
d’un étang, mon attention fut attirée par le chant rude et strident de cet oiseau. […] Vu la date et les allures 
de l’oiseau, j’ai été convaincu qu’il nichait dans cet endroit." (Dubois A., 1890: 308) Enkele jaren voordien 
berichtte dezelfde Edgard Claes nochtans aan A. Dubois dat de soort "de passage régulier, mais très rare dans 
ma région" (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 187 was. Vijftig jaar later was de 
situatie in ons land niet gewijzigd: de soort kwam voor aan de "bords des cours d’eau où croissent les joncs, 
depuis avril jusqu’en septembre." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 147) In het tweede kartaal 
van de 20ste eeuw waren enkele broedparen aanwezig in de Dijlevallei "in de stukken hoog riet, in de vijvers 
en de moerassen zelf", schrijft Florent Wortelaars (1946: 181). In 1948 kon Frans Segers nog vol 
enthousiasme beweren dat "tijdens de trek […] men den grooten karekiet [aantreft] op vele plaatsen" 
(Broedvogels in de Kempen: 89) en Willem Paulussen beaamde dit bijna een halve eeuw later: "Thirty years 
ago the Great Reed Warbler was a common bird of the vast reed-beds of fish-ponds and clay-pits. At the time 
we counted more than 100 BP in the Campine […] After 1962 the population decreased little by little and 
today we have lost the Great Reed Warbler not only in the Campine but in the whole of Belgium." (De 
broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 92) In het Zwin noteren we een soortgelijk verhaal: "Was vroeger 
een regelmatige broedvogel, die in het riet van het moeras De Vrede bijna jaarlijks nestelde, van 1944 tot 
1958, maar er sinds dat jaar verdween." (De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 110) Volgens Lippens 
en Wille (1972), die zich baseerden op de telgegevens uit 1961-1968, waren er toen nog een duizendtal 
broedparen. Vanaf dan ging het bergaf met de soort en in 1987 was deze soort al een schaarse broedvogel 
geworden. In 1981 waren er naar schatting nog 6-7 broedparen in Wallonië en 15 tot 20 in Vlaanderen in 

 
561 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 1: 247 en Orgaan der club van Nederlandsche vogelkundigen, 4, 1932: 147-
148. 
562 Erard C., 1961. Acrocephalus paludicola (Viellot) a niché en France. Alauda, 29 (3): 193-195. 
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1982. (Maes P., Meeuws H. & Voet H., 1985: 185-202) Bij de voorbereiding van de laatste nationale 
broedvogelatlas was deze soort nog aanwezig aan de Oostkust, in het Krekengebied563, in het Scheldegebied, 
de Rupelstreek en een deel van de Limburgse Kempen, Midden- en Noord-Limburg, de Dijlevallei en de vallei 
van de Haine met nog hier en daar enkele geïsoleerde broedgevallen. In de periode 2000-2002 kon men de 
Grote Karekiet enkel nog als mogelijke broedvogel in Vlaanderen klasseren. Na een zeker broedgeval in 2003 
werden geen zekere of waarschijnlijke broedgevallen genoteerd in 2004-2005. In 2006 trad er een kentering 
op en werd er een tijdelijke zangpost vastgesteld in Pulderbos en in 2007 steeg het aantal waarnemingen 
opnieuw. Het verdwijnen van geschikte broedbiotopen moet zeker gedeeltelijk bijgedragen tot de drastische 
afname van deze soort in ons land. In de periode 1947-1954 kwam de soort nog vrij algemeen voor in de 
geschikte biotopen maar in de periode 1960-1962 werden de laatste zingende mannetjes waargenomen. Op 
het einde van de 19de eeuw broedde de Grote Karekiet nog in het Brusselse maar de soort verdween er 
definitief na 1962. In de periode 1947-1954 waren er jaarlijks nog 5-6 broedparen in Bosvoorde, een twaalftal 
bij het Rood-Klooster in het Zoniënwouden her en der enkele koppels. De soort wist zich nog, buiten het 
Brusselse, in Tervuren (Reygel A., 1987: 197-206) te handhaven tot 1950 en in Woluwe tot 1960-1962 (Rappe 
A., 1974: 94-100). De eerste beschreven waarneming van Grote Karekiet uit Groot-Brittannië betreft een 
geval bij Swalwell564, Newcastle-upon-Tyne, in mei 1847. In Noord-Frankrijk was de soort in de 19de eeuw vrij 
algemeen: "elle est assez commune dans nos départements septentrionaux", schreven Degland & Gerbe 
(Ornithologie européenne, tome I: 515)in 1867. Wat eerder klonk Degland nog meer overtuigd "très-
commune […] dans le nord de la France" (1840: 249) In de tweede helft van de 20ste eeuw ging ook in 
Nederland deze soort sterk achteruit. In de jaren 1950 was kwam de Grote Karekiet algemener voor dan de 
Rietzanger. Mogelijk waren er in het midden van de 20ste eeuw ongeveer 5000 broedparen. In 1973-1977 
bleven er nog naar schatting 1200-1600 over, 350-550 in 1983-1985, 400-550 in 1988-1991, 400 in 1992-
1993 en 250-350 in 1994-1997. Naar de oorzaken van de landelijke afname is intussen uitgebreid onderzoek 
gedaan. Door eutrofiëring en een intensief peilbeheer rond een vast streefpeil (verstarring) treedt enerzijds 
een versnelde verlanding op en sterft het riet in het diepere water af door tekort aan zuurstof in de bodem. 
Een tweede oorzaak is waarschijnlijk de afname van grote waterinsecten zoals libellen en waterkevers als 
gevolg van de verslechterde waterkwaliteit. Verder geraken populaties geïsoleerd door een gebrek aan 
uitwisseling en het wegvallen van een instroom van vogels van buitenaf. Reeds in het midden van de 19de 
eeuw was deze soort zo goed als uitgestorven in het Groothertogdom Luxemburg. Het verdict viel voor deze 
relictpopulatie in 1963 toen, bij de aanleg van het Moezelkanaal, ook de laatste rietkragen verdwenen. In de 
jaren 1960 werden enkele schaarse broedgevallen genoteerd en in 1975 nam een broedkoppel haar intrek 
in een rietkraag in een ballastgroeve van de Moezelvallei. Het is trouwens de aanleg van rietkragen die het 
bescheiden behoud van de soort in het Groothertogdom waarborgen. Omstreeks 1900 kwam de Grote 
Karekiet op verscheidene plaatsen in Rijnland-Westfalen als broedvogel voor. Vanaf 1950 keerde het tij en in 
de jaren 1980 was de soort uiterst er zeldzaam geworden. In de jaren 1990 kwam er een lichte kentering en 
ook in het begin van de 21ste eeuw werd de soort terug vaker waargenomen.  
 

Orpheussgrasmus, Sylvia hortensis 
Deze soort was een schaarse zomergast en doortrekker waarvan Edmond de Selys-Longschamps schreef: "Je 
crois l’avoir vue dans les bois de l’Ardenne." (Faune belge: 91)  Aangezien Oliver Vernon Aplin in juni ons land 
bezocht, oordeelde dat de soort algemeen voorkwam in de Maasvallei: "Common in the woods and noticed 
in the wood slopes" (Zoologist, 3: 154) en in het Mechelse was de soort: "Fairly common" (Zoologist, 3: 161). 
Het algemene voorkomen in de Maasvallei wordt gestaafd door wat J.-J. Holandre schreef voor de Franse 
Moezelstreek: "Il n’est ppas rare en été dans les jardins et les vergers." (1851: 99) Pierre Jean de Tristan had 
de soort tijdens de Eerste Wereldoorlog in de IJzervlakte waargenomen, nadat hij in zijn eerste artikel had 
beweerd dat er zo goed als geen grasmussen aanwezig waren bij gebrek aan struiken: "Je déclarais à propos 
des Fauvettes qu'on n'en rencontrait pas dans la région. Or, depuis cette allégation, j'en ai recueilli des pontes 
de 4 espèces différentes: [Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop]; F.[auvette] orphée [Orpheusgrasmus](S. orphea), 
20 juin. Cette dernière d'autant plus intéressante qu'elle n'est pas considérée comme nichant en Belgique, 

 
563 In Assenede was de soort een schaarse broedvogel geworden: van 15 zangposten in 1961 evolueerde men naar maximaal 3 
broedparen in 1974 en de achteruitgang hield er niet op. In 1958-1960 waren nog enkele paren aanwezig in de Damvallei maar deze 
waren aan het einde van de jaren 1970 verdwenen.   
564 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 664. 
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et qu'elle est déjà rare en France.  J'ai trouvé cette ponte dans les dunes, à l'endroit où elles s'évasent pour 
donner l'embouchure de l'Yser." (Revue française d’Ornithologie, 4: 167-168) Henri Plon onderstreepte het 
nut van deze soort als insectenverdelger: "Dès que nos arbres fruitiers commencent à se couvrir de fleurs, 
on le voit parcourir nos jardins et nos vergers. Il les passe tous en revue, et poussé par un instinct admirable, 
il se porte avec une rapidité étonnante sur chaque petite branche en fleurs, examine leurs calices et leurs 
pétales, et saisit les petits insectes et les larves qui s’y trouvent." (Les oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs 
chants, leurs caractères, Balat, Bruxelles: 69) Toch onthouden we een broedgeval bij Nieuwpoort in juni 1915, 
beschreven door Pierre Jean de Tristan (1916). In Fond-des-Tawes, bij Luik, werd op 22 september 1912 een 
adult ♂ (2de kalenderjaar) gevangen (A. Dubois in Le Gerfaut, 1913: 2). Edmond de Selys-Longchamps 
vermeldt de soort als een zeer zeldzame gast in zijn Faune belge (1842) maar schrapt de Orpheusgrasmus in 
zijn latere publicaties. Volgens Alphonse de la Fontaine, daarentegen, was de soort wijdverspreid: “[...] on la 
rencontre depuis la plaine de la Moselle jusque sur les hauteurs des Ardennes.” In 1948 schreef René 
Verheyen echter dat de "veldwaarneming van broedende exemplaren [...] vermoedelijk [berust] op een 
verwisseling met Zwartkop." (De Zangvogels van België, II: 195)  Dat was misschien ook het geval voor de 
waarnemingen te Vosselaar, bij Turnhout op 25, 26 en 27 mei 1937 door J. Hermans en F. Segers (De 
Wielewaal, 1938: 30) en Karel Dupond in Le Gerfaut, 1938: 107). Volgens Léon Lippens zou een koppel 
gebroed hebben en jongen grootgebracht hebben in een naaldbomenbos in Beernem. Dit broedgeval werd 
op 2 mei 1943 waargenomen (De Wielewaal, 1944: 94). Het nest en één ei werden aan het natuurhistorisch 
museum van Brussel geschonken. Karel Dupond en Jean Maus (1950) gaven nadien toe dat er onvoldoende 
bewijzen waren, ook al omdat geen enkele oudervogel gevangen kon worden, en behandelden deze gevallen 
met het nodige voorbehoud. De waarneming van de Luikse vogel uit 1912 werd aanvaard door het BAHC. 
Het eerste geval van deze soort voor Groot-Brittannië betreft een exemplaar in eerstewinterkleed (mogelijk 
een ♂) gevangen te Portland565, Dorset, in september 1955. Het geval van een geschoten ♀ op 6 juli 1848 te 
Wetherby (Yorks) werd geschrapt566. In Noord-Frankrijk kwam deze soort in de 19de eeuw vrij algemeen voor: 
"On la trouve très-communément en France, surtout dans les départements de l’Ouest et du Nord." 
(Ornithologie européenne, tome I: 475) In de Catalogue des oiseaux observés en Europe, principalement en 
France, surtout dans le Nord de ce royaume (1840: 259) was Degland meer in detail gegaan over de 
verspreiding die hij hoofdzakelijk rond Boulogne-sur-Mer situeerde. Anatole de Norguet had hier al 
bedenkingen bij: "Très-rare; se reproduit, d’après Degland, dans le Boulonnais. Je ne l’ai jamais observée"567 
en Noël Mayaud en zijn medewerkers zouden dit later in hun typische stijl, sterk relativeren: "Nord ?? 
Seulement estivale."568 De auteurs van Les oiseaux de Picardie (2013: 264) nemen de informatie van Degland 
ernstig. Bovendien had François Baillon (1833) het voorkomen van de soort in de omgeving van Abbevile, 80 
km van Boulogne, gesignaleerd. Vermoedelijk ging het hier om doortrekkende exemplaren. Anatole de 
Norguet verschafte bovendien interessante informatie over de broedecologie: "niche dans les jardins sur les 
rosiers à tête, les arbrisseaux élevés, jamais à moins d’un mètre du sol." (1866: 118) Schäfer, die zich baseerde 
op Holandre, schreef in 1844: "Dieser Vogel bewohnt das warmere Europa. Ist in der Obermoselgegend 
(Umgegend von Metz) beobachter werden und nistet auch zuwerten daselbst." (Moselfauna: 115)  
 

Sperwergrasmus, Sylvia nisoria 
Josef Gengler beweert dat hij een individu waarnam tijdens de Eerste Wereldoorlog: "Nur einmal 
beobachtete ich diesen Vogel am 15. Mai in einer Hecke bei Olmenhoek [Kortenberg]. Durch das dieser 
Grasmücke eigene Schnurren aufmerksam gemacht, konnte ich den Vogel in einem kleinen Dornbusch 
feststtellen." (Archiv für Naturgeschichte, 10: 118). De authenticiteit van deze waarneming valt niet te 
achterhalen. De allereerste waarneming van deze soort in ons land, die gehomologeerd werd, vond plaats te 
Ampsin, in de provincie Luik, op 4 september 1964 (Aves, 1: 77-84).  In Vlaanderen werd de soort voor het 
eerst in 1969 opgemerkt, namelijk op 25 augustus en 20 september in het Zwin (Lippens, Le Gerfaut, 1969: 
369-373). Sindsdien wordt de soort jaarlijks (in het najaar) waargenomen, mits wat zoekwerk. In het najaar 
van 2010 werden er in Vlaanderen opvallend veel Sperwergrasmussen waargenomen, toch ging het niet om 
recordaantallen. Men telde minstens 21 in het veld waargenomen individuen, alle in de West-Vlaamse 

 
565 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 663. 
566 British Ornithologists’ Union, 2007. British Ornithologist’s Union Records Committee 34th Report (Oktober 2006). Ibis, 149: 194. 
567 Norguet de A., 1866. Catalogue des Oiseaux du Nord de la France. Mémoires de la  Société des Sciences, de l’Agriculture et des 
Arts de Lille, 3: 118. 
568 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 130. 
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kuststrook (Natuur.oriolus, 77: 72-75). In Frankrijk werd deze soort voor het eerst op 6 september 1960 op 
het Bretoense eiland Ouessant waargenomen569. "Het voorkomen van de gestreepte grasmusch werd tot nu 
toe slechts tweemaal in ons land vastgesteld [schreef C. Eykman], en wel door G.S. de Graaf, die op 18 Mei 
1860 een ♂ en op 15 april 1861 een ♀ verzamelde in een heg langs een zandweg bij de Landbouwschool te 
Haren (Gr[oningen]."570 Deze waarnemingen werden verder besproken in het Jaarbericht - Club 
Nederlandsche Vogelkundigen (5, 1915: 69) en door Albarda in het Journal für Ornithologie (1892: 421) maar 
alleen de eerste vondst werd uiteindelijk aanvaard. Beide exemplaren werden opgenomen in de collectie van 
het museum te Leiden. De uitspraak: "En Picardie, elle est signalée comme accidentelle dans l’Oise et 
Gouvieux au XIXe siècle alors qu’au XXe siècle elle n’a été observée que dans la Somme" lijkt ons bizar. In de 
19e eeuwse literatuur hebben we geen spoor teruggevonden van waarnemingen. Het exemplaar dat Degland 
in zijn collectie bezat kwam uit Noorwegen. Mayaud (1936) signaleerde het voorkomen hoofdzakelijk in het 
oosten van Frankrijk. De Inventaire des oiseaux de France (2008) en de database van het CHN vermelden 
uitsluitend gevallen uit de 20ste eeuw. Het is wel een feit dat momenteel het noorden van Frankrijk een groot 
aantal van de waarnemingen groepeert, samen met het uiterste westen van Bretagne.    
   

Braamsluiper, Sylvia curruca 
Volgens Alfred Quinet kwam deze soort aan het einde van de 19de eeuw wijdverspreid voor in "Les jardins, 
les buissons touffus de notre pays" (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 143) maar ook als 
bosvogel, "notre babillarde se fait entendre partout dans les jeunes coupes de nos grands bois, et il semble 
même que ce sont là ses endroits privilégiés." (Plon H., 1900: 62) Alphonse Dubois preciseert: "C’est la 
fauvette qui perche le plus haut sur les arbres." (Ornis, 6: 305) Josef Gengler had ze waargenomen in de 
provincies Luik, Limburg en Henegouwen. De andere provincies had hij niet bezocht tijdens de oorlogsjaren. 
Jean Vincent luidde een andere klok: "La fauvette babillarde est rare. Elle ne se rencontre pas dans les bois 
ni dans les parcs sauvages. Il lui faut des bosquets qui ne soient pas trop élevés, des haies, de petits abres, 
des vergers, des cerisiers." (Nos Oiseaux: 137) In het tweede kwartaal van de 20ste eeuw broedde de soort 
in de Dijlevallei in de hagen van de tuinen en in de boombaarden (Wortelaars, 1946: 181). Ook voor Noord-
Frankrijk was Côme-Damien Degland erg terughoudend: "On la trouve rarement ici, peut-être à cause de ses 
habitudes. Elle recherche les taillis épais et solitaires." (Degland C.D., 1831: 242).  A. de Norguet en J.-J. 
Holandre lieten een ander geluid horen: "Pas rare de mars en septembre, dans les bosquets, les haies, les 
taillis épais" en  "Dans les vergers et au bord des bois, sur les arbres." (1851: 99) De Norguet vermeldde 
eveneens het broeden in de omgeving van Rijsel (1866: 117). De soort was ook gegeerd als kooivogel: 
"Supporte bien la captivité et aime beaucoup les corinthes [rozijnen]" (Dubois A., 1888: 112) Het 
verspreidingsgebied van deze soort is nauwelijks veranderd tegenover de periode 1973-7977 en toch stelt 
men een afname in de aantallen vast. In de jaren 1960 werd de Belgische populatie op 6000 paren geschat, 
de atlasgegevens uit 1973-1977 maken – na een grondigere prospectie – gewag van ± 12 000 paren. In het 
begin van de jaren 2000 schatte men de aantallen in Wallonië op 7100 paren. In Wallonië is de soort overal 
aanwezig, met een uitzondering voor de Hoge Venen, maar steeds in kleine aantallen. Hetzelfde kan gezegd 
worden van het Groot-Hertogdom. Edmond de Selys-Longchamps vermelt in zijn Faune belge dat de soort in 
de omgeving van Luik voorkwam. Dit was ook het geval in het Brusselse in de 19de eeuw. In Vlaanderen was 
de soort in de helft van de atlashokken aanwezig. Er zijn geen precieze aantallen bekend maar men schat – 
op basis van lokale studies – dat de soort sinds 1973-1977 flink achteruit gegaan is. Vermits de soort elders 
in Europa op peil blijft met de oorzaak elders worden gezocht dan in problemen tijdens de trek of in de 
overwintergebieden. Intensivering van de landbouw, het verdwijnen van houtkanten en hagen, het ouder 
worden van bossen, het veranderend bosbeheer... kunnen een negatieve invloed uitoefenen.  Of de soort in 
Noordrijn-Westfalen in de 19de eeuw talrijker aanwezig was of niet, kan, bij gebrek aan cijfermateriaal, niet 
aangetoond worden, maar men vermoedt het wel.  Men noteerde in het begin van de jaren 2000 een 
populatie die schommelt tussen 15000 en 23000 paren en die weinig veranderingen vertoont met deze uit 
de jaren 1990. De Nederlandse populatie wordt op 13000 tot 20000 paren geraamd, iets meer dan enkele 
decennia geleden. De Braamsluiper heeft in Noordoost-Nederland gemiddeld een hogere dichtheid dan in 
de overie delen van het land; de Maas en Ijssel vormen ruwweg de grens. In heel Nederland en ook in 

 
569 L’Oiseau et la Revue Française d’Ornithologie, 31: 253. 
570 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 1: 252. 
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Duitsland lijkt de soort te profiteren van de typische wijktuinen en beplantingen met meidoorn, berberis en 
ligustersoorten. 
 

Zwartkop, Sylvia atricapilla 
De soort kwam overal in ons land als broedvogel voor: "se rencontre dans les bois où et les grands arbres et 
le taillis sont entremêlés, mais sutout dans les parcs, les grands jardins" (Nos oiseaux: 131) volgens Jean 
Vincent en "même dans les jardins au milieu des villes", schrijft Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge : 
96) en ze werd soms reeds vroeg in het voorjaar waargenomen: "Le 17 avril, une fauvette à tête noire avait 
des œufs à Uccle. L'oiseau y avait été observé depuis environ deux mois. Ce n'est pas la première fois que 
cette espèce a été observée chez nous pendant les mois d'hiver." (Van Havre G., 1921: 45). Een gelijkaardige 
verspreiding, tot in de steden, vinden we ook terug bij Jean-Joseph-Jacques Holandre: "Commun au 
printemps et été, dans nos bois et jardins, même au centre de la ville de Metz." (1851: 99) In de afgelopen 
60 jaren heeft men vastgesteld dat zwartkoppen Sylvia atricapilla, in plaats van naar het Middellandse 
zeegebied te trekken, in Groot-Brittannië overwinteren. Iain Leach wijdde hier één van de talrijke artikels 
over dit onderwerp aan (Bird Study, 28: 5-14). In eigen land brachten P. Dachy en E. Delmée het verschijnsel 
ter sprake (Le Gerfaut, 55: 371-383). J. Fouarge stelde het overwintergedrag in ons land vast vanaf 1965 en 
bracht het later verder in kaart (Aves, 19, 1980: 17-27). Zo nieuw was het ook niet want reeds in 1928 schreef 
van Havre: "exceptionnellement hivernant" en in het begin van de jaren 1950 nam J. Cuypers vrij geregeld 
Zwartkoppen waar in Herentals (Die Wielewaal, 19: 211). Uiteraard hebben de klimatologische 
veranderingen er iets mee te maken maar anderzijds wees een recent onderzoek571, gespreid over 12 jaren, 
uit dat het voedselaanbod dat de vogels in Britse tuinen aantroffen, hen aanzette om de stap naar het zuiden 
toch maar niet te wagen. Hiermee werd ook aangetoond dat verstedelijking en de hiermee verbonden 
menselijke activiteiten vrij snel veranderingen kunnen doen optreden in het milieu maar ook in het gedrag 
van dieren. De soort was erg gegeerd als kooivogel "comme conséquence de son beau chant elle n”a recueilli 
que la captivité et la destruction de ses nids don ton enlève les jeunes pour les élever en cage" (Ornis, 6: 305) 
en "Très-recherchée par les oiseleurs à cause de son chant mélodieux"( Mémoires de la Société des Sciences, 
de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 241) schreven respectievelijk Alphonse Dubois en Côme-Damien 
Degland. Oliver Vernon Aplin kon deze soort zelfs waarnemen in de tuin van het casino van Dinant: "In the 
woods and the Casino garden &c." (Zoologist, 3: 154) en ook in het Mechelse: "Plantations and Botanical 
Garden, where it was in very fine song." (Aplin O.V., 1899. Art. cit.: 161) Bij Josef Gengler lezen we: "Den 
ersten und einzigen Schwarzkopf hörte und sah ich am 13. IV. [april] im Klosterpark zu Rouvroy. Er ist 
zweifellos Brutvogel dort und mufste gerade angekommen sein, denn am Tage zuvor war dort noch nichts zu 
hören oder zu sehen gewesen." (Journal für Ornithologie, 64: 406) Pierre Jean de Tristan vermeldt het 
voorkomen aan de kust, meer bepaald in de IJzervlakte, tijdens de Eerste Wereldoorlog: "Je déclarais à 
propos des Fauvettes qu'on n'en rencontrait pas dans la région. Or, depuis cette allégation, j'en ai recueilli 
des pontes de 4 espèces différentes: [Grasmus, Tuinfluiter, Orpheusgrasmus]; F.[auvette] tête noire 
[Zwartkop] […]." (Revue française d’Ornithologie, 4: 167-168) Witherby (1919) vermeldde de soort niet 
tijdens zijn verblijf in de omgeving van Duinkerke maar E. Arnold Wallis bracht een rechtzetting: "Of species 
which Mr. Witherby does not mention in his notes, the following occurred. [Spotvogel en Zwartkop]. Both 
these species nested at Petite Synthe. Petite Synthe is about four miles from Dunkerque on the Calais side." 
(British Birds, 12: 234) Zoals elders vermeld stoorden vogels zich niet aan het oorlogsgeweld: "A Blackcap sat 
on her eggs near Ypres and never ever raised het head from the duty when shells bust close by. Another 
Blackcap trilled its dainty song night after night, and, although the guns were often fired, sang gaily from his 
perch in one one of the saplings that masked one the guns."572 lezen we bij Hugh S. Gladstone. Alleen al voor 
het Antwerpse vermeldt van Havre 10 maart 1909 in Wijnegem. Uitzonderlijk overwinterde de soort. Ook 
Henri Plon benadrukt de algemene verspreiding: "De toutes les fauvettes qui se rencontrent dans les 
provinces belges, […], celui-ci tient le premier rang." (Les oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs 
caractères: 59). In het begin van de jaren 1970 was het "een van de weinige sylviidae waarvan een 
winterwaarneming bekend is" (Avifauna van het Mechelse: 62) voor het Mechelse. Georges van Havre 
noteerde eveneens een adult mannetje op 25 december 1895 (jaartal onzeker) op het Antwerpse Kiel en op 
4 februari 1897 in Merksem, bij Antwerpen. Op 16 december 1936 werd, eveneens in Merksem, ook een 

 
571 (Global Change Biology, DOI: 10.1111/gcb.13070). 
572 Gladstone H.S., 1919. Birds an the war, Skeffington, Ltd., Londen: 115-116. 
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overwinterend individu waargenomen (Le Gerfaut, 1937: 169). In het tweede kwartaal van de 20ste eeuw 
werd de Zwartkop als broedvogel in de Dijlevallei in alle bossen van de kasteelparken aangetroffen 
(Wortelaars, 1946: 181).  In 1948 schreef René Verheyen: "De Zwartkop heeft in de laatste jaren zowat overal 
in ons land aan getalsterkte gewonnen" (De Zangvogels van België, II: 199) en volgens Lippens en Wille (1972) 
werd het aantal broedparen op maar liefst 55 000 geschat voor de periode 1961-1968. In de Hoge Venen was 
de Zwartkop aan het einde van de jaren 1960 talrijker aanwezig dan de Tuinfluiter. In de Kempen was de 
situatie vergelijkbaar: "Some time ago the Blackcap was rather scarce in the Campine but, today, it is nearly 
as common as the Garden Warbler." (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 95) Lezen we bij Willem 
Paulussen. Denis van der Elst (Atlas van de Belgische broedvogels: 290) beweert dat deze toename in ons 
land het gevolg was van toegenomen dichtheden en plaatselijk van wijzigingen van de biotopen (aanplant 
van coniferen en struiken in villawijken) en niet zozeer van een uitbreiding van het verspreidingsgebied, zoals 
in Groot-Brittannië werd vastgesteld. In Vlaanderen was de soort in het begin van de 21ste eeuw in 98% van 
de atlashokken aanwezig en er werden geen duidelijke veranderingen vastgesteld in de verspreiding van de 
broedpopulatie in vergelijking met de periode 1973-1977, maar lokaal werd een aangroei vastgesteld 
tengevolge van een toename van geschikte habitats. In Wallonië is de soort met, naar schatting, 130 000 
paren één van de meest verspreide broedvogelsoorten. Ook in het Groothertogdom Luxemburg is de soort 
over het ganse territorium aanwezig. Van 2000 tot en met 2004 werden 11 verspreide territoria in de 
Brusselse agglomeratie ontdekt. De soort kwam er al voor in de 19de eeuw maar is waarschijnlijk altijd een 
schaarse broedvogel geweest. De Zwartkop ging in zijn kolonisatie van de steden de Merel vooraf. De 
Brusselse populatie werd in 2007 op 1500 tot 2800 broedparen geschat met dichtheden van 11 tot 40 
koppels/km² in de groene, residentiële wijken van Ukkel, Watermaaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe en 
Sint-Lambrechts-Woluwe.  In Noord-Frankrijk was deze soort reeds zeer algemeen in de 19de eeuw "de mars 
en  septembre" (de Norguet A., 1866: 117). Uitzonderlijk waren er nog waarnemingen tot eind oktober, dit 
tot de jaren 1950. Sinds de jaren 1980 is het aantal winterwaarnemingen gestegen, vooral in de kusstreek573. 
In het Groothertogdom Luxemburg kwam de soort tijdens de laatste inventarisatie in alle atlashokken voor. 
In Nederland zouden er momenteel niet minder dan 270000 tot 320000 paren zijn. In de periode 1979-1985 
werd een aantal van 70000-120000 paren naar voren geschoven. In Noordrijn-Westfalen is het nog 
indrukwekkender, daar schatte men de populatie in 2013 op 465000 tot 550000 paren wart de Zwartkop op 
de negende plaats brengt van de best vertegenwoordigde broedvogelsoorten. 
 

Pallas’ Boszanger, Phylloscopus proregulus 
Een ♂ zou in september 1911 in Westmalle gevangen zijn en in een privécollectie beland zijn. Jammer genoeg 
is dit exemplaar verloren gegaan. De eerste echte waarnemingen in ons land vonden plaats op respectievelijk 
16 en 22 oktober 1982. In de Zeebrugse voorhaven werd op 16/10 vluchtig een individu waargenomen, op 
zich een unieke ervaring, ware het niet gekaderd in een influx die in Groot-Brittannië een honderdtal 
exemplaren opleverde in oktober 1982 (British Birds, 76, 1983: 44) De tweede waarneming in ons land 
gebeurde in Erbisœul (Henegouwen) (Aves , 21: 243-244 en Aves, 20: 199-211). Deze soort werd in Frankrijk 
voor het eerst waargenomen op 26 oktober 1963 te Audinghen, in het departement Pas-de-Calais.574  
Sindsdien werd de soort al geregeld in Noord-Frankrijk waargenomen, vooral in het departement Nord. De 
eerste waarneming van deze soort in Nederland dateert van 25-28 november 1963 te Korverskooi, op Texel 
(Noord-Holland).575 Het jaar nadien werd een tweede exemplaar te Castricum, eveneens in Noord-Holland, 
op 22 oktober gevangen576. Het eerste geval voor Groot-Brittannië dateren reeds uit de 19de eeuw: een ♀ te 
Cley, Norfolk, op 31 oktober 1896. Voor de volgende waarneming moest men wachten tot 13-14 oktober 
1956 wanneer een individu gevangen werd in Seahouses in Northumberland577.   
 

Bergfluiter, Phylloscopus bonelli 

 
573 Bawedin V., 2001. L’hivernage de la fauvette à tête noire Sylvia atricapilla en Picardie: premier bilan sur un demi-siècle. L’Avocette, 
25 (1-2): 21-25. 
574 Mayaud N., 1965. Sur les captures de Phylloscopus proregulus en Europe. Alauda, 32: 73-74. 
575 Boon J.I., Eelman M. & Van Orden C., 1964. Pallas Boszanger, Phylloscopus proregulus nieuw voor Nederland. Limosa, 37: 16-18. 
576 Hoogerwerf A, Van Dissel-Scherff M.C. & Kortenoever E.J., 1965. Tweede vondst in Nederland van Pallas Boszanger Phylloscopus 
proregulus. Limosa, 38: 13-15. 
577 Hollom P.A.D., 1980. Op. cit. : 124. 
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Edmond de Selys-Longchamps maakt in zijn Faune belge (1842) melding van een individu dat hij in de Kempen 
"dans les bois de sapins" met quasi zekerheid zou hebben waargenomen. Charles-Ferdinand Dubois neemt 
de soort op in zijn Planches coloriées des oiseaux de la Belgique (1854) en dan verschijnt de soort van het 
toneel want de Sélys-Longchamps vermeldt de Bergfluiter niet meer in het hoofdstuk "Mammifères, Oiseaux 
et Reptiles de Belgique" dat hij voor het driedelige Patria Belgica578 van Eugène Van Bemmel schreef. Ook 
voor Jean-Joseph-Jacques Holandre was de soort onbekend vóór 1820: "Espèce méridionale, que j’ai 
rencontrée dans nos bois montagneux de Saulny, de Châtel-Saint-Germain, d’Ars, où il arrive vers le 15 avril." 
(1851: 100) Het was pas in 1899 dat de Britse ornitholoog Oliver Vernon Aplin een koppel waarnam bij Dinant: 
"I had a long interview with a pair of Bonelli’s Warblers in the Bois de Roquet, near Dinant." (Zoologist, 3: 
154). Zijn waarneming is redelijk betrouwbaar – hoewel Lippens & Wille (1972) dit met een vraagteken 
vermelden - want Aplin was vertrouwd met de soort daar hij deze geregeld had bestudeerd in bossen van 
Kurkeik in het Tunesische deel van het Atlasgebergte. Het BAHC noteerde de eerste waarneming van deze 
soort in 1945. ‘Recent’ noteerden we een broedgeval te Butgenbach in 1976 en een jaar eerder was er een 
zangpost in het Zoniënwoud maar zonder broedgeval. In de periode 1967-1995 werden nog zingende 
mannetjes gecontaceerd, vooral van 1967 tot 1984. De Bergfluiter heeft voor het eerst in Wallonië gebroed 
in 1967, in Flamierge (Demaret A. & Demaret P., 1967: 87-93), een deelgemeente van Bertogne in de 
provincie Luxemburg; in 1971 te Torgny (Tricot J., 1977: 1-82), een deelgemeente van Rouvroy, eveneens in 
de provincie Luxemburg, mogelijk in de omgeving van Lierneux (niet meer vermeld in de Atlas des oiseaux 
nicheurs de Wallonie) in de provincie Luik en in 1976 in Butgenbach (Atlas van de Belgische broedvogels: 292-
293) in het Duitstalige, oostelijke deel van het land. In Torgny was de soort jaarlijks aanwezig van 1979 tot en 
met 1983 met 4 zingende mannetjes. Na het onderzoekswerk voor het atlasproject van 1988 werd de soort 
regelmatig noordelijker als overzomeraar aangetroffen: in 1979 te Buissonville (Devillers P. & Potvliege R., 
1982: 125-148), bij Rochefort in de provincie Namen; in 1981 te Bosvoorde in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; in 1984 te Engis (Fouarge J., 1984: 192-193), in de provincie Luik en in Ligneuville (Fouarge J., 1972: 
307-311), een deelgemeente van Malmédy; in 1986 in Treignes (Dewitte T., Hofmans K. & Clesse B., 1988: 
21-32), een dicht tegen de Franse grens gelegen Waals dorp in de gemeente Viroinval, in de provincie Namen; 
in 1988 in Esneux, aan de Ourthe in de provincie Luik en in 1995 in Nîmes (Dufourny H., 1997: 195-223), 
deelgemeente van Viroinval. Telkens betrof het 1 paar of 1 zangpost. Na 1995 werd de Bergfluiter een 
schaarse gast in Wallonië en in de periode 2001-2007 werd geen enkel exemplaar meer waargenomen en 
niets wijst er op dat dit gaat veranderen. Deze verschuiving naar het noorden werd in 1969 door Jules Fouarge 
(Aves, 6: 134-139) verder bestudeerd. Ondanks verscheidene lentewaarnemingen stelde men in 1995 vast 
dat "Aucune nidification n’a jamais été signalée" (Atlas des oiseaux nicheurs de Bruxelles 1989-1991: 235). In 
2007 (Oiseaux nicheurs de Bruxelles) was de situatie niet veranderd. In Groot-Brittannië werd van deze soort 
een ♀ te Skokholm579, in het graafschap Pembrokeshire, gevangen en vervolgens gedood op 31 augustus 
1948. De eerste waarneming van een Bergfluiter in Nederland dateert van de periode 18-31 mei 1958. Toen 
werd te Wassenaar (Zuid-Holland) een roepend en zingend mannetje gesignaleerd580. De status van de 
Bergfluiter in de 19de eeuw in Noord-Frankrijk is erg onduidelijk: "s'avance parfois en France jusqu'en Lorraine 
et Picardie" schreef René Primevère Lesson  (Compléments de Buffon, 1838: 516). We hebben sporen 
gevonden van een individu dat in 1840 te Abbeville gedood werd, "il a été trouvé dans les environs 
d’Abbeville, par M. Jules Delamotte" (Degland C.-D., 1840: 271) en in 1870 heeft de soort gebroed te 
Feuquières. Beide plaatsen liggen in het departement Somme. De kennis bleef beperkt, bij Anatole de 
Norguet lezen we: "quelques sujets ont été tués dans l’arrondissement d’Abbeville" (1866: 116) alsof er 
elders geen geschoten werden. Degland was absoluut niet overtuigd van het voorkomen van de soort in 
Noord-Frankrijk en aansluitend bij Lesson vermeldde hij de regio’s Anjou en Lorraine, helemaal in het westen 
en het oosten van het land. Volgens Schäffer baseert zich op Holandre en vermeldt dat de soort werd 
waargenomen in de omgeving van Metz (Moselfauna: 114). Misschien had Lesson het bij het rechte eind 
want Noël Mayaud vermeldde als verspreidingsgebied "toute la France sauf le Nord?" (1936: 135) Ook dan 
bestond er nog geen absolute zekerheid, want naast Abbeville kende Mayaud geen andere waarnemingen.  
 

 
578 Patria Belgica. Encyclopédie nationale ou exposé méthodique de toutes les connaissances relatives à la Belgique ancienne et 
moderne, physique, sociale et intellectuelle, Bruylant-Christophe, Bruxelles, 1873-1875. 
579 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 662. 
580 Van den Oord A.M., 1959. De Bergfluiter Phylloscopus bonelli nieuw voor Nederland. Limosa, 32: 110-112. 
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Fluiter, Phylloscopus sibilatrix 
Over deze soort schreef Edmond de Selys-Longchamps "rare en Belgique. Alphonse de Quinet treedt meer in 
detail en vermeldt dat deze soort aan het einde van de 19de eeuw wijdverspreid voorkwam in Europa: 
"Habitat: L’été, les bois touffus; surtout ceux des conifères. Répandu dans toute l’Europe." (Vade-mecum des 
oiseaux observés en Belgique: 170) Oliver Vernon Aplin, die maar enkele dagen in Wallonië verbleef heeft de 
soort enkele malen opgemerkt: "In the Forest of Ardenne there were two or three about some oak trees […] 
There was another in some little oak wood by the Lesse at Houyet." (Zoologist, 3: 154) Ook Jean Vincent laat 
verstaan dat de soort helemaal niet schaars was: "On le rencontre dans le vieux taillis entremèlé d’arbres; 
moins exigeant que ses congénères, il se fixe même aux endroits où les grands arbres sont très rapprochés 
les uns des autres et excluent le taillis, pourvu qu’ils aient quelques rameaux bas." (Zoologist, 3: 154) De 
Selys-Longchamps moet de situatie verkeerd ingeschat hebben want volgens Alphonse Dubois was de soort 
"peu abondant mais nichant" (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 114) en volgens 
Georges van Havre (1928) kwam deze soort, 60 jaren later, in het begin de 20ste eeuw algemeen voor in de 
loofbossen – hoofdzakelijk beukenbossen - van de provincies Antwerpen, Luik, Brabant en in de Ardennen. 
Wortelaars noteerde in de jaren 1940 "enige paren als broed- en zomervogels in Meerdael" (1946: 58). In de 
rest van Vlaanderen was hij, nog steeds volgens Georges van Havre, zeldzaam. In het Zwin heeft de soort 
"sinds 1945 gebroed in de door de oorlog fel geschonden en met vele open plekken voorziene bossen in de 
duinen nabij de Boslaan en de Blikaartlaan: maximum 6 tot 10 koppels, dit tot rond 1965. Sinds die periode 
geen broedgevallen meer, terwijl de bossen er wellicht opnieuw te dicht waren geworden" noteerde Léon 
Lippens in 1980 (De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 113). Aangezien de soort gebonden is aan oud 
loofbos is het evident dat hij in het gebied tussen Samber en Maas talrijker voorkwam en voorkomt. In de 
periode 1973-1977 lag het zwaartepunt in Vlaanderen in het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud. De soort 
was toen in mindere aanwezig in de Kempen. In het begin van de jaren 2000 was dit andersom, het Kempense 
plateau is nu druk bezet. Tien jaren eerder was dit ook al het geval in een ruime straal rond Tunhout, in de 
Kempen: "The Wood Warbler is a regular bur rare breeding bird of the scanty oak- and beech-woods". (De 
broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 97). Volgens E. de Selys-Longchamps (1842) en Félicien Fallon (1875) 
was de Fluiter schaars in Wallonië in de 19de eeuw. Het ouder worden van het bosbestand gaf de soort 
uitbreidingskansen. Vandaar ook dat de Fluiter, in vergelijking met de gegevens uit 1973-1977, de leemstreek 
zo goed als volledig heeft verlaten. Volgens Lippens & Wille (1972) waren er ongeveer 35000 koppels in 
België, vooral in de beukenbossen van Hoog-België. Na een forse toename volgde een daling in de 
kerngebieden. Mogelijk heeft de soort zwaar te lijden onder de recreatiedruk in het Zoniënwoud, 
Meerdaalwoud en Heverleebos. Het is niet uitgesloten dat de grote droogtes in de Afrikaanse woudgordel, 
waar de soort overwintert, een invloed hebben op de populatieaantallen bij ons. In Wallonië komt de soort 
nog vrij algemeen voor en wordt hun aantal op 13000 paren geschat, gespreid over het ganse gebied. 
Hetzelde kan gezegd worden voor het Groothertogdom Luxemburg waar de soort overal voorkomt, bij 
voorkeur in beuken- en eikenbossen of gemengde loofbossen. Omstreeks 1950 kwam de soort vrij algemeen 
voor in het Zoniënwoud. In 1966 en 1967 telde men er gemiddeld 2 zingende mannetjes per geprospecteerde 
kilometer vallei. In 1983 werden er minstens 50 gekantonneerde, zingende mannetjes geteld op 2300 ha 
beukenbos en in 1984 zelfs 43 mannetjes op 400 ha (Aves, 21: 102 en 22: 84). De soort is onderhevig aan 
grote schommelingen. Zo werden er in 1991 weinig individuen geobserveerd en tijdens het Brusselse 
atlasproject (2007) werden slechts 2 territoria genoteerd in 2002. De soort is over het algemeen niet erg 
territorium gebonden, België vormt daar een uitzondering op: "Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix show 
little site tenacity. Everywhere in their range (except males in Belgium and England) between zero and a few 
per cent of birds return to their previous year’s breeding areas"581. De Fluiter staat op het punt te verdwijnen 
in het Brussels Gewest. Voor de 19de eeuw gaf Côme-Damien Degland deze soort als schaars aan voor Noord-
Frankrijk en de exemplaren die deel uitmaakten van zijn verzameling waren in de Lorraine gevangen, meer 
bepaald in de omgeving van Metz (1840: 270). Dat strookt met de bewoordingen van Jean-Joseph-Jacques 
Holandre: "Dans les bois touffus et les futaies; il n’est pas rare au mois de mai dans les environs de Metz." 
(1851: 100) Omstreeks 1900 was deze soort in Noordrijn-Westfalen wijd verspreid met uitzondering van het 
Eifelgebergte. Het huidige bestand wordt op 6500 tot 11000 paren geschat, wat nog éénderde van de 
aantallen uit de jaren 1990 voorstelt. Ook in Nederland zijn de aantallen tussen 1990 en 2009 met ongeveer 

 
581 Wesolowski T., Rowinski P. & Maziarzi M., 2009. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix: a nomadic insectivore in search of safe 
breeding grounds? Bird Study, 56: 26-33. 
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60% teruggelopen. In 1998-2000 waren er naar schatting 2000-3500 paren in Nederland. Ten opzichte van 
het midden van de jaren 1970, toen sprake was van naar schatting  1500-2500 paren, wat waarschijnlijk een 
onderschatting was en het begin van de jaren 1980 toen er vermoedelijk 4000-7000 paren waren, is er geen 
reden tot juichen.  
 

Bladkoning, Phylloscopus inornatus 
Deze broedvogel van de Siberische taiga, doortrekker in onze contreien, werd voor het eerst in 1967 
gevangen (De Cock de Rameyen D. & Flamand D., 1968: 148-151). Een vrouwelijk exemplaar was op 22 
oktober aanwezig in het West-Vlaamse Voormezele, een deelgemeente van de stad Ieper, en een ander ♀, 
dezelfde dag in de Antwerpse gemeente Schoten. In sommige jaren (1967, 1975, 1981, en 1987) was de 
Bladkoning doortrekker in kleine aantallen. In andere jaren wordt deze soort dan weer talrijk waargenomen. 
In 1995 waren er minstens 41 exemplaren, waarvan 39 in West-Vlaanderen en twee in het binnenland. 
Hiermee werd 1995 het tweede beste jaar tot dan toe. Sinds de jaren 1980 werd er systematisch naar 
Bladkoningen gezocht en dit deed uiteraard het aantal waarnemingen van deze soort toenemen. De 
Bladkoning komt vooral aan de kust voor, minder in het binnenland. De eerste zichtwaarneming gebeurde in 
Oostende op 24 september 1973. Op 13 oktober 1975, werd een Bladkoning waargenomen en geringd te 
Ampsin (Fouarge J. & Neuville J., 1975: 87-90) in de Maasvallei. Het was het zevende geval voor ons land en 
de eerste binnenlandse waarneming. Na de influx van 1988 toen er in België 50, en in Groot-Brittannië maar 
liefst 746 opgetekend werden, besloot het BAHC de soort van de homologatielijst af te voeren. In 1989 waren 
er op 49 gehomologeerde waarnemingen 9 in de provincie Antwerpen, 2 in Oost-Vlaanderen, 2 in Limburg 
en 2 in Brabant. Uit het aantal ringmeldingen blijkt dat de soort sterke fluctuaties vertoont: 1989 (17), 1990 
(20), 1991 (22), 1992 (5), 1993 (14) en 1994 (26).  Uit Nederland, waar voor het eerst een ♂ gevangen werd 
op 15 september 1861 te Leiden (Zuid-Holland), onthouden we volgende topjaren in de periode 1800-1988: 
1967582 (35 gevallen: vangsten of dood exemplaar), 1985583 (98 gevallen in de periode 17 september-26 
oktober werden er minstens 42 gevangen) en 1986 met 105 gevallen in de periode 9 september-23 
november, waarvan er op zijn minst 42 gevangen werden. In 1994 dook de soort op in het Groothertogdom 
Luxemburg en in 1998 volgden drie nieuwe waarnemingen. 
 

Vuurgoudhaan, Regulus ignicapilla 
Edmond de Selys-Longchamps was niet echt vertrouwd met deze soort: "Je soupçonne qu’elle niche dans les 
bois de l’Ardenne." (Faune belge: 103) Alphonse Dubois daarentegen, schrijft: "Niche communément dans le 
Luxembourg belge, où le Roitelet huppé est rare et même parfois inconnu" (Faune des Vertébrés de la 
Belgique, Série des Oiseaux, II, Add. et corr.: 717) en elders veralgemeent hij nog het verspreidingsgebied: 
"Ce charmant petit oiseau se rencontre pendant toute l’année et partout où se trouve un petit massif de 
sapins." (Ornis, 6: 304) Ook Oliver Vernon Aplin en Josef Gengler hadden de soort in ons land waargenomen: 
"I had a good view of a bright male in a spruce by the side of a road passing the Forest of Ardenne" (Zoologist, 
3: 154) en "Am 15. März traf ich singende ♂♂ im Wald auf der Höhe von Lamorteau B.[elgië, prov. 
Luxemburg] und am 13. IV. [april] ein singendes [vrouwtje] (im Klosterpark von Rouvroy B. [elgië]." (Journal 
für Ornithologie, 64: 405) Werner Sunkel (1918) had deze soort, weliswaar niet echt talrijk, waargenomen in 
de tuin van het hospitaal van Oostnieuwkerke (West-Vlaanderen). Voor Jean Vincent was dit eveneens een 
algemeen voorkomende soort: "Très commun toute l’année dans certaines parties du Luxembourg; commun 
en hiver à Hasselt; peu abondant l’hiver à Anvers; inconnu à Bruxelles. Mœurs semblables à celles du roitelet" 
(Nos Oiseaux: 191) Was dit een verkeerde inschatting van een discrete en moeilijk waarneembare soort? 
Zeker niet voor Jean Vincent die beide soorten kende en verder geografisch precieze gegevens verschaft. 
"Son installation comme nicheur en Haute-Ardenne ne serait, par ailleurs, peut-être pas plus tardive que celle 
du Roitelet huppé: au début du XXe siècle, le Roi le considérait déjà comme un nicheur très abondant dans la 
région de Malmédy et de Saint-Vith" schrijft Maxime  Metzmacher (Les oiseaux des Hautes-Fagnes, Histoire 
et géographie des oiseaux nicheurs: 158). Omstreeks 1920 ontdekte men dat deze soort talrijker aanwezig 
was in het zuiden van het land, vooral in het oostelijke deel, dan vermoed werd: "le Roitelet à triple bandeau 

 
582 Tekke M.J., 1968. Een herfstinvasie in 1967 van Bladkoninkje (Phylloscopus inornatus) en Grote Pieper (Anthus richardi). 
Limosa, 41: 31–34 en Scharringa C.J. & Osieck E.R., 1981. Zeldzame vogels in Nederland in 1980. Limosa, 54: 127-136. 
583 By Rad & Winkelman J.E., 1987. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1986. Limosa, 60: 195 – 204 en Moerbeek D.J., 1986. 
Influx van Bladkoninkjes in Nederland in najaar 1986. Dutch Birding, 8: 143-145. 
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[…] que l’on suppose beaucoup moins répandu que le Roitelet huppé […] et qui, en fait, en certaines régions, 
dans l’Est du pays encore, notamment, est peut-être plus nombreux que ce dernier." (Coopman L., 1920: 20) 
In de 20ste eeuw heeft deze soort een forse uitbreiding gekend in gans noordwest Europa en dat was ook bij 
ons merkbaar. Florent Wortelaers (De Wielewaal, 15: 252-254) vermeldt in 1949 dat de soort in Brabant 
minstens sinds 1916 broedt. In het Meerdaalwoud was het een "gewone broed- en trekvogel" (Wortelaars, 
1946: 51). De verspreidingskaart in de Belgische broedvogelatlas (1988) relativeert sterk de uitspraak van 
Georges van Havre (1928) "assez commun en Campine". In de periode 1973-1977 werd de Belgische 
populatie op niet minder dan 83 000 paren geschat, waarvan 1000 paren in Vlaanderen zouden hebben 
gebroed en de rest in Wallonië. Dat dit overdreven was bleek in de jaren 1980, "toen de soort, zonder enige 
aanwijzing voor een eventuele afname, als een vrij schaarse broedvogel (51-500 paren) werd bestempeld." 
(Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002: 372) In 2000-2002 werd de Vlaamse populatie op 800 tot 
1100 broedparen geschat. In Wallonië zou dit aantal rond 51 000 schommelen en dit is een voorzichtige 
(onder)schatting. Deze soort was onbekend in het Brusselse gedurende de 19de eeuw en het is onduidelijk 
wanneer de Vuurgoudhaan het Brabantse bereikt heeft. Deze soort broedde in het Meerdaalwoud, ten 
zuiden van Leuven, minstens sinds 1916. In het Zoniënwoud werd een eerste broedgeval vastgesteld in 1938 
maar de Brusselse Regio werd pas tussen 1947 en 1954 heel geleidelijk veroverd. Didier de Bournonville (Le 
Gerfaut, 45: 85-116) signaleerde maar één broedpaar in het Zoniënwoud in deze periode. In 1967 werd er 
een broedkoppel opgemerkt in Sint-Genesius-Rode en vanaf 1970 werden 3 zingende mannetjes geteld in 
het Vronerodepark te Ukkel. Vanaf dan is de populatie snel gaan aangroeien, ook al bleef de soort in het 
Brusselse minder talrijk dan de Goudhaan. In 1989-1991 werd de Brusselse populatie op 100 tot 190 koppels 
geschat, hoofdzakelijk voorkomend op het Koninklijk Domein van Laken en in de residentiële wijken van 
Ukkel. In het Zoniënwoud was de soort alleen maar aan de rand aanwezig. In de periode 2000-2004 stelde 
men een stijging van meer dan 20% vast zowel qua aantallen als qua verspreidingsgebied. De Brusselse 
populatie werd in 2007 op 110 tot 450 territoria geschat. Vele groene ruimtes en ook het hart van het 
Zoniënwoud waren toen veroverd. Aan het einde van de 19de eeuw was deze soort in Nederland erg 
zeldzaam: "Wurde nur einmal, am 15. September 1851, bei Leiden gefangen."584 In Nederland vond het 
eerste bewezen broedgeval plaats op 28 april-18 juli 1928 te Ulvenhout585 bij Breda in Noord-Brabant. De 
vestiging van de Vuurgoudhaan in Nederland, in 1928, kaderde in een noordwaartse expansie in de 20ste 
eeuw waarbij ook België (1916), Denemarken (1961), Engeland (1962) en Zweden (1990) gekoloniseerd 
werden. De huidige Nederlandse broedpopulatie zou rond 4400 paren schommelen, minder dan de 5000 tot 
8000 die in de periode 1979-1985 geschat werden. Een verwachte sterke toename van de landelijke 
populatie in de afgelopen twee decennia is duidelijk uitgebleven. In het Groothertogdom Luxemburg is de 
Vuurgoudhaan alom aanwezig en de soort haalt voordeel uit de voortdurende aanplant van nieuwe 
coniferen. Hetzelfde geldt voor Rijnland-Westfalen, waar de soort sinds het midden van de jaren 1990 met 
ongeveer 10% is toegenomen, en voor Nederland. In de eerste helft van de 19de eeuw schreef C.-D. Degland: 
"De passage irrégulier en novembre dans notre département du Nord" (1840: 272). Ook in de Franse 
Moezelstreek was de soort in de eerste helft van de 19de eeuw "de passage […] au printemps et en automne." 
(Holandre J.-J., 1851: 100) Nu komt de soort er veel meer verspreid voor. 
 

Kleine Vliegenvanger, Ficedula parva 
Georges van Havre in 1928 en René Verheyen in 1948 maakten nog geen melding van deze soort. Karel  
Dupond had nochtans al over deze soort gepubliceerd en noemde haar eerst Siphia strophiata (Le Gerfaut, 
1938: 107 en 1939: 161), vervolgens Siphia parva parva (Le Gerfaut, 1941: 99). Toen Karel Dupond en Jean 
Maus in 1950 het Supplément uitgaven, waren er reeds 78 vangsten en verscheidene waarnemingen van 
deze soort voor Groot-Brittannië; 2 vangsten en 3 waarnemingen voor Nederland en 3 vangsten voor 
Frankrijk. In eigen land werden er door de heer Jans 2 individuen geobserveerd te Hofstade op 6 en 7 
september 1938. Vermits de vogels niet gevangen werden reageerde men met enig voorbehoud (De 
Wielewaal, 5: 44 en Le Gerfaut, 1938: 107). Het eerste geval voor Nederland betrof een eerstejaars ♂ 
verzameld op 23 september 1888 in het Haagse Bos in Den Haag (Zuid-Holland). Omtrent de oude 
broedpogingen bestaat heel wat onduidelijkheid. Zo lezen we bij Eykman: "De kleine vliegenvanger broedt 
hoogstwaarschijnlijk niet in ons land. Wel vond Van Pelt in 1909, in een eiercollectie, een ei dezer soort, dat 

 
584 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 420. 
585 Orgaan der club van Nederlandsche vogelkundigen, 1, 1928: 8-12. 
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in 1885 of ’86 op den ‘Wildenborgh’ bij Vorden [Gelderland] zou zijn gevonden en heeft Bernink het broeden 
in 1924 in een tuin te Almelo [Overijssel] geconstateerd. De jongen vlogen echter uit en geen ei werd 
verzameld; het uitgevlogen nest, thans in ’s Rijks museum te Leiden, is niet karakteristiek voor den vogel. In 
beide gevallen moet de juistheid der waarneming in twijfel getrokken worden, daar de soort ook in West-
Duitschland zelden wordt waargenomen."586 Tot op heden broedt deze soort nog steeds niet in Rijnland-
Westfalen. In Frankrijk werd deze soort slechts viermaal waargenomen in de 19de eeuw en éénmaal in de 
periode 1901-1955. Vanaf 1956 worden de waarnemingen regelmatiger, wat niet wegneemt dat uit 1958 en 
1977 geen enkel geval terug te vinden is. Het opengaan van het ornithologisch centrum op het Bretoense 
Ouessant, in 1984, deed het aantal waarnemingen per jaar drastisch stijgen. Het gemiddelde aantal klom op 
van 2, in de periode 1956-1983, naar 12,2 in de periode 1984-1997 (met een recordaantal van 33 in 1995) en 
zelfs 15,6 tussen 1998 en 2005. Picardië telt 2 waarnemingen: een individu gevangen op 2 oktober 1968 te 
Clermont (Oise) en ander individu dat op 23 augustus 1996 waargenomen werd in de "marais de l’Hâble 
d’Ault" (Somme). 
 

Withalsvliegenvanger, Ficedula albicollis 
Volgens Edmond de Selys-Longchamps was de soort "très rare et accidentellement en Belgique ; un individu 
a été vu en Hesbaye au mois d’avril". (Faune belge: 65) "Rare, mais on en prend chaque été ; niche parfois 
dans la forêt de Soignes." schreef Alphonse Dubois (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 
4: 9).  J. M. Deby had de soort nooit zelf in de natuur waargenomen: "Several have been killed in different 
parts of the country: I have never seen it alive." (Zoologist, 3: 1920) Deze soort werd omstreeks 1928 af en 
toe op doortrek in ons land waargenomen in de eerste helft van mei. Charles-Frédéric Dubois schreef dat hij 
verscheidene jaren na elkaar exemplaren had ontvangen die in het Zoniënwoud waren gevangen, wat hem 
deed besluiten "que cet oiseau est de passage régulier dans notre pays et qu’il peut y nicher. M. Schlégel dit 
qu’on l’a vu nicher dans les environs d’Amsterdam et de Groningue." (Faune des vertébrés de la Belgique, I: 
73) Inderdaad in zijn werk De vogels van Nederland  lezen we "Bij ons behoort [de soort] onder de zeldzame 
vogels, intusschen heeft men haar verscheidene malen, ééns zelfs in een stadstuin te Amsterdam, een ander 
maal in de kruidtuin te Groningen, broedende aangetroffen."587 Alphonse de la Fontaine citeert hem als 
regelmatige broedvogel, in kleine aantallen, in het Groothertogdom Luxemburg (Faune du pays de 
Luxembourg : 53). Niet zo verbazend want sinds oudsher heeft deze soort in Frankrijk haar bastion als 
regelmatige broedvogel in de Lorraine, wat Alfred Quinet en Jean-Joseph-Jacques Holandre bevestigen: 
"Espèce rare chez nous; plus commune en Lorraine." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 168) 
en "Forêts de chênes près de Merten, en été; de passage au printemps et en automne aux environs de Metz." 
(1851: 96) Eigenaardig genoeg werd deze soort, noch als broedvogel, noch als doortrekker waargenomen in 
het Groothertogdom bij het begin van de 20ste eeuw (Melchior E., 1987. Op. cit.: 216). Laurent Coopman laat 
in Au coin du Bois (1930) verstaan dat de soort, bewoner van oude loofbossen, mogelijk in het Hertogenwald 
werd waargenomen en Otto Le Roi vermeldt in Die Vogelfauna der Rheinprovinz (1906) de 
Withalsvliegenvanger als mogelijke broedvogel. Karel Dupond beschreef (Le Gerfaut, 1943: 110) een 
waarneming te Strée in de Condroz maar het enige geval vóór 1950 dat gehomologeerd werd, betreft een 
geval, een ♂ (2de kalenderjaar) op 1 mei 1931 in Kapellen (De Wielewaal, 6: 168).  In Groot-Brittannië betreft 
de eerste waarneming een adult mannetje te Whalsay, op de Shetlandeilanden, geschoten op 11 mei 1947. 
Tot 2013 zijn al 35 gevallen bekend. In Nederland werd de soort voor het eerst in 1855 waargenomen: op 18 
mei werd een ♂ dood aangetroffen in Noordwijk-aan-Zee588. Ofschoon deze soort op slechts 200 km in 
Frankrijk broedt, zijn de waarnemingen in Nederland schaars. In Frankrijk komt deze soort, nog steeds, 
hoofdzakelijk in het noordoosten voor. Over deze soort schreef Côme-Damien Degland: "de passage 
accidentel dans notre contrée, trouvé près de Lille en mai, Point en Hollande. […] On me l’a envoyé de la 
Lorraine où il niche." (1840: 220) Iets zuidelijker, in Picardië, werd deze soort slechts aan het einde van de 
19de eeuw gesignaleerd, in het departement Oise en voor de 20ste eeuw is er ook maar één melding, uit het 
bos van Compiègne (Oise).  
 

 
586 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 1: 221 en Tekke M.J., 1967. Broedgeval van de Kleine Vliegenvanger (Ficedula 
parva) in Nederland. Limosa, 40: 186-187. 
587 G.L. Funke, Amsterdam, I: 84. 
588 Van Ijzendoorn E.J., van der Laan & CDNA, 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch 
Birding, 18: 190. 
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Bonte Vliegenvanger, Ficedula hypoleuca 
In 1842 vermeldde Edmond de Selys-Longchamps: "Un petit nombre d’individus nichent dans les bois des 
Ardennes. A l’époque du passage ils se tiennent dans les vergers." (Faune belge: 65) Wat Alphonse Dubois 
aan het einde van de 19de eeuw schreef voor diverse locaties in ons land: "Très rare dans nos régions, vu [in 
Carlsbourg, prov. Luxemburg] une fois le 1er mai 1887 et le 29 avril 1888 […]. Observé deux sujets le 10 mai 
1888 [te Diegem] Observé aux passages d’avril et d’octobre [in Taviers, prov. Namen][…]. Passe le 29 avril 
1887 [Borgloon, prov. Luik][…] et séjourne quelque temps […]" (Ornis, 6: 317) werd 40 jaar later door Georges 
van Havre herhaald: "Migrateur régulier et en nombre assez important, traversant seulement notre pays 
pendant quelques jours, généralement à la fin d’avril et début de mai et en septembre." (Les oiseaux de la 
Belgique: 138) Rudolf Zimmermann deelt ons dezelfde ervaring mee vanuit Sedan, op nauwelijks 20 km van 
Bouillon verwijderd: "Einen Flug von etwa 10 (noch ziehender?) und in Pausen leghaft singender 
Trauerfliegenfänger sach ic ham 6. V. 17 an einem dicht mit Hecken bestandenen Bach südlich der Stadt." 
(Journal für Ornithologie, 6: 311) We noteren eenzelfde verhaal voor de Franse Lorraine en Moezelstreek: 
"de passage au printemps et en automne aux environs de Metz." (Holandre J.J., 1851: 96) De waarnemingen 
van Josef Gengler waren erg beperkt: "Selten nur gesehen und niemals ein altes schwarzes Männchen. Bei 
Torgny traf ic ham 28. Juli ein graues Stück, wahrscheinlich ein altes Weibchen."  (Archiv für Naturgeschichte, 
10: 115) De verspreiding van deze soort in Vlaanderen was in het begin van de 20ste eeuw ogenschijnlijk 
beperkt tot het Antwerpse, Oost-Brabant, de streek rond Luik en de Kempen. Werner Sunkel had nochtans 
in 1915 twee individuen opgemerkt, één in Oostnieuwkerke en een ander in Gits, een deelgemeente van 
Hooglede. Frans Segers (Broedvogels in de Kempen: 80) ontdekte zijn eerste exemplaar op 2 mei 1927. Van 
Havre vond het broeden van deze soort in ons land blijkbaar nogal evident: "Quelques couples nichent dans 
les provinces du nord et de l’est, notamment près d’Anvers, en Campine, dans l’Herogenwald, à Verviers et 
dans les Ardennes." (Les oiseaux de la Belgique: 138) Karel Dupond en Jean Maus (1950) waren kritischer en 
voegden in het Supplément à l’ouvrage du Chevalier G.M.C. van Havre… het bijwoord “exceptionnellement” 
toe. Terwijl in Les oiseaux de la faune belge uitsluitend gevallen uit het noorden en het oosten van het land 
staan opgesomd, vulden Dupond & Maus, op basis van een postume nota van G. van Havre zelf, de reeks aan 
met een geval uit het Meerdaalwoud, bij Leuven, uit juni 1929 (Le Gerfaut, 1930: 101). De soort zou in 1949 
in het Zwin gebroed hebben (Le Gerfaut, 1949: 226) en misschien ook in 1951 maar duidelijk bewijsmateriaal 
van deze mogelijke broedgevallen bestaat niet. Dupond & Maus (1950) vermelden ook een broedgeval uit 
1898 in Saint-Denis, deelgemeente van Bergen. Voor Nederland vermeldt Hermann Schlegel in De vogels van 
Nederland  (1878, I: 89) het voorkomen van de soort in Gelderland en Noord-Brabant. In het zuidelijke 
landsdeel van ons land noteerde men broedgevallen in de Ardennen en het Hertogenwald. Het massaal 
ophangen van broedkasten vanaf 1964 heeft daar een belangrijke rol in gespeeld en zorgde voor een 
expansie. Vóór 1964 vermeldt Serge Fontaine "aucun cas de nidification [in de Hoge Venen] mais elle serait 
possible" (Esquisse d’une Avifaune des Hautes-Fagnes et Fôrets voisins. Ministère de l’Agriculture, 
Administrations des Eaux et Fôrets. Travaux N° 6: 46). Alfred Van Beneden (De Giervalk, 1955: 229) had een 
zingend ♂ waargenomen in de bossen rond Eupen op 20 mei 1955 en, op dezelfde plaats, een mannetje met 
broedgedrag op 4 juni 1955. In dit deel van België sloot het verspreidingsgebied aan bij het Duitse 
Eifelgebergte (Le Roi O., 1906), het Groot-Hertogdom Luxemburg (De la Fontaine A., 1897), waar de soort af 
en toe broedde, en de Franse Lorraine (D’Hamonville L., 1895) en Noord-Frankrijk (Van Kempen Ch., 1912) 
waar hij als doortrekker en broedvogel bekend was. "De passage en Petit nombre dans le nord de la France, 
en automne et au printemps; niche quelquefois dans le Boulonnais et dans les environs de Lille" schreef 
Degland (1840: 219). In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen was de soort als broedvogel verspreid 
aanwezig in de 19de eeuw: "In Westfalen brüten Trauerschnäpper etwa seit 1860 während sie in die 
ehemaligen Rheinprovinz Anfang des 20. Jahrhunderts fast nur in den Mittelgebirgen brüteten." (Die 
Brutvögel Nordrhein-Westfalens: 388) In de periode 1973-1977 werd de totale Belgische populatie op 9500 
broedparen geschat, waarvan de meerderheid in Vlaanderen voorkwam. Vóór 1985-1988 schat men de 
aantallen voor Vlaanderen ruwweg op 4000 tot 8000 broedparen maar dat was duidelijk overschat. In 1989-
1991 kwam een meer realistische inschatting 4100-5400 broedparen uit de bus. Hoewel de soort overal in 
Vlaanderen voorkomt, is de populatie sinds de jaren 1970 met de helft teruggelopen. Volgens Lippens & Wille 
(1972) waren er 600 broedparen aanwezig in België, waarvan 580 in de provincie Luxemburg. In 1973-1977, 
waren er reeds 1300 paren in ons land. Volgens Willem Paulussen heeft de soort zich in de Kempen 
wonderwel goed hersteld van een terugval: "Forty years ago the Pied Flycatcher was a very scarce breeding 
bird but since 1965 the population has increased and, in 1992 the species occurs in small numbers in all the 
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Campine villages." (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 98) Naarmate het aantal nestkasten die nog 
in goede staat verkeerden afnam, daalde dit aantal en zocht de soort opnieuw natuurlijke nestholen op. Het 
ouder worden van de bossen speelde in het voordeel van de soort. In de periodes 1985-1988 en 1989-1991 
werden de aantallen in Vlaanderen respectievelijk op 300-400 en 200-350 broedparen geschat. De laatse 
Vlaamse broedvogelatlas maakt gewag van 600 tot 1000 broedparen. Volgens recente studies hebben de 
aantallen zich gestabiliseerd of nemen ze zelfs plaatselijk lichtjes af. De opwarming van het klimaat heeft o.a. 
geleid tot vroegere legdata bij verschillende vogelsoorten. Een trekvogel zoals de Bonte Vliegenvanger heeft 
hierbij problemen om gepast in te spelen op de vervroegde beschikbaarheid van het voedsel met een hogere 
sterfte bij de jongen als gevolg. In Wallonië stelt men verder een oostwaartse beweging vast. Buiten de 
Ardennen en Belgisch Lotharingen broedt de soort elders sporadisch. Het uiterste zuidoosten (streek van 
Aarlen en Messancy) is intussen ook bezet. Het aantal Bonte Vliegenvangers, die zich hoofdzakelijk ophouden 
in eiken- en beukenbossen, werd in 2010 op 840 broedparen geschat. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is 
de verspreiding van de soort nagenoeg ongewijzigd gebleven van 1828 tot op heden. De enige gekende 
broedgevallen van deze soort dateren uit de 19de eeuw. Dit geldt ook voor de Brusselse Regio: Paul Herroelen 
deelde aan Didier Rabosée mee dat op 2 juni 1861 een legsel met 5 eieren, dat werd opgenomen in de 
collectie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, in de stad Brussel werd 
aangetroffen. In 1978 bezochten 2 zingende mannetjes nestkasten, een ander ♂ werd van 28 mei tot 3 juni 
in het Zoniënwoud waargenomen en nog een ander ♂ op 5, 6 en 23 mei in Kraainem. Op 5 juli 1979 werd 
een ♀ gesignaleerd in het Josaphatpark in Schaarbeek terwijl een individu genoteerd werd op 20 juni 1981 
in Sint-Lambrechts-Woluwe (Aves, 15: 144; 15: 187, 17: 38 en 19: 158). In mei-juni 1992, na het afsluiten van 
het atlaswerk voor de Brusselse broedvogelatlas van 1995, werd in Watermaal-Bosvoorde een 
gekantonneerd mannetje opgemerkt dat nestmateriaal naar een nestkast bracht. Er werd geen vrouwtje 
opgemerkt maar het is niet uitgesloten dat toevallige broedgevallen onopgemerkt voorbijgingen. Volgens 
Alphonse de la Fontaine was de Zwarte Vliegenvanger in de 19de eeuw zeldzamer dan de 
Withalsvliegenvanger in het Groothertogdom Luxemburg. In 1910 werd een broedgeval vastgesteld in het 
stadspark van Luxemburg589. In 1923 en 1924 zou de soort in Rosport gebroed hebben en in 1933 in het 
stadspark van Esch-sur-Alzette. Voor het eerst volgende, gedocumenteerde broedgeval werd het wachten 
tot 1958590. Opvallend is dat al deze gevallen plaatsvonden in opgehangen nestkasten. Terwijl de aantallen 
in België nagenoeg stabiel blijven en in Noord-Frankrijk de laatste decennia de aantallen en de verspreiding 
ongewijzigd zijn gebleven, gaat de soort in Noordrijn-Westfalen achteruit. Bij de laatste atlascensus werden 
naar schatting 4800 tot 8000 paren geteld. Dit betekent de helft van de aantallen die in de jaren 1990 werden 
opgetekend. Alleen al in de periode 2002-2009 werd een terugval met 25% genoteerd. In Nederland was de 
soort in de jaren 1990 een algemene broedvogel, doortrekker en zomergast. Nadien zijn  de aantallen eerst 
gedaald om vervolgens weer toe te nemen. De Nederlandse populatie werd in 1998-2000 geschat op 14000-
18000 paren. Dat is ten opzichte van de 15000-25000 paren in 1979-1985 een duidelijke daling. Men stelde 
nochtans her en der een forse stijging vast, vooral in Noord-Brabant en de noordelijke helft van Limburg maar 
dit heeft de algemene negatieve tendens, merkbaar over het ganse land niet kunnen rechtzetten. In 
Duitsland stelt men dezelfde, moeilijk verklaarbare tegenstrijdigheden vast: enerzijds een afname in 
verschillende proefvlakken in 1989-1999 maar een toename in delen van Nedersaksen, grenzend aan de 
Nederlandse provincie Drente. In 2010 bereikte me weer dezelfde populatieaantallen als in 1990. 
 

Baardman, Panurus biarmicus 
"Anciennement, cette Mésange était plus ou moins sédentaire en Belgique dans les grands marais des 
Flandres et de la Campine [...] ; aujourd’hui, elle est devenue excessivement rare et ne nous visite 
qu’accidentellement lors des migrations d’automne" schrijft Alphonse Dubois (Mémoires de la Société 
Zoologique de France, XXV: 195-196). In een eerdere publicatie  benadrukte hij het beperkte geografische 
voorkomen: "Sehr selten; erscheint bisweilen in den Supfen Flanderns und der Provinz Antwerpen." 
(Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (5): 74) Een veertigtal jaren eerder schreef Julien Marc 
Deby ook reeds: "This pretty Chinese-looking bird is found only in one locality of the country, namely, the 

 
589 Brasseur X., 1911. Die Vogelwelt des Luxemburger Stadtparkes. In Sünnen M., 1911. Die Vogelschutz im Grossherzogtum 
Luxemburg. Theoretisch-praktische Anleitung für Jung und Alt, Gebrüder Nimax Luxemburg. 
590 Schmitt, R., 1958. Zwei neue Brutnachweise des Trauerfliegenschnäppers für Luxemburg. Regulus, 6: 120-130. 
Wassenich, V., 1962. Zur kürzlichen (Brut-) Ausbreitung des Trauerschnäppers (Ficedula hypoleuca) in Luxemburg. Regulus, 7: 247-
257. 
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reed marshes of the province of Antwerp, bordering on Holland." (Zoologist, 3: 1021) De soort moet toen erg 
talrijk aanwezig geweest zijn want Deby hield verscheidene exemplaren in een volière. Volgens E. de Selys-
Longchamps was de soort "De passage accidentel à la fin de l’automne aux environs de Liège; plus 
régulièrement dans le Brabant et à Anvers." (Faune belge: 103) Alphonse de la Fontaine schreef: "Elle n’est 
nulle part aussi abondante qu’en Hollande" (Faune du pays du Luxembourg: 110). Hij was van oordeel dat 
idividuen die in het najaar, hoofdzakelijk in november, in het Groothertogdom Luxemburg werden 
waargenomen van Nederland afkomstig waren. Bij Jean-Joseph-Jacques Holandre lezen we: "Ce joli oiseau 
qui est assez abondant en Hollande, a paru dans les saussaies [wilgenbosjes] de Longeville au mois de 
novembre de 1821, où elles sont restées environ trois semaines. On en a tué plusieurs, ainsi qu’en 1822, où 
leur apparition a été très-courte.." (1851: 104) Ten tijde van Alfred Quinet was deze soort nog steeds "assez 
rare en Belgique" (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 175). Omstreeks 1928 was deze soort in 
ons land een zeer schaarse trekgast - "très rare visiteur" schrijft Georges van Havre - in maart en oktober. De 
ornitholoog uit Wijnegem en Alphonse Dubois blikken nostalgisch terug op het verleden, toen deze soort in 
de tweede helft van de 19de eeuw erg verspreid voorkwam, zelfs in de wintermaanden, aan de boorden van 
de Schelde, aan de moerassen van de Kempen, in de polderkreken en ook aan moerassen in het Leuvense. 
De verspreiding was echter geografisch beperkt en de soort verdween systematisch als broedvogel samen 
met de gepaste habitat: "Depuis lors [l’espèce] a disparu à l’état sédentaire avec le milieu qui lui est propre." 
(Les oiseaux de la Belgique: 130). Laten we even verder grasduinen in de oudere literatuur. E. de Selys-
Longchamps schreef verder over de Baardman "de passage accidentel à la fin de l’automne aux environs de 
Liège; plus régulièrement dans le Brabant et à Anvers." (Faune belge: 103) Félicien Fallon noteerde "La 
Mésange Moustache est fort rare en Belgique, et seulement de passage irrégulier en automne sur l’Escaut et 
dans les marais de la province d’Anvers et des Flandres." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 85) 
Inderdaad, rond 1870 broedde de Baardman regelmatig in Burcht, Zwijndrecht en Kaloo. Florent Wortelaers 
(Le Gerfaut, 1942: 105 en 110) beschrijft een broedgeval aan een moeras in Korbeek-Lo, vastgesteld op 2 mei 
1942.  Het nest bevatte 2 eieren maar "ongelukkiglijk werd dit rietstuk afgestookt waarbij het nest en de 
eieren vernield werden en de vogels spoorloos verdwenen" (Het Meerdaelwoud: 180). In de verzameling van 
Joseph de Hemptinne prijkte een exemplaar, gevangen in het Antwerpse in 1877 en beschreven door Karel 
Dupond (Le Gerfaut, 1943: 110). Lippens en Wille (1972) schatten toen de Belgische populatie nog op 40 
broedparen. Van 1973 tot en met 1977 broedde de Baardman in de kust- en Scheldepolders, in de Kempen 
en mogelijk bij Lier en Avelgem, ten zuidoosten van Kortrijk. Een zomerwaarneming in 1974 te Baudour, in 
het westen van de provincie Henegouwen, deed nieuwe broedgevallen in dit deel van ons land vermoeden 
(Aves, 12, 1975: 31-32). Laten we echter niet uit het oog verliezen dat de Baardman in het Zwin in de jaren 
1970 een recente soort was: hij was er voor het eerst tijdens de grote invasie van 1965 waargenomen. Eerder 
was er reeds een broedpoging geweest in de Dijlevallei (Wortelaers F., 1942: 110) in 1942 en een geslaagd 
broedgeval te Neerpelt in 1966 (Lehaen H., 1967: 208-209). De werken voor de drooglegging van Oost- en 
Zuid-Flevoland, waartoe beslist werd in 1918 na de dramatische watersnood van 1916, werden gestart in 
1924 en werden beëindigd in 1957. Dit ontketende een explosieve toename van het aantal broedvogels in 
heel Europa en werd in ons land merkbaar in 1966. "In Belgium, at the end of September 1965, Bearded Tits 
began to appear near Antwerp where the last Belgian birds had bred in about 1870 and later they were seen 
all along the coast in flocks of up to 30, inland at Ghent and even as far as Leuven, about 25 kilometres east 
of Brussels. Before these occurrences, the species had been a scarce vagrant to Belgium in late autumn: 44 
ringed in the late autumn of 1965 were probably the first ringed in [België]" 591 In de jaren nadien volgden 
nog enkele broedgevallen maar de strenge winter van 1978-1979 deed nagenoeg de volledige populatie 
verdwijnen. In 1994 werden 4 territoria genoteerd en in het begin van de 21ste eeuw werd de populatie op 
10-20 paren geschat met hetzelfde verspreidingspatroon als in de periode 1973-1977: Oost- en Middenkust, 
het Linkeroevergebied in het Antwerpse, de Zeebrugse achterhaven en uitzonderlijk Limburg. De soort kwam 
in Vlaanderen bij het begin van de 21ste eeuw in Vlaanderen slechts in 1% van de atlashokken voor. In 1997 
is er een broedgeval geweest in het Waalse Ploegsteert, een gehucht in de provincie Henegouwen, op de 
grens met Frankrijk en mogelijk heeft de soort in 2009 ook in Harchies gebroed. Voor Noord-Frankrijk schreef 
Côme-Damien Degland: "Cette espèce habite de préférence le nord de l’Europe. Ell est commune en Hollande 
et passe, chaque année, derrière la citadelle de Lille, et en d’autres endroits de notre contrée, à la fin 
d’octobre. Elles sont en petites troupes de dix à douze. Il en est qui nichent dans les fossés de Saint-Omer et 

 
591 Axe H.E., 1966.  Eruptions of Bearded Tits during 1959-65. British Birds, 59: 535. 
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les vastes marais de Péronne. Un très-grand nombre couvaient , il y a quelques années, dans les moëres de 
Dunkerque […]" (1840: 205). In vergelijking met de periode 1973-1977 is de verspreiding lichtjes afgenomen 
en bovendien ingrijpend gewijzigd en de afname van de Nederlandse broedpopulatie des te sterker zijn 
geweest indien het aantal paren buiten Zuidelijk Flevoland niet was toegenomen. Een sterke toename vond 
onder meer plaats in het Lauwersmeer, nadat hier in de tweede helft van de jaren tachtig grootschalige 
rietvegetaties waren ontstaan. Voor de periode 1998-2000 worden de aantallen geschat op 1200-2000 
paren. In Noordrijn-Westfalen, daarentegen, nemen de aantallen jaarlijks af. 
 

Rotskruiper, Tichodroma muraria 
Deze soort werd af en toe waargenomen op Ardense rotswanden en in leisteengroeven. "Très rare en 
Belgique" schreef Alfred Quinet in 1898 (Quinet A., 1898. Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 
171). Edmond de Selys-Longchamps preciseerde eerder "aux environs de Rocroy près de la frontière de 
Belgique." (Faune belge: 106) De Selys-Longchamps had trouwens het voorkomen van de soort aan A. de 
Norguet gesignaleerd terwijl Marcotte592 het niet vermeldt in zijn overzicht van de gewervelde dieren van 
het arrondissement Abbeville, wat enigszins begrijpelijk is, gezien de geografische ligging en anderzijds toch 
raar omdat er in de literatuur sprake is van een exemplaar in het arrondissement Abbeville vóór 1833. Tot in 
1900 waren er voor ons land reeds 10 gevallen bekend. In de Ardennen, meer bepaald in Rocroi, werd de 
soort al in 1842 gesignaleerd door de Selys-Longchamps in zijn Faune belge. De soort werd vóór 1857 
gevangen bij Namen, achter de citadel, in Aubel en in Hoei. Uit Namen volgde een volgend geval, beschreven 
door Félicien Fallon in zijn Monographie des oiseaux de la Belgique. Dit dateerde van vóór 1875, datum van 
uitgave van het boek en in Le Gerfaut (1943: 110) wordt een waarneming uit 1883 in Comblain-au-Pont door 
Karel Dupond toegelicht. Omstreeks 1880 werd de Rotskruiper ook in het Hooge, bij Ieper waargenomen: 
"M. van Havre m'informe aussi qu'un Tichodrome (Tichodroma muraria L.) a été tiré à la Hogue près d'Ypres 
en 1890". (Dubois A., 1913c: 190) In Koekelberg, bij Brussel, noteerde men op 7 juli 1891 een ♀ en op 11 juli 
van datzelfde jaar een ♂ (Faune des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, II, addit. et corr.: 721). Alphonse 
Dubois had deze betrouwbare informatie verkregen van "M. J. Opdenbosch, préparateur au Musée, qui a été 
chargé d’empailler ces oiseaux." (Dubois A., 1876-1894. Op. cit.: 721) De waarneming van een ♀ te 
Chaudfontaine in oktober 1890 werd het eerste gehomologeerde geval voor ons land gevolgd door een  
individu (1ste kalenderjaar op 4 december 1943 in Berchem en een exemplaar (2de kalenderjaar)  op de wand 
“Louis-Philippe” van de Rochers de Freÿr te Waulsort op 1 maart 1954. Van 30 december 2014 tot 8 april 
2015 verbleef een exemplaar op de citadel van Dinant593. Dat was een uniek gebeuren want tot december 
2014 werd deze soort slechts een twaalftal keer eerder in België vastgesteld, meestal in steengroeves of op 
hoge gebouwen. Waarom niet de gevel van een school? (Bara, F. & Vieuxtemps, D., 2004: 117-118) Tussen 
1986 en 1990 overwinterde een volwassen mannetje jaarlijks in een steengroeve in Poulseur, een 
deelgemeente van het schilderachtige Comblain-au-Pont in de provincie Luik (Sorbi S., 1987: 34-37). Nadien 
moesten we ons telkens tevreden stellen met erg korte waarnemingen.  Het meerdaagse verblijf in Dinant 
was een meevaller en als kers op de taart overwinterde een tweede individu van 7 februari 2015 tot eind 
maart in een nog in gebruik zijnde steengroeve in de vallei van de Ourthe. Wie weet brengt een zorgvuldige 
zoektocht nog overwinteraars aan het licht? De eerste melding van deze soort in Groot-Brittannië komt uit 
Stratton Strawless, in het graafschap Norfolk, in oktober 1792. Intussen werden er reeds 10 individuen geteld. 
In Nederland is het een uiterst zeldzame soort die voor het eerst in 1989 werd waargenomen. Een individu 
verbleef van 13 november tot 11 april en opnieuw op 27 november 1990 en 5 april 1991 te Buitenveldert594 
in het stadsdeel Zuid te Amsterdam. De exemplaren die Côme-Damien Degland in zijn collectie had, waren 
afkomstig van Briançon, Besançon en Grenoble. Uiteraard houdt deze soort van rotswanden maar ook uit 
Frankrijk zijn ontzaglijk veel gevallen bekend waarbij Rotskruipers op gebouwen werden waargenomen. Het 
was kinderspel om enkele voorbeelden ‘uit de oude doos’ te vinden.595 Recent, verbleef een individu in het 

 
592 Marcotte F., 1860. Les animaux vertébrés de l’arrondissement d’Abbeville, Typographie P. Briez, Abbeville. Uittreksel uit de 
Mémoires de la Société Impériale d’Emulation d’Abbeville, 1857-1860: 217-440, deel gewijd aan Vogels pp. 255-366  
593 Gailly R. & Mathelart C., 2015. Hivernage de deux Tichodromes échelettes Tichodroma muraria en Wallonnie en 2014-2015. Aves, 
52 : 193-205. 
594 Birding World, 2: 407 en 433-434. 
595 Belhache J., 1960. Hivernage de Tichodroma muraria à Nantes. Alauda, 28: 150;  Barloy J.J., 1963. Un Tichodrome sur Notre-Dame 
de Paris. L'Oiseau et la Revue Française d’Ornithologie, 33: 287-288; 17; Godel M., 1960. Tichodrome (Tichodroma muraria) à 
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hartje van Parijs van december 2003 tot 14 maart 2004 en in februari 1963 werd een exemplaar 
waargenomen op de kathedraal van Beauvais (departement Oise). 
 

Kortsnavelboomkruiper, Certhia macrodactyla 
Ten tijde van Edmond de Selys-Longchamps was deze soort "commun dans les jardins et les bois". (Faune 
belge: 105) Henri Plon schreef eveneens "On rencontre le grimpereau dans les endroits où se trouvent 
beaucoup de vieux arbres, surtout de vieux saules [wilgen] crevassés." (Les oiseaux du pays, leurs moeurs, 
leurs chants, leurs caractères: 120) Alphonse Dubois vult aan met "Très commun, surtout en hiver." (Ornis, 
6: 319) Tijdens zijn korte verblijf in Wallonië heeft Oliver Vernon Aplin deze soort maar eenmaal 
waargenomen: "Seen once." (Zoologist, 3: 157) Josef Gengler had minder geluk en trok te voorbarig zijn 
conclusie: "[…] er ist mir nie begegnet oder von mir tatsächlich übersehen worden. Da ich stets der Meinung 
war, daβ dieser Baumläufer mehr das Gebirge bewohne, erwartete ich auch gar nicht, ihn in Belgien zu 
finden." (Archiv für Naturgeschichte, 10: 107) De soort kwam algemeen voor in de met beuken en sparren 
beboste delen van de Hoge Venen: "Dans la forêt proche de la fagne, nous avons établi que le grimpereau 
macrodactyle, Certhia familiaris macrodactyla, est fixé. Il niche sur la rive droite de la Helle [zijrivier van de 
Vesder in de Belgische provincie Luik] et au Roerbusch [Ruhrbusch]." (Hautes Fagnes, 1, 1938: 129) In de 
periode 1973-1977 was deze soort in de Ardennen gekantonneerd ten oosten van de Maas en in Belgisch 
Lotharingen. Het in kaart brengen van deze soort hebben we hoofdzakelijk te danken aan het veldwerk van 
Alfred Van Beneden (Le Gerfaut, 1936: 188-201 en Le Gerfaut, 1952: 1-18), verricht tussen 1936 en 1952. 
Gezien de betrekkelijk geringe populaties betwijfelde Pierre Devillers de theorie, gesuggereerd door Lippens 
en Wille (1972), die voor België 25 000 broedparen opgaven met de hoogste dichtheid in de Kempen en de 
loofhoutbossen van Midden-België, dat de plaatselijke toename veroorzaakt zou zijn geweest door 
"aanpassing aan de naaldhoutbossen" (Atlas van de vogels in België en West-Europa: 727). Sinds de jaren 
1980 heeft de Kortsnavelboomkruiper ook de Famene, de Fagne, de Thiérache en de Condroz veroverd. De 
populatie werd in Wallonië om en bij 2010 op 6400 paren geschat maar vermoedelijk zijn er meer. Ook in 
Vlaanderen doet de soort het, o.a. door het ouder worden van van de bossen en een betere bescherming 
ervan, het goed maar precieze cijfers ontbreken. Deze soort werd pas in 1931 tot de Luxemburgse avifauna 
gerekend. Alfred Van Beneden (Le Gerfaut, 26: 188-201) schreef in 1936 dat deze soort vermoedelijk haar  
verspreidingsgebied naar het westen had uitgebreid en deze tendens zich nog steeds verder. Sinds 1980 is 
de Belgische populatie verdrievoudigd. Aan het einde van de jaren 1980 had de soort het volledige 
Groothertogdom veroverd (Melchior E., 1987. Op. cit. 256). In Nederland werd deze ondersoort van C. 
familiaris voor het eerst in het zuidoosten van Zuid-Limburg vastgesteld, meer bepaald te te Vijlenerbos bij 
Vaals in 1993 waar vanaf 21-28 maart tot begin juni 16 territoria werden genoteerd596 (Dutch Birding, 16: 
221-225). De kans bestaat dat deze populatie, die in 1994 was uitgegroeid tot 19 territoria, voordien over 
het hoofd werd gezien. In 1995-1996 werden er meer dan 10 territoria aangetroffen en in 1997 was de 
populatie aangegroeid tot 41 territoria. Terwijl er elders nog eens 13 andere gevonden werden. Het 
Limburgse broedgebied sluit aan bij het Duitse Aachenerwald en het bosgebied rond Eupen, waar deze 
ondersoort een algemeen voorkomende broedvogel is. In Noord-Frankrijk was de Kortsnavelboomkruiper in 
de 19de eeuw "sédentaire et commun dans les environs de Lille" (Degland C.-D., 1840: 275), daar is geen 
verandering in opgetreden. 

 
Buidelmees, Remiz pendulinus 
Deze soort werd voor het eerst op 30 september 1966 te Herstal (prov. Luik) opgemerkt (Le Gerfaut, 1966: 
471 en Aves, 4: 1). In Vlaanderen werden de eerste waarnemingen verricht in 1980 in het West-Vlaamse 
Stuivenskerke en in de winter van 1982-1983 in de Gavers te Harelbeke (West-Vlaanderen). Vanaf 1983 werd 
de soort jaarlijks en in toenemende aantallen opgemerkt in gans Vlaanderen, maar vooral in het Antwerpse., 
meer bepaald het havengebied op de Linkerscheldeoever en in het Limburgse Maasgebied. De eerste 
broedgevallen werden in 1988, in Niel en Boorsem, vastgesteld. Sindsdien broedt de soort elk jaar met 
succes. Na een flinke terugval in de periode 1870-1890, vond een opmerkelijk, maar trage westwaartse 
expansie vanuit Polen en de aangrenzende landen plaats in de jaren 1920-1940. In 1965 had de soort Oost-

 
Versailles. Oiseaux de France, 10: 53; 14; Etchécopar R.D., 1960. Tichodroma muraria à Blois. L'Oiseau et la Revue Française 
d’Ornithologie, 30: 183-184; Belhache J., 1960. Hivernage de Tichodroma muraria à Nantes. Alauda, 28: 150. 
596 Schepers F.J., 1994. Taigaboomkruipers in Zuid-Limburg. Dutch Birding, 16: 221-225. 
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Duitsland bereikt, in 1975 West-Duitsland, in 1981 was Nederland aan de beurt, in 1979 de Elzas en in 1986 
de Franse Lorraine597. De soort lijkt over haar hoogtepunt: "De vette jaren van de Buidelmees liggen al een 
hele tijd achter ons. Net zoals in Nederland werd de piek in Vlaanderen al bereikt in het begin van de jaren 
90. Sindsdien is de soort stelselmatig afgenomen als broedvogel. In 2006-2007 werden nog resp. 3 
broedparen en 5 zangposten en 1 broedpaar en 2 zangposten geteld." (Vermeersch G. & Anselin A., 2009: 
86) Ook in Wallonië werden geen broedgevallen meer vastgesteld tussen 2001 en 2007. Voordien heeft men 
enkele occasionele broedgevallen genoteerd in het zuiden van ons land, waaronder een eerste poging in 
1990 in de buurt van Luik (Bertrand J., 1993: 69-71 en Testaert, D., 1998: 81-96) en in mei 1987 een 
broepoging in de Maasvallei op de Belgisch-Nederlandse grens (Glineur W., 1989: 126-127). Het eerste geval 
in Nederland betrof een onafgemaakt nest dat in september 1962 op de Hofmansplaat in de Brabantse 
Biesbosch (Noord-Brabant) ontdekt werd.598 De eerste zichtwaarneming van een individu vond plaats op 7 
november 1965599 in de Groote Peel (Limburg). Het derde geval voor Nederland was meteen een 
ringvangst600 op 8 oktober 1967. In totaal werden in december 1967 zeven exemplaren gezien op 5 plaatsen. 
In 1968, 1974 en 1975 volgenden enkele nestvondsten en vanaf 1981 kwam de soort geleidelijk elk jaar tot 
broeden in Nederland, aanvankelijk in Friesland en Groningen.601 Vanaf 1987 namen de aantallen aanzienlijk 
toe om ten minste 215 paren te bedragen in 1992. Naar schatting schommelde het aantal territoria in de 
periode 1998-2000 tussen 140 en 210. In 1987 werd aangenomen dat de Buidelmees vermoedelijk tot de 
Luxemburgse avifauna behoorde. De vangst van een jong exemplaar op 4 augustus 1967 in de omgeving van 
Schifflange was de aanleiding maar ander bewijsmateriaal bestond niet602. Er werden in dezelfde maand nog 
andere jongen opgemerkt maar de zoektocht naar een nest bleef zonder succes.  In Noordrijn-Westfalen 
beschreef, aan het einde van de 13de eeuw, Albertus Magnus het voorkomen van deze soort in de omgeving 
van de Keulse Dom en Aldrovandi vermeldde omstreeks 1580 het voorkomen in de omgeving van de stad 
Moers. Nadien verdween de soort in deze Duitse deelstaat om pas in de jaren 1930 en 1950 terug op te 
duiken. In de jaren 1970 genoot Rijnland-Westfalen mee van de westelijke  areaaluitbreiding die in alle 
Midden- en Zuidwest-Europese landen merkbaar werd. In de 19de schreef Côme-Damien Degland "Niche en 
Autriche, le long des bords du Danube. Tuée près de Dieppe, par M. Hardy" (1840 : 206). Een fiere Jean-
Joseph-Jacques Holandre schreef: "[…] j’en ai tué un individu mâle, dans les fossés des fortifications au Saulcy, 
le 20 mai 1818." (1851: 104) In Noord-Frankrijk is de verspreiding van de soort als broedvogel pas echt in het 
begin van de jaren 1990 gestart.  
 

Wielewaal, Oriolus oriolus 
Omstreeks 1842 was deze soort, volgens Edmond de Selys-Longchamps en J. M. Deby schreven 
respectievelijk "commun dans les jardins et les bois" of "Common in woods and gardens". (Zoologist, 3: 860) 
Oliver Vernon Aplin had de soort bij Dinant gehoord: "I heard the note of this bird in the Bois de Roquet." 
(Zoologist, 3: 158) Over de situatie in Sedan schreef Rudolf Zimmermann in 1919: "Nicht seltener 
Sommervogel auch in baumreichen Stadtgärtnen, kam der Piril von Mitte Mai an regelmässig zur 
Beobachtung. Am 4. VI. 1917 bebrütete in einem Stadtgarten ein Paar Seine 4 Eier." (Journal für Ornithologie, 
6: 312) Saxby had een vertekend beeld wanneer hij schreef: "Said to be common in some seasons and scarce 
in others." (Zoologist, 19: 7540) Alphonse Dubois (Ornis, 6: 300) beklemt aankomst- en vertrekdata. Voor de 
periode 1887-1889 waren deze toen ook eind april tot iets na half augustus. Josef Gengler zag de laatse 
Wielewaal vertrekken op 21 augustus (Archiv für Naturgeschichte, 10: 92). Maar ook in de nabijheid van de 
Zenne en halverwege Brussel en Mechelen werd de soort waargenomen: "I heard the note in a wood near 
the Château Rubens." (Zoologist, 3: 162) Ook nog in het begin van de 20ste eeuw kwam de Wielewaal voor "là 
où il y a des arbres", dus ook in tuinen. Nu houdt de soort zich, hoog in boomkruinen op. In 1955 lezen we 
bij W. Paulussen: "Sinds 1941 nam ik nota’s bij 63 broedsels van Wielewalen. In de naaste omgeving van mijn 
woning zijn er een tiental territoria. In 1943 verkende ik de omgeving en na 11 jaar heb ik vastgesteld dat de 

 
597 Flade M., Franz D. & Helbig A., 1986. Die Ausbreitung der Beutelmeise (Remiz pendulinus) an ihrer nordwestlichen 
Verbreitungsgrenze bis 1985. Journal für Ornithologie, 127: 261-287. 
598 Braaksma S., 1965. Een nestvondst van de Buidelmees Remiz pendulinus in de Brabantse Biesbosch in december 1962. Limosa, 38: 
6-12. 
599 Martens J., 1966. Korte mededelingen. Bemerkung (und Berichtigung) zu Remiz. Limosa, 39: 148-148. 
600 Kate C.G.B.T., 1968. Nieuwe waarnemingen van de Buidelmees (Remiz pendulinus) in ons land. Limosa, 41: 27-30. 
601 Blankert J.J. & Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna, 1983. Rare birds in Netherlands in 1981. Dutch Birding, 5: 8-9. 
602 Peltzer, J., 1968. Brütete die Beutelmeise (Remiz pendulinus) 1967 in der Escher Gegend? Regulus, 9: 242-246. 
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bezetting steeds standvastig bleef, aangezien het aantal broedparen noch verminderde, noch 
vermeerderde." (De Giervalk, 1955: 69) In de Dijlevallei was de Wielewaal broedvogel in de parken en bossen 
en "in 't hoog elzenstruikgewas te midden van een groot rietveld" (Wortelaars, 1946: 178). In de jaren 1960 
werd de Belgische populatie nog op 5000 broedparen geschat, waarvan de meerderheid in Vlaanderen 
voorkwam. In de helft van de jaren 1970 werd dit herleid tot minder dan de helft (2300). "About 40 years 
ago each village here had tens of breeding pairs. However, a strong decrease in the numbers of the Golden 
Oriole began in the early 1970’s." (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 109) schreef Willem Paulusen 
over de situatie in de Kempen. In 1985-1988 schatte men de Vlaamse populatie op 1000 tot 1500 paren en 
in 1989-1991 nog slechts 920-1150 en er zijn nog steeds geen sporen van herstel. In Wallonië is er sprake van 
900 broedparen vooral ten westen van de Maasvallei en de soort is nagenoeg afwezig in de Ardennen. In 
2010 werd de Waalse populatie op 900 broedparen geschat. Sinds het midden van de 20ste eeuw is ook hier 
een neerwaartse trend merkbaar. In het midden van de 19de eeuw was de Wielewaal in het Brusselse een 
gewone verschijning nu komt hij er nog sporadisch voor. Zo schreef Henri Plon reeds in 1900 "Il n’habite que 
les grands bois, les bosquets et les vergers plantés de beaucoup de grand sarbres, et autant que possible à 
l’écart de toute habitation, à moins que les arbres ne soient très élevés, comme ceux des parcs de Bruxelles 
et de Binche, qui en possèdent chacun un couple." (Les oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs 
caractères, Balat, Bruxelles: 134) Tussen 1947 en 1954 bevolkten een twingtigtal broedparen het 
Zoniënwoud en enkele anderen waren aanwezig in de parken van de Brusselse omgeving (De Bournonville 
B., 1955: 91). In 1989-1991 werd nog maar 4 gekantonneerde mannetjes geteld. In 1995 schreven de auteurs 
van de Atlas des oiseaux nicheurs de Bruxelles 1989-1991: "Le déclin de l’espèce est tel qu’elle frôle la 
disparition". Inderdaad, in 2007 ging men er van uit dat de soort niet meer broedde in het Brusselse. Het lijkt 
wel contradictorisch maar ‘Belgische’ en Nederlandse Wielewalen houden de populatie in Oost-Engeland in 
stand: "Maintenance of a stable population can only be achieved with the low productivity reported here […] 
if there is an adequate compensatory immigration of new breeding adults from elsewhere. Little is known of 
the early post-fledging mortality, but there is no doubt that Golden Orioles can have long breeding lives. One 
of the territories studied by GOG has been maintained for at least seven summers by a ringed male who was 
known to be 11 years old when last seen. It is probable that the source of this population in East Anglia is the 
Poplar nesting populations in Belgium and the Netherlands."603 Het aantal Wielewalen in Nederland werd in 
1979-1985 nog op 7000-10.000 paren geraamd. De schattingen in het kader van het atlasproject 1998-2000 
kwamen uit op ruim 3900 paren, wat waarschijnlijk iets te laag is. Een aantal van 4000-5000 paren is reëler. 
]In Noordrijn-Westfalen, waar de soort in de eerste helft van de 20ste eeuw in alle lage gebieden maar ook in 
delen van het middengebergte algemeen aanwezig was, stelde men al snel een terugval vast. Sinds de jaren 
1990 bedroeg deze zelfs 50% wat zich vertaalt in naar schatting 400 tot 600 paren in de periode 2005-2009. 
 

Grauwe Klauwier, Lanius collurio 
Ten tijde van Edmond de Selys-Longchamps was de soort vrij algemeen in de Ardennen, in de Kempen en aan 
de oevers van de Ourthe en de Semois: "elles abondaient dans les gorges de la Semois" (Dubois A., 1890: 
301), maar de soort was zeldzamer in Haspengouw. Rudolf Zimmermann bevestigt dat de soort net over de 
grens, op een twintigtal kilometer van Bouillon talrijk voorkwam, zelfs, al was het iets zeldzamer aan de rand 
van de stad: "Sommervogel, aber trotz der vielen Dornenhecken – wie mir scheinen will – in nächster 
Stadtnähe nicht übermässig häufig, begegnete ich den Rotrückigen Würger zahlreicher gelegentlich des 
Ausfluges nach dem Bois du Mont Dieu in dem gebüschreichen freien Lande." (Journal für Ornithologie, 6: 
311) Bij Xavier Raspail lezen we dat deze soort ook algemeen voorkwam aan de kust: "commune dans les 
dunes" (Mémoires de la Société Zoologique de France, 26: 142). Dit moest letterlijk geïnterpreteerd worden 
want éénmaal in het binnenland, werd de soort iets schaarser. Zo schrijft W.S. Medlicott over Saint-Pol-sur-
Mer, bij Duinkerke,  in het Franse departement Pas-de-Calais maar net over de Frans-Belgische grens: "Not 
very common; only about six pairs seen; all probably nesting" (British Birds, 12: 272). Bij Fallon vernemen we 
hetzelfde maar hij benadrukt ook de zeldzaamheid in Brabant. Oliver Vernon Aplin noteerde voor de 
Maasvallei: "I saw four males and one female" (Zoologist, 3: 158) en "one male" (Zoologist, 3: 162) voor het 
Mechelse.  Deby houdt het bij: "Local. Common in wild and unhabited moutainous situations; seldom seen 
elsewhere, except on its migrations in April or October." (Zoologist, 3: 859) Henri Plon schrijft dat ze zich 
ophoudt "à la lisière des bois, mais on la rencontre aussi dans les fortes haies, bien fournies qui clôturent les 

 
603 Milwright R.D.P., 1998. Breeding of Golden Oriole in the fenland basin of eastern Britain. Bird Study, 45: 328-329.   
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prairies ou dans les forts buissons, le long des chemins pas trop fréquentés, mais qui ne sont pas isolés de la 
grande végétation." (Les oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères: 151) Bij Georges van 
Havre (1928) en René Verheyen (1947) lezen we dat de soort in aantal afneemt maar volgens Karel Dupond 
(1950) namen de aantallen na de Tweede Wereldoorlog opnieuw toe in Midden- en Hoog-België om daarna 
weer af te nemen (Tricot J., 1967: 56-68), althans in bepaalde regio’s. Florent Wortelaars wist in de jaren 
1940 maar één nest te vinden in het Meerdaalwoud. In de Dijlevallei trof de ornitholoog hier en daar broedde 
"in het struikgewas op de helling en de spoorwegdijken" (1946: 180). De soort kwam na 1950 sporadisch voor 
in het zuidelijk deel van de Condroz en wist zich te handhaven in de Gaume en de Hoge Ardennen. Na 1975 
of 1976 meenden sommige ornithologen een opflakkering waar te nemen. Een verschijnsel dat ook in 
Zwitserland werd vastgesteld en kan worden toegeschreven aan de droge, warme zomer. Na deze piek hield 
de populatie van de Gaume goed stand terwijl deze van de Hoge Ardennen weer afnam. De soort houdt van 
een droog en zonnig milieu maar is ook terug te vinden daar waar vochtige en droge gebieden samenvallen. 
Zo stelde J. Van Winkel in 1967 (Wielewaal, 33: 65-75) het voorkomen in Limburg vast aan de rand van droge 
gebieden en C. Moïs (Aves, 10: 2-18) merkte in 1973 op dat zanderige gebieden minder bezocht werden dan 
leemhoudende. Willem Paulussen schrijft dat "Thirty years ago it was one of the most common breeding 
birds of the Campine but the use of poisonous sprays on arable farmland caused a crushing blow of this 
species. […] Today there are no longer any breeding Red-backed Shrikes in the Campine." (De broedvogels 
van de Turnhoutse Kempen: 82) Terwijl Lippens & Wille (1972) de Belgische populatie nog op 5000 paren 
schatten, was deze in 1972 al herleid tot 1000, waarvan 350 aan Vlaamse zijde. In de periode 1973-1977 
werden nog nauwelijks 570 paren geteld, waarvan 110 in Vlaanderen. Tellingen uit 1979 in Belgisch 
Lotharingen leverden 120 tot 140 broedparen op tegenover ongeveer 70 enkele jaren eerder (Moïs C., 1974: 
177-192 en Moïs C., 1973: 2-18). Volgens de verspreidingskaaarten van toen was de soort nog aanwezig in 
Noord-Limburg en de Kempen, gedeeltelijk aan de kust en in zanderig Vlaanderen. "Vóór 1940 waren er in 
de duinen en in de aangrenzende doornstruiken minstens 10 nesten. Is nadien snel afgenomen. De laatste 
nesten werden in 1964 gevonden in een klein bosje achter de internationale dijk van het Zwin, en ook te 
Duinkerke. Heeft sedertdien niet meer met succes gebroed en wordt zelfs niet meer tijdens de trek gezien. 
Is werkelijk uit onze lokale avifauna verdwenen, sinds 15 jaren." noteerde een nostalgische Léon Lippens in 
1980 (De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 113). Op het einde van de jaren 1990 was de soort bijna 
uitgestorven in geheel Vlaanderen (Van Nieuwenhuyse, D., 1999: 101-111). Ondanks een lichte heropleving 
blijft de soort het moeilijk hebben. In die mate dat de Vlaamse populatie op 1-3 paren werd geschat in 2000, 
2 tot 3 in 2001 en 5 tot 7 in 2002. In 2006-2007 werd de totale Vlaamse populatie op respectievelijk 23 tot 
27 en 28 tot 32 paren geschat. In Wallonië is de soort met, naar schatting, 3700 broedparen, een algemeen 
verspreide soort van de Condroz tot het uiterste zuiden met Belgisch Lotharingen als zwaartepunt. In de 19de 
eeuw was de soort "abondante dans les localités boisées de la Belgique: dans les Ardennes et dans toute la 
province de Namur, moins répandue dans la Hesbaye et dans le Brabant." (Monographie des oiseaux 
observés en Belgique: 35) Serge Fontaine (1971) omschreef de soort als een regelmatige broedvogel "mais 
rare dans les landes fagneuses au nord de la Roer". Daar was in de jaren 1980 geen verandering in 
opgetreden. Globaal heeft de Grauwe Klauwer in Wallonië nochtans ook klappen gekregen. Maar hier heeft 
de soort zich hersteld vanaf de jaren 1970 door de herovering van het gebied tussen Samber en Maas en het 
westelijk deel van de Famenne. In 1993-1994 werd de Waalse populatie op 945-1160 broedparen geschat en 
1890-2210 in 1997 (Jacob, J.-P., 1999: 7-30; Lefranc, N., 1999: 1-5; Coppée, J.-L., 1999: 31-52;  Van Der Elst, 
D., 1999: 53-64;  Dumoulin, R., 1999: 65-70). De Grauwe Klauwier heeft in de 19de eeuw in het Brusselse 
gebroed. Paul Herroelen (Atlas des oiseaux nicheurs de Bruxelles 1989-1991: 236) signaleert twee broedsels 
– één verzameld op 29 mei 1858 in Sint-Pieters-Woluwe en een tweede gevonden op 16 juni 1896 in de stad 
Brussel – die zich in de verzameling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
bevinden. Van 1945 tot 1947 broedde een koppel bij het Rood-Klooster in Audergem en een volwassen 
exemplaar met jongen werd waargenomen in Ganshoren op 19 juli 1952. Verder was er nog een individu op 
13 juni 1953 in Neder-Over-Heembeek. Uit de jaren 1950 en 1962 zijn er waarnemingen buiten Brussel 
bekend, uit Tervuren, Overijse en Melsboek (Le Gerfaut, 1963: 303). De Grauwe Klauwier verdween tijdelijk 
in de Brusselse Regio om weer op te duiken in het midden van de 20ste eeuw. Op veel plaatsen in Nederland 
is de Grauwe Klauwier verdwenen (Van Dijk, A.J & Hustings, F., 1999: 113-126). In het begin van de 20ste eeuw 
werd de totale populatie nog op een duizendtal paren geschat. Deze daalde echter naar minder dan 400 in 
de jaren 1960, 200-250 in 1975 en 80-140 in 1985. In het midden van de jaren 1980 was er opnieuw een 
lichte toename merkbaar. Tijdens het Luxemburgse broedvogelproject (1987) was de Grauwe Klauwier in het 
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ganse territorium aanwezig als broedvogel. In Noordrijn-Westfalen was de soort in de eerste helft van de 
20ste eeuw overal aanwezig en tot het midden van deze eeuw stegen de aantallen om nadien al even snel te 
dalen. De achteruitgang duurde tot in de jaren 1980 en dit verschijnsel was in verscheidene buurlanden 
merkbaar, vooral in België, Nederland en Groot-Brittannië. In Nederland daalde de populatie in 1985 tot 80-
140 paren om van 2005 tot 2010 weer toe te nemen. In Noord-Frankrijk is het plaatje anders. In de 19de eeuw 
kwam de Grauwe Klauwier er wijd versprreid voor. Het is aan het einde van deze eeuw en in het begin van 
de 20ste dat de achteruitgang werd ingeluid. Aanvankelijk waren het niet wijzigingen aan de biotoop die aan 
de basis laggen maar misschien ook verandering van winterkwartieren en een zekere inertie van de soort om 
vroegere territoria terug te bezetten. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de intensivering van de landbouw 
wel een primordiale rol gespeeld en dit was ook voelbaar in de tweede helft van de 20ste eeuw. Zo telde men 
tussen 1988 en 1990 nauwelijks 5 broedparen in het departement Somme. Gelukkig heeft de soort zich in 
andere Noord-Franse departementen weten te herpakken.  Ook in Duitsland wist de Grauwe Klauwier zich 
te herpakken nadat hij in 1985 tot vogel van het jaar was uitgeroepen. Bij het begin van de jaren 1990 werd 
de Duitse populatie op 80000 paren geschat, in 1999 bedroeg dit aantal naar schatting 150000. Dankzij de 
extra aandacht voor de soort werden ook hagen meer gerespecteerd. Het zit hem soms in kleine dingen  
(Kowalski H., 1999: 137-140).  
 

Kleine Klapekster, Lanius minor 
Over deze soort schreef Alfred Quinet in 1898: "assez rare chez nous." (Vade-mecum des oiseaux observés 
en Belgique: 178) Alphonse Dubois beweerde eerst dat ze zeldzaam was: "Sehr selten: ein Mal bei Brüssel 
1845 gefängen und in die letzeren Jahren häufiger bei Bernissart" (Mitteilungen des ornithologischen Verein 
in Wien, 8 (5): 75) en nadien het tegendeel: "M. Willain m’assure qu’elle est de passage régulier dans les 
environs de Mons et qu’elle n’est pas très rare. […] il est certain qu’on la prend quelquefois dans diverses 
parties du Hainaut, et qu’on la voit assez régulièrement près de Bernissart" (Ornis, 6: 301) en "le comte F. 
Visart de Bocarmé m'informe quo cette Pie-grieche a niché plusieurs fois dans le parc de son père, a 
Temploux, pres de Namur." (Ornis, 9: 128) Dertig jaren later broedde de Kleine Klapekster lokaal in Midden-
België zowel in de provincie Henegouwen te Bernissart, bij Bergen (Ornis, 6: 301), Saint-Symphorien, Villers-
Saint-Ghislain en in Binche (A. Clerfaijt, Le Gerfaut, 1919: 78) als in de provincie Namen waar verschillende 
broedgevallen van Kleine Klapekster bekend zijn bij Temploux (Ornis, 9: 128) en in het Brusselse. Eén individu 
werd gevangen in de omgeving van de hoofdstad (Ornis, 9: 128) en twee ♂ werden gevangen in Etterbeek in 
1874 (Ibidem). Alphonse Dubois (Ibidem) vertelt dat zijn vader in september 1845 een exemplaar aantrof op 
de markt van Brussel. Een jong, dat werd overgemaakt aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, werd op 3 juli 1875, eveneens in de omgeving van Brussel bemachtigd (Ibidem). 
Félicien Fallon vermeldt "cette Pie-Grièche est rare en Belgique: ses apparitions y sont accidentelles" maar 
voegt er onmiddellijk aan toe "qu’il est peut-être en Belgique moins extraordinaire qu’on ne le croit, par la 
raison qu’il ressemble beaucoup à la Pie-Grièche Grise avec laquelle il est facile de le confondre et dont il 
partage les allures et les mœurs." (Monographie des oiseaux observés en Belgique: 34) In 1944 was de soort 
"wellicht verdwenen [als] broedvogel. [...] Een laatste broedgeval werd in het Waalse Havré, in 1930, 
genoteerd maar sindsdien  werden geen nieuwe broedgevallen meer vastgesteld in ons land." (De zangvogels 
van België, II: 117) De eerste gehomologeerde waarneming na 1930 betreft een adult mannetje in mei 1949 
te Serinchamps, bij Ciney in de provincie Namen. In Frankrijk was de situatie gelijkaardig: tussen 1850 en 
1900 was de Kleine Klapekster de meest verspreide klauwierensoort. Volgens C.-D. Degland werd de soort 
soms in de omgeving van Parijs waargenomen maar concreet voor Noord-Frankrijk had hij geen gegevens. Er 
zijn nochtans waarnemingen bekend, maar van na 1840 en het is niet zeker of de soort er ook gebroed heeft. 
In 1936 klonk het reeds anders, toen schreef Noël Mayaud: "Nidificatrice: ça et là en France, sauf dans le 
Nord et le Nord-Ouest, et le Sud-Ouest?"604 Voor Bretagne, Normandië en het uiterste zuidwesten zijn er 
nooit broedgegevens geweest en voor het deel van Frankrijk dat in het noorden aan ons land grenst schrijven 
Dubois et al.:, "des reproductions (exceptionnelles?) ont eu lieu dans le Nord et en Picardie au début du XXe 
siècle".605 Charles van Kempen606 vermeldt deze soort helemaal niet. Oude waarnemingen van broedgevallen 
zijn er bijna niet uit Nederland. Voor de oudste moeten we teruggaan tot 8 juni 1938, toen werd een ♀ 

 
604 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 145. 
605 Dubois Ph. J, Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France: 449. 
606 Van Kempen Ch., 1912. Contribution à l’étude des oiseaux du Nord de la France, Imprimerie Grau, Amiens. 
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gedood te Wassenaar, in Zuid-Holland607. Een tweede geval dateert van 25 mei 1955 in Delfzijl608, in de 
provincie Groningen. De soort werd nochtans af en toe waargenomen in de tweede helft van de 19de eeuw: 
"Das Vorkommen ist jedoch nur in einem einzigen Falle nachweisbar"609 schreef Albarda in 1892. In 
Nederland zijn er nog enkele broedgevallen vastgesteld geweest in de periode 1960-1980 maar in België was 
toen de achteruitgang al duidelijk merkbaar. In Vlaanderen verdween de Kleine Klapekster als broedvogel 
van het toneel. In Wallonië zijn er nog enkele opstootjes geweest in warme periodes. In de periode 2001-
2007 werd in Wallonië geen enkel broedgeval meer vastgesteld. Hier werden nadien nog sporadisch enkele 
gevallen gesignaleerd. In het begin van 2016 telde men in ons land 13 aanvaarde waarnemingen. De drie 
laatste vonden in Vlaanderen plaats. Zo werd de soort voor het eerst in West-Vlaanderen waargenomen op 
2 juni 2011 in Houtave. Op 11 mei 2012 werd ze opgemerkt in het Turnhouts vennengebied en op 19 mei 
2014 in het Tiens Broek in Tienen (Natuur.oriolus, 77 : 108-109). In het Groothertogdom Luxemburg kwam 
deze soort in de 19de eeuw geregeld als broedvogel voor in de Moezelvallei.  Voor de 20ste eeuw zijn de 
gegevens een pak schaarser en reeds in 1926 werd de soort zeldzaam was ze nog uitsluitend aanwezig in 
Oesling, het noordelijk deel van het Groothertogdom Luxemburg dat ook tot de Ardennen wordt gerekend. 
De aanwezigheid van een broedpaar in 1933-1934 bij Herborn, in het kanton Echternach, werd nooit 
bevestigd en het individu dat in 1946 in de omgeving van de stad Luxemburg werd genoteerd, was de laatste 
waarneming610 voor het Groothertogdom. Deze soort, de meest warmteminnende van de vier 
klauwierensoorten, is erg gevoelig voor een nat voorjaar en het verlies of grondige wijzigingen in haar 
biotoop. Dit laatste werd benadrukt door het gebruik van pesticiden. Dit verklaart het verdwijnen van de 
soort als regelmatige broedvogel in het westen van het verspreidingsgebied.   
 

Klapekster, Lanius excubitor  
Over deze soort schreef Edmond de Selys-Longchamps: "Cette espèce plus rare que la rousse 
[Roodkopklauwier] et l’écorcheur [Grauwe Klauwier] n’habite que certaines localités. Elle niche dans les 
vieilles haies. C’est la seule du genre qui passe l’hiver en Belgique, ce qui annonce un régime moins 
insectivore; en cette saison elle paraît parfois en Hesbaye [Haspengouw]. Assez commune en été aux 
environs de Namur." (Faune belge: 65) Volgens Alphonse Dubois was de soort erg zeldzaam: "Ein Mal bei 
Lüttich während des Winters 1829 gefangen nach Angabe des Herrn von Selys-Longchamps." (Mitteilungen 
des ornithologischen Verein in Wien, 8 (5): 75) De zeldzaamheid werd ook door Julien Marc Deby benadrukt: 
"Our scarcest species of Shrike, and the only one wich remains through the winter." (Zoologist, 3: 814) Deby 
beschrijft 268 soorten voor ons land maar had niet alle uithoeken bezocht. Indien hij in het uiterste zuiden 
van België was geweest, had hij waarschijnlijk meer Klapeksters waargenomen want daat was de soort, net 
als in de Franse Lorraine en de Franse Moezelstreek, "pas rare en été" (Holandre J.-J., 1851: 96) Bij Josef 
Gengler is ook sprake van winterwaarnemingen: "Den grofsen Würger lernte ich als recht spärlich 
auftretenden Wintervogel kennen. Seine Anwesenheit noch Mitte April läfst aber auch auf sein Brüten in der 
Gegend schliefsen." (Journal für Ornithologie, 64: 405) In 1921 meldde Charles Dupond aan Georges van  
Havre: "Le 13 novembre 1920, par vent violent du sud, très froid, j'ai aperçu dans les Polders de 
Mannekensvere-lez-Nieuport, deux de ces oiseaux: l'un perché sur un abri allemand, l'autre à un kilomètre 
plus loin, dans les roseaux. Cette région étant sans arbres, sans buissons, j'étais étonné d'y rencontrer de ces 
oiseaux." (Le Gerfaut, 1921: 45) J. Bishop "met with it in many districts but it was nowhere very common." 
Hij nam de soort waar "in winter in the flooded area of the Ancre [in de buurt van de Franse stad Arras]" and 
"saw five nests in 1919 in all stages" (Bishop J., 1921. Art. Cit.: 12) Alphonse Dubois vermeldt 
winterwaarnemingen in het Antwerpse en zomerwaarnemingen elders en voegt er aan toe "M. Croegaert 
m’informe qu’un L. major 611 a été pris au commencement d’octobre 1888 à Deurne près d’Anvers; M. le 
Comte J. de Hemptinne en possède un sujet tué près de Gand en 1878. Les quelques captures faites en 
Belgique de cet oiseau, paraissent démontrer qu’il est moins rare dans notre pays qu’on ne l’a cru." (Ornis, 
6: 301) In een eerdere publicatie vermeldde Alphonse Dubois dat "M. de Selys-Longchamps possède un 

 
607 Kate T., 1938. Ornithologie van Nederland 1938, 2e mededeling. Limosa, 11: 121-129. 
608 Tekke M.J., 1955. Korte mededelingen. Kleine Klauwier (Lanius minor) in N.O. Groningen. Limosa, 28: 46-46. 
609 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 420. 
610 Herber N., 1949. über das Vorkommen des Schwarzstirnwürgers in Luxemburg. Bulletin de la Ligue luxembourgeoise pour l'étude 
et la protection des oiseaux, 5: 268. 
611 Alphonse Dubois maakte een onderscheid tussen twee variëteiten: L. excubitor minor en L. excubitor major, waarbij minor eerder 
zeldzaam zou geweest zijn. Dit verklaart ook de verschillende standpunten over de dichtheden bij diverse auteurs. 
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spécimen de cette variété pris près de Liège pendant l'hiver de 1829; M. A. Croegaert me signale une seconde 
capture faite près d'Anvers en novembre 1884." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 
9) De Limburgse advocaat Edgard Claes schreef aan Alphonse Dubois over deze soort: "Sédentaire mais peu 
abondante. J’estime que cet oiseau […], tout en étant sédentaire, est en même temps oiseau de passage; je 
pense même que la grande partie des individus nous quitte en hiver." (Bulletin du musée royal d’histoire 
naturelle de Belgique, 4: 192) Zo te oordelen werd de soort wel vaker waargenomen en toch benadrukte Jean 
Vincent dan weer de schaarsheid: "il est rare et farouche, et c’est une bonne fortune que de pouvoir 
l’observer de si près." (Nos Oiseaux: 23) Laurent Coopman onderstreepte dat deze soort in de Hoge Venen 
uitsluitend aan de rand van het gebied waar te nemen viel: "Rare; ne se rencontre comme oiseau nidificateur 
qu'aux abords des Fagnes." (Le Gerfaut, 1921: 111) Wat later schreef Alfred Van Beneden voor de Hoge 
Venen: "La pie-grièche grise, Lanius excubitor, y est devenue rare." (Hautes Fagnes, 1, 1938: 128) Wat kennis 
en ervaring betrof, waren Vincent en Dubois niet aan elkaar gewaagd. Alfred Quinet vermeldde, net als A. 
Dubois, dat de soort algemeen voorkwam en soms het ganse jaar aanwezig was: "Assez commune et 
quelquefois sédentaire." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 177) Volgens Henri Plon was deze 
klauwierensoort, "la plus grande, la moins nombreuse" voor ons land, van weinig nut: "le peu de bien qu’elle 
fait en détruisant quelques scarabées, disparaît au milieu des meurtres opérés chez les petits oiseaux." (Les 
oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères, Balat, Bruxelles: 149) Toch werd de soort 
verhandeld: "On the 13th of March I observed one lying dead at the bottom of its cage in the market-place 
opposite the Hotel de Ville" schreef Henry L. Saxby (Zoologist, 19: 7538).  De schaarsheid waarover Willem 
Paulussen het heeft is erg relatief te oordelen naar het aantal broedparen per gemeente in de omgeving van 
Turnhout: "Before World War 2 the Great Grey Shrike was a fairly scarce breeding bird of waste heathlands, 
with, here and there, low fir trees. At that time each village had between 1 and 3 BP." (De broedvogels van 
de Turnhoutse Kempen: 81) Deze relatieve schaarste wordt bevestigd door Florent Wortelaars: "Twee of drie 
paren broeden […] jaarlijks in Meerdael; ze zijn standvogels" (1946: 52) en "ik vond het nest [in de Dijlevallei] 
in de top van een sylvesterden op [een] beboste helling vanwaar de vogels een schoon overzicht hadden van 
een groot rietstuk dat aan een weide grensde (1946: 180). In de periode 1973-1977 werden duidelijk 2 
verspreidingsgebieden onderscheiden in ons land: het eerste omvatte de Hoge Venen en het Ardens plateau, 
met uitlopers tot in de Famenne en in het westen tot Couvin – Félicien Fallon schrijft trouwens in dit verband: 
"cette espèce est passablement abondante aux environs de Namur sur les coteaux boisés des bords de la 
Meuse" (Monographie des oiseaux observés en Belgique: 33) - en een tweede gebied in het noorden van 
België met als zwaartepunt het bekken van de Beneden-Schelde en de Kempen, met een uitloper in de 
Demer- en Dijlevallei. In het Brusselse, meer bepaald uit het Zoniënwoud "Nous n’avons aucune preuve de 
nidification de cette espèce" (De Bournonville B., 1955: 100). Uit Oost-Vlaanderen hebben we weet van een 
mogelijk broedgeval in 1947 in de Leievallei (De Wielewaal, 1952: 18) en de soort was tot 1953 een jaarlijkse 
broedvogel in Oostakker (De Wielewaal, 1954: 89). Dupond & Maus (1950: 39) noteerden nog "se rencontre 
à l’ouest du pays, dans le Hainaut, Pottes, 1932 et 1939, dans les Flandres, notamment près de Bruges, 1936." 
De Vlaamse populatie werd in de periode 1973-1975 nog op 75 broedparen geschat. In de periode 2000-
2002 werd nog één Klapekster genoteerd in Vlaanderen en van broeden was geen sprake meer. Als 
broedvogel was de Klapekster omstreeks 2013 in Vlaanderen verdween maar het aantal overwinterende 
indidividuen nam toe. Sinds de winter van 2009-2010 werden simultan wintertellingen gehouden in 
Vlaanderen en op drie jaar tijd was het aantal gebieden waar de soort in de winter werd waargenomen 
gestegen van 26 naar 66 (Natuur.oriolus, 79: 10-18). In Walonië beperkt de soort zich tot Fagne-Famenne, 
de Ardennen en Lotharingen en het uiterste zuiden van de provincie Henegouwen, of ten zuiden van de 
denkbeeldige lijn Chimay-Eupen. Ten tijde van Georges van Havre (1928) was de verspreiding reeds nagenoeg 
dezelfde en Alfred Van Beneden wees al op een achteruitgang (Le Gerfaut, 1952: 83-91). In de Hoge Venen 
werd het aantal broedparen op het einde van de jaren 1960 op een tiental geschat ten noorden van de rivier 
Roer en 6 tot 7 ten zuiden ervan en deze situatie bleef ook de volgende jaren ongewijzigd.  Aan het einde van 
de jaren 1960 verdween de soort uit de Condroz (Verheyen R., 1948. De zangvogels van België, II: 120 en Van 
Beneden A., 1952: 83-91), maar ondanks een achteruitgang, reeds gesignaleerd in 1947-1972, weet de 
Klapekster zich in Wallonië  te handhaven rond 270-330 paren. In 1974 wees  C. Moïs (Aves, 11: 177-192) op 
een recente toename in de Gaume en tijdens de inventarisatieperiode van de Belgische broedvogelatlas werd 
de Waalse populatie op ongeveer 250 paren geschat. Naast het verlies aan habitat, climatologische 

omstandigheden, pesticiden… heeft de soort in Wallonië ook te lijden gehad onder de jacht (Atlas van de 
Belgische broedvogels: 331) en verstoring, dit laatste vooral in de Hoge Venen maar ook elders (Wittgen 
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A.B., 1961: 265-270).  Omstreeks 1886 werd de Klapekster als broedvogel in het Brusselse genoteerd, ook in 
het begin van de 20ste eeuw, in het Zoniënwoud en in 1952 in Bosvoorde.  Hier werden 5 jonge geringd op 27 
mei van dat jaar. Vermits de soort vrij talrijk voorkwam in de Dijlevallei zijn er waarschijnlijk wel meer 
broedgevallen geweest, enkele (Merchtem, Vilvoorde en Zemst) staan aangeduid op de verspreidingskaart 
in de Atlas van de Belgische broedvogels. Deze soort kreeg rake klappen in Nederland. In het begin van de 
20ste eeuw kwam de soort wijd verspreid maar in kleine aantallen voor over het ganse territorium. Van de 
naar schatting 100 paren rond 1900 bleven er nog 12 tot 18 over in 1979-1985 en waarschijnlijk minder dan 
10 aan het einde van de jaren 1990. In 2002 was de soort er uitgestorven. In het Groothertogdom Luxemburg 
was deze soort aan het einde van de jaren 1980 weliswaar in bijna atlashokken aanwezig maar er werd maar 
in de helft daarvan gebroed. Ze toont zich er erg gevoelig voor weerschommelingen. Tijdens de strenge 
winter van 1979 waren er in het noordelijke Oesling nagenoeg geen Klapeksters meer te bespeuren terwijl 
er in het zuidelijke Gutland nog wel waren. Er zijn zo goed als geen oude gegevens bekend zodat elke 
vergelijking met vroeger onmogelijk is. In Rijnland-Westfalen was deze soort in het begin van de 20ste eeuw 
overal aanwezig maar in de eerste helft van dezelfde eeuw keerde het tij en daalden de populatieaantallen612. 
In het begin van de jaren 1980 waren er naar schatting 98 paren, in de periode 2005-2009 liep dit aantal 
terug tot 30 à 50. 
 

Roodkopklauwier, Lanius senator 
In de 19de eeuw was deze soort vrij algemeen, "commune dans les vergers et les bois" volgens Edmond de 
Selys-Longchamps, in de provincies Namen, Luxemburg en zelfs Brabant want ook in het Brusselse kwam 
deze soort, volgens Jean Vincent, weliswaar iets minder talrijk dan Grauwe Klauwier, voor in "les bosquets, 
les bouquets d’arbres, de lieux herbeux, de pâturages" (Nos Oiseaux: 130). Alphonse Dubois beschrijft de 
soort ook als algemeen voorkomend: "Niche souvent sur nos arbres fruitiers d’où elle fait la guère aux nichées 
de pinsons, leurs gais voisins." (Ornis, 6: 301) Elders was het een schaarse zomergast en doortrekker van april 
tot mei. In de IJzervlakte trof Pierre Jean de Tristan, te midden van het kanonnengebulder "Une ponte de 
Pie-grièche rousse (Lanius rufus) […]" (Revue française d’Ornithologie, 4: 168) aan. W.S. Medlicott moest zich 
tevreden stellen met een vluchtige waarneming in het Franse departement Pas-de-Calais: "One only seen, a 
passing bird." (British Birds, 12: 272) Henri Plon schrijft inderdaad dat de Roodkopklauwier van de drie 
soorten die hij kende (Grauwe Klauwier, Klapekster en Roodkopklauwier) de minst talrijkste was, "elle 
n’habite que les coupes ou la lisière des grands bois, se tenant toujours dans les parties éclaircies, n’entrant 
jamais dans des fourrés, elle perche toujours sur les branches latérales d’arbres moyens" (Les oiseaux du 
pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères: 152). In het begin van de 20ste eeuw namen de aantallen 
reeds af en de soort verdween ten noorden van Belgisch Lotharingen, met uitzondering van een broedgeval 
in Thieusies, in de provincie Henegouwen, in 1954 en een ander in het Limburgse Maaseik (Le Gerfaut,1956: 
316). Op 12 augustus 1918 vond J. Gengler nog een nest met jongen bij Houdrigny, in de provincie 
Luxemburg. (Archiv für Naturgeschichte, 10: 114) In de Hoge Venen was de soort omstreeks 1921 volledig 
verdwenen: "Commune il y a une trentaine d'années, a complètement disparu." (Le Gerfaut, 1921: 111) Zo 
constateerde Th. Bisschop dat "La Pie-grièche rousse, Lanius senator senator L., [est] très rare en moyenne 
et basse Belgique, plus commune au sud de notre pays" (Le Gerfaut, 1920: 19). In Belgisch Lotharingen 
groeide het aantal weer aan tot 12 broedparen in 1937 (Moïs C., 1974: 177-192). Van 1966 tot 1971 
schommelde de broedpopulatie in Belgisch Lotharingen van geen tot één. Van 1979 tot 1981 was er 
regelmatig een koppel aanwezig in Ruette, een deelgemeente van Virton. In het centrum en het westen van 
het land was de soort uiterst zeldzaam of zelfs afwezig maar in het oosten en het centrum telde men nog 
enkele broedgevallen. Toch wist Roger Verkarre een exemplaar waar te nemen in de eerste helft van 1955 
(datum niet gepreciseerd) aan de Damse vaart: "Men gelooft z’n eigen ogen niet en sleurt er de boeken bij 
en daar staat: “zeldzame broedvogel, zeldzame gast”. Zou hij blijven? In ieder geval: 2 uur later was hij er 
nog." (De Wielewaal, 1955: 217) In Belgisch-Lotharingen was hij in het midden van de 20ste eeuw nog vrij 
algemeen. Omstreeks 1983 vormden de cuestas van de Gaume de noordelijke begrenzing van het 
verspreidingsgebied van deze soort (Ledant J.-P., Jacob J.-P. & Devillers P., 1983. Animaux menacés en 
Wallonie: 170). Ten tijde van de Selys-Longchamps (1842), De la Fontaine (1865) en Fallon (1875) hield deze 
soort zich op in boomgaarden, hagen en bossen. Georges van Havre (1928) merkte op dat Roodkopklauwier 

 
612 Kowalski H., 1984. Zur bestandssituation des Raubwürgers. Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen für Vogelschutz, 
25: 137-149. 



 231 

"s’établit de préférence dans les chênes près des prairies" (Les oiseaux de la faune belge: 133). In de jaren 
1980 stelde men vast dat Roodkopklauwier de biotoop van Grauwe Klauwier opzocht, namelijk een houtrijke 
habitat en oude boomgaarden in de omgeving van dorpen, voor zover die nog aanwezig waren. Over de grens 
in Frankrijk, beschreef Nérée Quépat - zijn echte naam was René Paquet d'Hauteroche - in zijn Ornithologie 
du Val de Metz (1889) de Roodklopklauwier als de meest verspreide klauwierensoort van de Lorraine en 
volgens J. Hollandre613 was hij aanwezig in de boomgaarden van de Franse Moezelstreek. Was de uitspraak 
van Hollandre lichtelijk overdreven? Waarschijnlijk niet want de soort werd ook in gevangenschap gehouden: 
"I have several times reared the young of this species, which were remarjably voracious, and tore their food 
(raw meat) to pieces, by sticking it between the wires of their cage." schreef Deby in 1845 (Zoologist, 3: 859). 
In 1918 stelde Lomont614 alvast een toename vast van deze soort in de Lorraine. C.-D. Degland beschouwde 
deze klauwierensoort als vrij algemeen maar minder talrijk dan Grauwe Klauwier (1840: 221) en "n’est pas 
rare aux environs de Lille, où elle se reproduit dans les petits bois" schreven Degland & Gerbe in 1867 
(Ornithologie européenne, tome I: 226). Dit bleef zo tot de eeuwwissel. Toen daalden de aantallen en leek de 
soort zich naar het zuiden terug te plooien. In Vlaanderen noteerden Georges van Havre (1928) en Karel 
Dupond (1950) nog broedgevallen in Wijnegem in 1925, 1926, 1928 en 1929. In dit laatste jaar werd de soort 
ook in Schoten waargenomen in juni (Le Gerfaut, 1930: 100) en gespot bij Vielsalm op 3 mei. Verder noteren 
we voor Vlaanderen: een juveniel die op 9 juli 1888 in Diegem gevangen werd; een ander exemplaar werd in 
de duinen bij Koksijde op 5 juni 1935 gezien (Le Gerfaut, 1936: 152); een individu werd in 1939 in Schulen 
waargenomen tijdens het broedseizoen (Le Gerfaut, 1958: 185); een individu in Geel op 12 augustus 1942 
(Le Gerfaut, 1943: 91); op 13 mei 1945 werd een individu in de Liereman in Oud-Turnhout waargenomen en 
in het Brabantse Kerkom (Herroelen P., 1948: 97-102 en Tricot J., 1956: 23-27) werd op 18 juni 1947 een 
broedgeval ontdekt door Paul Herroelen (Le Gerfaut, 1948: 72). De soort "zou tot ± 1940 vrij regelmatig 
gebroed hebben te Sint-Denijs-Westrem" (Avifaunagids van het Gewest Gent en de Kanaalzone: 267). Verder 
voor het Brusselse hebben we weet van o.a. een vangst te Sint-Pieters-Woluwe in 1943, een legsel dat 
ontdekt werd in Terhulpen in 1907, een waargenomen ♀ in Wezembeek op 9 juli 1944 en recenter een 
gehomologeerde waarneming bij het Rood-Klooster te Audergem op 9 mei 1981 (Aves, 20: 39). De 
Roodkopklauwier vertoont momenteel een voorkeur voor eikenbomen grenzend aan akkerland. In Wallonië 
werd één broedgeval gesignaleerd in Merlemont, in 2007 en één gemengd broedgeval: een hybride ♂ 
Roodkopklauwier x ♀ Grauwe Klauwier, ontdekt op 20 mei 2005 bij het dorpje Honnay in het westelijk deel 
van de Famenne. Aan het einde van de 19de eeuw was de Roodkopklauwier reeds een schaarse broedvogel 
van de Brusselse Rand. Op het moment dat elders in het land nog gebroed werd, was ze rond de hoofdstad 
reeds verdwenen. In Nederland was deze soort tot de helft van de 20ste eeuw een onregelmatige broedvogel 
maar niet meer na 1956, het jaar waarin het laatste broedgeval te Eijsden615, in Nederlands Limburg werd 
genoteerd. De waarnemingen nadien betreffen allemaal solitaire vogels. In Frankrijk werd dezelfde tendens 
vastgesteld: "Déclin apparemment progressif depuis le début du XXe siècle avec une forte accélération à 
partir des années 1960."616 A. de la Fontaine en Victor Ferrant schreven dat deze soort in de 19de eeuw gelijk 
verdeeld voorkwam in het noorden (Oesling) en het zuiden (Gutland) van het Groothertogdom Luxemburg. 
Ook Morbach onderlijnde deze gelijkmatige verspreiding in 1940. In 1960 was de soort reeds in Oesling en 
het noordwesten van Gutland verdwenen. In 1987 werd in het oosten van het Groothertogdom, bij Bech617, 
nog gebroed. Naar de preciese oorzaak van deze regressie heeft men het raden. De auteurs van de 
Luxemburgse broedvogelatlas (1987) schoven de hypothese van een verschuiving van de noordelijke grens 
van het verspreidingsgebied naar voren. Het verdwijnen van geschikte habitats was toen zeker niet aan de 
orde want op dat vlak waren er geen wijzigingen opgetreden. 
  

Notenkraker, Nucifraga caryocatactes 
Ondanks wat we lezen bij Edmond de Selys-Longchamps: "Très rare et de passage accidentel en Belgique. 
Quelques individus ont été tués en Ardenne et en Campine" (Faune belge: 70) werd deze soort geregeld 

 
613 Holandre J., 1826. Faune du département de la Moselle et principalement des environs de Metz, Metz, .Impr.-libr. Verronnais. 
614 Lomont C., 1918. Histoire naturelle des oiseaux de Lorraine: les Pies-grièches. Revue française d’Ornithologie, 5: 196-197.  
615 Kate C.G.B.T.,  1956. Ornithologie van Nederland, 1954-II en 1955. Limosa, 29: 39 - 66. 
616 Dubois Ph. J, Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France: 452. 
617 Mentgen, E. ,1988. Brut des Rotkopfwürgers (Lanius senator) bei Bech. Regulus Wissenschaftliche Berichte, 9: 60-61. 
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waargenomen tijdens de invasies van 1836, 1844, 1849, 1850, 1885, vooral in de Kempen en in Limburg618 
maar ook in de Ardennen (Faune belge: 70)619, 1886 (over het ganse land, vooral in Vlaanderen en meer 
bepaald in de provincies Antwerpen en Limburg), 1888 (hoofdzakelijk in de Limburgse Kempen en in de 
omgeving van Hasselt, Kuringen en Diepenbeek), 1889, 1893, 1900, 1907 (enkele individuen in de Kempen), 
1911 (Van Havre G., 1912: 4-10).  In oktober-november 1888 'regende' het Notenkrakers in Limburg: "Le 2 
octobre 1888, M. Emile Ory de Hasselt, nous adressa un exemplaire de cette espèce qu'il venait de tirer dans 
les bruyères des environs de cette ville. Le 20 du même mois, nous en reçumes un autre, abattu à Lanaeken, 
par M. le Vicomte Armand Goupy de Beauvolers [gouverneur van de provincie Limburg sinds 1879]. Enfin, le 
15 novembre, M. Chantraine de Curange [Kuringen] nous fit parvenir un nouvel exemplaire tiré dans les 
bruyères sises au nord de cette localité. Un grand nombre de ces oiseaux ont été aperçus vers la même 
époque dans les environs de Hasselt. Un paysan de Diepenbeek a même pu s'emparer d'un exemplaire vivant 
de cette espèce qui venait picorer avec ses poules, dans sa basse-cour, et qu'il a conservé longtemps en 
captivité"620 Constant Bamps maakte al een interessante opmerking die de Selys-Longchamps reeds eerder 
had toegelicht: "Nous devons remarquer que l'échantillon provenant de M. Chantraine et qui a été abattu 
par ce chasseur à Curange, le 15 novembre, est beaucoup plus petit de taille que les individus que nous avions 
reçus précédemment et offre, sous ce rapport, une grande analogie avec l'exemplaire que nous possédions 
dans notre collection et qui a été tiré à Schuelen en 1844, par feu le Sénateur Van Willigen. Y aurait-il là une 
race à démembrer du type linnéen?"621. G. van Havre verschaft in zijn artikel uit 1912 heel wat informatie al 
schrijft hij, heel bescheiden, zelf: "Ce relevé est forcément incomplet, car je n'ai pu me renseigner sur toutes 
les captures qui ont été faites". Het was waarschijnlijk tijdens de invasie van 1836 of nog eerder dat Michael 
Schäfer de soort in de Ardennen waarnam: "Ist auch einigemal in den Ardennen erlegt worden." 
(Moselfauna : 148) Jean-Joseph-Jacques Holandre belicht bondig andere invasiejaren: "[…] paraît de temps à 
autre sur les marchés de Metz en l’automne de 1821 et en octobre 1836. On en a vu aussi plusieurs au 
commencement d’octobre 1850." (1851: 108) In 1888 werd de soort bij ons hoofdzakelijk in de provncies 
Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik en Limburg waargenomen. "Un grand nombre de ces 
oiseaux ont été aperçus vers la même époque [15 november 1888] dans les environs de Hasselt" schrijft C.  
Bamps (Bulletin de la section scientifique et littéraire de la Société chorale et littéraire des Mélophiles de 
Hasselt, 34: 4). Op sommige plaatsen in Limburg zagen landbouwers hoe Notenkrakers een graantje 
meepikten op het erf, tussen de kippen. Verder waren er invasies in 1913, verspreid over het ganse land, 
in1917 (vooral in de buurt van Jalhay en Spa),... 1954 en 1968. De opmerking van E. de Selys-Longchamps is 
best begrijpelijk: de eerste invasie waarover in de Belgische literatuur sprake is, was deze uit 1836 en buiten 
de invasiejaren was de soort eerder schaars vertegenwoordigd. Deze invasie en deze in 1844 waren de 
aanleiding tot een interessant artikel van de Selys-Longchamps (Bulletins de l’Académie Royale des Sciences, 
des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, 10: 298-304) waarin de ornitholoog het verschil uitlegt tussen N. 
macrorynchos en N. brachyrhynchos aan de hand van exemplaren die hij zelf verzameld had of gekregen uit 
het buitenland. In een andere bijdrage verhaalt hij de waarneming, in zijn thuisbasis "Longchamps sur Geer" 
van "deux Cassenoix se promenant paisiblement dans une prairie dont le foin était fauché, et j'observai leur 
manière d'être avant de tirer sur eux" (Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 11: 2). De invasie moet 
indrukwekkend geweest zijn want alleen al op de markt van Luik werden minstens 60 exemplaren te koop 
aangeboden. Voor Noord-Frankrijk schreef Degland in 1831: "On en voit tous les cinq à six ans et toujours au 
commencement de l’automne." (Mémoires de la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 
232) In het tijdschrift Naumannia liet de Selys-Longchamps later nogmaals verstaan dat hij niet alleen het 
onderscheid kende maar dat hij ook exemplaren van andere geografisch verschillende populaties bezat: "Die 
lappländischen Exemplare, welche mir Herr Prof. Sundeval622 [sic] geschickt hat, waren mir sehr abwerchend 
von caryocat. Rschiessen. Jetzt habe ich Zwischenformen aus Schweden wie aus dem Pyrenäen erhalten. Ich 

 
618 ″Nous avons reçu dans le courant des mois d’octobre et de novembre [1885] plusieurs de ces oiseaux tirés dans la province de 
LIMBOURG, à savoir : à HECHTEL, à PEER, à BOURG-LEOPOLD, mais tous dans la partie campinienne de la province. On en a mis en 
vente au marché de HASSELT et un paysan de DIEPENBEEK en a conservé un vivant qu’il nourrissait de pain et de pommes de terres 
et qui était, du reste, venu spontanément manger chez lui avec les poules" schrijft C. Bamps in zijn Les oiseaux des environs de Hasselt 
et leurs phénomènes périodiques: 13. Het was van 1844 geleden dat Notenkrakers nog in Limburg waren waargenomen (Bulletin de 
la section scientifique et littéraire de la Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, 34: 6). 
619 De Selys-Longchamps E., 1842. Faune belge: 70. 
620 Note sur quelques oiseaux rares capturés dans le Limbourg en 1888 et 1889, W. Klock, Hasselt: 4. 
621 Bamps C., 1890. Art. cit.: 5. 
622 Carl Jacob Sundevall (1801 - 1875) was een Zweedse zoöloog, op ornithologisch vlak gespecialiseerd in anatomie. 



 233 

besitze alle Formen von mit dem Schnabel von Corvus corone, bis zu den mit dem Schnabel von Fregilus 
graculus." (Naumannia, 6: 386) Elke ornitholoog die zich au sérieux nam liet horen dat hij op de hoogte was. 
Zo noteerde Côme-Damien Degland: "Le bec de cet oiseau n’offrant pas toujours la même longueur; M. 
Brehm s’est empressé d’en faire deux espèces sous les noms de Nucifraga macrorhyncus et brachyryncus. M. 
Baillon d’Abbeville a suivi son exemple dans son catalogue des oiseaux de son pays [1833]." (1840: 213) 
Alphonse Dubois (1988) vermeldt 1866 als een absoluut piekjaar voor ons land maar ook het najaar en de 
winter van 1893-1894 waren memorabel in Europa623. In het najaar van 1868, schrijft Félicien Fallon "on en 
a tué alors à ma connaissance cinq ou six exemplaires aux environs de Namur, dont un dans le parc de 
Marchovelette." (Monographie des oiseaux observés en Belgique: 25) Een eerste broedgeval werd vermoed 
in 1969, na de spectaculaire invasie van vogels afkomstig uit Siberië, in 1968. Deze massieve influx zorgde 
ook voor het eerste broedgeval in Nederland. In mei 1969 werd te Ulvenhout (Noord-Brabant) een geslaagd 
broedgeval met twee uitgevlogen vastgesteld. Tijdens de vorige invasies had de soort geen geschikte biotoop 
gevonden en de aanplant van Fijnspar Picea abies bracht daar verandering in. Het eerste zekere broedgeval 
dateert uit 1975 (Deroanne M. & de Liedekerke R., 1975: 165-167 en Simon P., Delmée E. & Dachy P., 1975: 
153-164). Nu wordt de populatie op 450 paren geschat, tegenover ± 100 tot 150 paren in de periode 1973-
1977. In de periode 1973-1977 concentreerde de soort zich op het hoogste deel van de Ardennen. In de jaren 
1990 heeft ze zich uitgebreid naar de valleien van de Ourthe, Amblève, Our en de Hoëgne. Er is in de periode 
1989-1994 ook een noordwaartse expansie geweest naar het westelijk deel van het Hertogenwald tot in de 
Eifel. Hoewel de 10 tot 30 paren624 uit de Eifel niet opwegen tegen de 300-600 die in Westfalen in het midden 
van de jaren 1990 werden opgegeven625. Van deze soort is er, in Groot-Brittannië, reeds een waarneming uit 
oktober 1752 te Mostyn626, in het graafschap Flintshire, bekend.  
 

Alpenkauw, Pyrrhocorax graculus 
Edmond de Selys-Longchamps wist wel dat Degland in 1825 een exemplaar had aangetroffen op de markt 
van Rijsel en dat de soort ‘s winters ook sporadisch in de Vogezen voorkwam maar van enige waarneming in 
België had hij geen weet. Het ‘marktexemplaar’ was zeker niet in Noord-Frankrijk gevangen en dat moet 
Degland geweten hebben want hij vermeldt in 1840 het voorkomen van deze soort in de Alpen, de Pyreneeën 
en de Provence. Anatole de Norguet (1866: 123) vertelt dat er enkele exemplaren in de omgeving van 
Abbeville gevangen waren. In een latere publicatie vermeldt hij ook een geval uit Rijsel in 1825 (1870: 587). 
Félicien Fallon schreef over deze soort "paraît accidentellement en France, mais il est excessivement rare et 
extraordinaire en Belgique: quelques individus égarés seulement y ont été observés, entre autres un en 1845, 
à Namur, au rapport de M. [Ch.-F.] Dubois. Néanmoins quelques accidentelles que soient les excursions de 
cet oiseau dans notre pays, elles suffisent pour autoriser son admission dans cette Monographie." (Fallon F., 
1875. Op. cit.: 26) Inderdaad, Alphonse Dubois vermeldt dat "feu mon père a annoncé qu’un individu de cette 
espèce fut tué en février 1845 près de Namur" (Faune des Vertébrés de la Belgique, I: 240) maar Karel Dupond 
& Jean Maus  (1950) corrigeren in het Supplément: de Alpenkauw "ne doit pas être considéré comme ayant 
été rencontré en Belgique".  Alphonse Dubois had een exemplaar gezien op de "Exposition internationale de 
Bruxelles" in 1897. Hij kon alleen maar refereren naar de informatie die hij bezat van zijn vader maar 
betreurde dat hij de soort niet beter kende en ook niets had vernomen over de herkomst van het exemplaar 
dat in Tervuren werd tentoongesteld. Alfred Quinet had het met zijn "Fort rare chez nous" verkeerd voor. 
 

Alpenkraai, Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Een individu, afkomstig uit de collectie van Raoul Warocqué van het kasteel van Mariemont, zou in 1889 in 
Neufchâteau gevangen zijn geweest en maakte deel uit van de collectie van het Musée royal d’Histoire 
naturelle te Brussel. Marcel de Contreras (Le Gerfaut, 1912: 22) vergistte zich in een artikel uit 1912 van 
datum en situeert deze “vangst” tien jaar later, in 1899. Eveneens in 1912 schreef Alphonse Dubois: "La seule 
capture connue est celle signalée par feu mon père: un sujet fut tué en février 1845 près de Namur." (Dubois 

 
623 Blasius R., 1895-1896. Der Tannenheher in Deutschland im Herbst und Winter 1893/94, mit Berücksichtigung des gleichseitigen 
Vorkommens in Russland, Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien, Luxenburg und der Schweiz Ornis, 8: 223-252. 
624 Wink M., et al., 2005. Die Vögel des Rheinlandes. Atlas zur Brut- und Wintervogelverbreitung 1990-2000, Beiträge zur Avifauna 
Nordrhein-Westfalen, Bd. 36. 
625 Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft, 2002. Die Vögel Westfalens. Ein Atlas der BrutVôgel von 1989 bis 1994, Beiträge 
zur Avifauna Nordrhein-Westfalen, Bd. 37. 
626 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 659. 
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A., 1912: 194) Wegens een gebrek aan verdere informatie had Georges van Havre over het exemplaar uit 
Neufchâteau gegronde twijfels en terecht want achteraf zal blijken dat het om een Alpenkauw Pyrrhocorax 
graculus ging waarvan de bek rood geverfd was627. In zijn Planches coloriées des oiseaux de la Belgique et de 
leurs œufs  (vol. I: pl. 48) heeft Charles-Frédéric Dubois trouwens het exemplaar afgebeeld dat, in februari 
1845, in de buurt van Namen werd gevangen. Het is altijd onduidelijk geweest of dit exemplaar afkomstig 
was uit de Alpen of behoorde tot de Britse populatie. Het is bovendien niet bewaard gebleven. Een 
ornitholoog uit Namen beweerde dat hij op 14 juli 1928 een Alpenkraai had zien afschieten in Haltinne, bij 
Gesves, in de provincie Namen. Had Alphonse Dubois het bij het rechte eind wanneer hij schreef: "Se montre 
très accidentellement dans les rochers des bords de la Meuse, mais on ne connaît que deux ou trois 
captures." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 9)? In het Brabantse Wespelaar, een 
deelgemeente van Haacht, zou enkele jaren vóór 1928 een exemplaar geschoten zijn. Georges van Havre 
schreef echter in Le Gerfaut (1929: 58) dat er nooit een bevestiging is geweest van deze vangst. Elke plaats- 
of tijdsaanduiding ontbreekt. Bij gebrek aan meer bewijsmateriaal, blijven deze gevallen twijfelachtig. 
Dupond & Maus hebben de soort dan ook niet in het Supplément (1950) opgenomen. 
Over het voorkomen van deze soort in Noord-Frankrijk schreef Côme-Damien Degland: "D’apparition 
accidentelle dans notre contrée." (1840: 212). Nu ook nog worden Alpenkraaien er sporadisch waargenomen 
maar het is quasi onmogelijk uit te maken of ze afkomstig zijn van de Bretoense of Britse populatie.  
 

Roek, Corvus frugilegus 
Omstreeks 1842 was deze soort "excessivement commun" (Faune belge: 68) in ons land. Bij het begin van de 
20ste eeuw relativeerde Visart de Bocarmé deze uitspraak en situeerde hij de soort vooral in Haspengouw: 
"On rencontre en Belgique quelques colonies de Freux, surtout en Hesbaye, région de grande culture 
intensive de céréales et de betteraves à sucre." (Proceedings of the IVth International Ornithological Congress, 
London 1905: 646) Voor de Westhoek schreef Werner Sunkel in 1918: "Überwinternd und durchziehend, oft 
zusammen mit Dohlen [Kauwen]." (Verhandlungen der Ornithologische Gesellschaft in Bayern, 13: 239) Maar 
ook in gebieden zonder landbouwactiviteit, zoals de Hoge Venen, werd de soort ooit talrijk aangetroffen: "De 
multiples corbeautières existaient jadis dans l'arrondissement, dont quelques-unes fort importantes; la 
plupart ont aujourd'hui disparu, les bois où les nids étaient établis ayant été abattus; les oiseaux de Tune ou 
l'autre de celles-ci ont d'autre part été exterminés ou mis en fuite par les propriétaires des bois." (Coopman 
L., 1921: 110) Josef Gengler vermeldt: "Meist enorme Flüge der Saatkrähe konnte ich feststellen vom 
Dezember ab. Die letzten sah ich am 15. April. […] In dem Garten des Frauenklosters zu Rouvroy [bij Virton] 
begannen die Saatkrähen am 17. III. [maart] eine Kolonie anzulegen und auf den hohen Bäumen ihre Nester 
zu bauen." (Journal für Ornithologie, 64: 398-399) Tijdens zijn tweede verblijf in ons land noteerde hij: "In 
Belgien traf ich zwei besetzte kolonien an und zwar beide in Industriegebiet in nächster Nähe von 
Ortschaften." (Ornithologische Monatsberichte, 25: 4) Dat was in de omgeving van Luik. In 1918 ontdekte hij 
ook kolonies in het Brusselse en op diverse plaatsen  in de provincies Luik, Luxemburg en Limburg. Ook aan 
de andere kant van de grens, in de omgeving van Sedan, kwam de soort in broedkolonies voor: "Winters über 
bildet die Saatkrähe die bekannten, nach Hunderten zählenden Flüge, die sich mit Beginn des Frühlings in 
gewohnter Weise auflösen und verlieren […]. Obwohl mir über Brutkolonien nichts bekannt geworden ist, 
möchte ich aus der regelmässigen Beobachtung der Art während des ganzen Jahres doch auf ihren Charakter 
als Brutvogel schliessen." (Zimmermann R., 1919: 311-312) Zimmermann had niet de gelegenheid gehad om 
eigenhandig kolonies waar te nemen omdat hij de garnizoenstad Sedan bijna niet mocht verlaten. Wat 
oostelijker schrijft Jean-Joseph-Jacques Holandre over het voorkomen in de Moezelstreek: "On le voit 
fréquemment avec les corneilles dans nos campagnes au commencement de l’hiver." (1851: 107) Zou de 
soort hier niet gebroed hebben? Jean Vincent situeert de soort in ons land ook in het Brabantse: "Dans la 
Hesbaye et aux environs de Diest, les freux sont des oiseaux sédentaires. Un grand nombre de couples 
nichent en colonie sur le même arbre." (Nos Oiseaux: 117) Alfred Van Beneden schrijft dat "jusqu’en 1935, il 
n’existait qu’une seule corbeautière, en Lorraine belge, à Lamorteau, non loin de la frontière française, 
comptant environ 200 nids." ()Le Gerfaut,  1943: 10) Roeken waren niet bij iedereen geliefd, "Quelques 
personnes demandent la proscription de cet oiseau, d'autres soutiennent qu'il rend plus de services qu'il ne 
fait de tort." (Ibidem) Ze werden dan ook vaak verdelgd door niet beter wetende landbouwers. In een minder 
bekend werk wikt en weegt Alphonse Dubois voor- en nadelen af: "Dans les jardins, ces corneilles égorgeront 

 
627 Vaucher C. & Jouard H., 1933. A propos du Crave. Alauda, 5: 527-530. 
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de temps en temps un petit oiseau et déroberont plus d’un beau fruit; dans les champs, Elles savent bien 
déterrer les semences au moment de la semaille; mais à côté de ces méfaits, quels immenses services ne 
rendent-elles pas ? Ces oiseaux sont les meilleurs destructeurs des vers blancs, des limaces, des mulots et 
des campagnols […]." (Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique: 85) In een latere publicatie 
preciseert hij het nut van deze soort voor de bietenbouw: "Ces oiseaux font du bien à l’agriculture en 
détruisant surtout un grand nombre de vers blancs, ennemis de la betterave; mais le trop grand nombre de 
ces auxiliaires de l’agriculture ne laisse pas d’être préjudiciable." (Ornis, 6: 299) Vincent de Beaucarmé hield 
eveneens een vurig pleidooi in het voordeel van deze kraaiachtige: "Si l'on examine impartialement la cause 
du Freux, on arrive à considérer cet oiseaux comme utile et méritant la bienveillance de l'agriculteur et du 
sylviculteur." (Visart de Bocarmé F., 1907. Art. cit.: 651) In 1928 waren er vooral op het Brabants plateau in 
Midden-België grote roekenkolonies die konden oplopen tot 2000 nesten (Le Gerfaut, 1929: 100-102). De 
Kempen telde enkele belangrijke kolonies in Turnhout die meer dan 50 jaren lang bezet bleven, uiteraard 
met schommelende aantallen: deze in Turnhout nam in de loop der jaren in belang af; deze uit Sint-Lenaaarts 
nam toe en de roekerij van Oostmalle kende gedurende 50 jaren ongeveer hetzelfde aantal broedparen. 
Daarnaast waren er enkele minder grote: Turnhout kende enkele broedparen in het stadscentrum van 1978 
tot 1987; in Dessel huisden, van 1970 tot 1980, een dertigtal koppels in een bosje populieren tussen de 
huizen; in Retie had een roekerij met ± koppels eveneens populieren uitgekozen; in Olen hadden een vijftigtal 
Roeken kortstondig, van 1976 tot 1977, hun intrek genomen in een elzenbos en in Lichtaart trof men 8 nesten 
aan in een sparrenbos (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 111-112). J. Van Winkel628 merkte op dat 
Roeken, tijdens de winter in alle gemeenten rondom het Kempisch plateau aanwezig zijn en ook in 
Haspengouw. In het Zwin bestond een kleine broedkolonie "tot in 1944 in het Parmentierpark, daar waar nu 
het gemeentelijke stadion gelegen is. Vóór 1940 waren er ook enkele nesten aan de Lippenslaan, nabij de 
Cassierstraat." (De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 124) De kolonies van het Zwin verdwenen. 
Nadien was de soort in Vlaanderen vooral goed vertegenwoordigd in "de landbouwgebieden van Brabant en 
in het noorden van de provincies Henegouwen, Namen en Luik." (Atlas van de Belgische broedvogels: 342). 
Zo noteerde men in 1954 meer dan 200 nesten bij Neufchâteau, 30 bij Leefdaal, in Vlaams-Brabant en 31 in 
het domaine de Bois-Lombut bij Gosselies, in de provincie Henegouwen. Deze kolonie werd in 1955 
uitgeroeid maar was weer in opbouw in 1957 (Le Gerfaut, 1958: 71). In dat jaar waren er ongeveer 75 nesten 
en een jaar later reeds 100. Verschillende kolonies werden vernield. In 1957 trof men een ‘nieuwe’ kolonie 
aan in Leopoldsburg "dans le jardin d’une villa sur la chaussée de Hechtel. Il y avait 13 nids, plus un isolé à 
200 mètres, qui furent pratiquement tous détruits." (Le Gerfaut, 1958: 71) R. Verheyen en J. Hoogsteyns 
toonden eveneens de flexibiliteit van deze vogelsoort aan: "De roekerij, in 1956 gebouwd langs het spoor te 
Berchem-Antwerpen, was in 1957 verlaten. Niet één Roek heb ik toen ter plaatse waargenomen. In 1958 
echter was ze opnieuw bezet" (De Giervalk, 48, 1958: 173) en "Begin april 1959, telde een nieuwe 
roekenkolonie te Beringen-mijn ongeveer 15 nesten. Verleden jaar was er een poging geweest maar de 
vogels werden toen geschoten. Op het einde van april kreeg de brandweer de opdracht de nesten uit te 
spuiten. Maar een week later waren er terug twee nesten." (De Giervalk, 1959: 379) René Verheyen had een 
heel plausibele verklaring voor het feit dat "Roeken een voorliefde schijnen te hebben om in steden te 
nestelen […]. Zulks is vermoedelijk het gevolg van het feit dat er niet op geschoten wordt. En het duurt soms 
wel enige jaren vooraler de brandweer opdaagt om de nesten uit te spuiten of de stadshoveniers het plan 
opvatten om de nestbomen (platanen) te snoeien zodat de vogels tijdelijk verdreven worden." (De Giervalk, 
1956: 127) Het drukke treinverkeer in Berchem stoorde de vogels niet en hun voedselterrein lag tussen de 
oude stadswallen en het voetbalterrein van Berchem-sport. Volgens de auteurs van de broedvogelatlas van 
1988 ging de soort op dat moment erg achteruit in landbouwgebieden maar wist zich te handhaven in 
weidegebieden. Na 1950 had zich in het zuidoosten van de Ardennen een nieuwe populatie gevestigd, die 
waarschijnlijk in contact stond met deze van het Groothertogdom Luxemburg, en waarvan de aantalen 
alsmaar toenamen in de daarop volgende decennia. Tegenover de periode 1973-1977 is de Roek in 
Vlaanderen ook opnieuw sterk toegenomen en de populatie kan vrij nauwkeurig in kaart gebracht worden. 
In 2000 waren er ongeveer 5400 nesten, 5750 in 2001, ongeveer 5900 broedparen in 2003. De twee grootste 
kolonies bevinden zich in de Noordelijke Kempen (Natuur.oriolus, 72: 117-126). In 2006-2007 telde de 
populatie respectievelijk 5800 en 5850 broedparen, verspreid over gans Vlaanderen. In 1978 waren er bij 
benadering in Vlaanderen 900 koppels en voor gans België 8000. In 2003 werden er zelfs 6000 geteld in 

 
628 In Landewald Janssen E.P., 1958. Bijdrage tot de avifauna van Limburg. De Giervalk, 48: 262. 



 236 

Vlaanderen terwijl er momenteel in Wallonië ongeveer 15 000 paren zijn. Tot in de jaren 1950 waren 
verschillende kolonies in het hartje van Brussel gevestigd maar tien jaren later was de soort er verdwenen. 
De soort werd in de jaren 1970 op het ganse Brabantse plateau uitgeroeid en verdween bijgevolg ook uit de 
hoofdstad. Vermoedelijk in 1988 vestigde zich opnieuw een kolonie op de grens tussen Vilvoorde en 
Machelen. Deze telde in 1990 reeds 33 nesten en bleef de jaren nadien lichtjes aangroeien. In het 
Groothertogdom Luxemburg komt deze soort als broedvogel pas vanaf het begin van de 20ste eeuw voor, 
meer bepaald in Oesling, het noordelijke en dunstbevolkte deel. Tijdens het atlasproject van het einde van 
de jaren 1980 is duidelijk gebleken dat het overgrote deel van de populatie zich in het zuidelijke deel 
(Gutland) van het Groothertogdom bevond, maar met een ongelijke verspreiding. Dit laatste kan verklaard 
worden door de vervolging waarvan de soort het slachtoffer is geweest, o.a. in de jaren 1970, en waardoor 
de soort zich in grote agglomeraties heeft teruggetrokken. Tussen de census van 1968629 en de publicatie van 
de broedvogelatlas is de populatie, geschat op 900 tot 1000 broedparen, in eerste instantie nagenoeg 
constant gebleven om in 1998 uit te groeien tot 3250 broedparen, waarvan een groot aandeel in Luxemburg 
stad terug te vinden is630. Aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw was de Roek een algemeen 
verspreide broedvogel in Rijnland-Westfalen. De aantallen gingen nadien sterk achteruit tengevolge van de 
vervolging maar in 1982 werd de Roek een beschermde vogelsoort en reeds in 1986 groeide de populatie 
terug aan. In 2010 waren er naar schatting 12 523 broedparen, verspreid over 245 kolonies. In Noord-
Frankrijk was deze soort aan het einde van de 19de bijna uitsluitend als dwaalgast en overwinteraar bekend: 
"Nous ne voyons ici cette espèce qu’en automne et en hiver. Elle fait alors, avec ses congénères, de grans 
ravages dans nos champs. Quelques individus nichent dans le Boulonnais" schreef C.-D. Degland (1840: 229) 
De eerste kolonies hebben zich pas in de eerste helft van de 20ste eeuw geïnstalleerd. Op 22 jaren tijd is de 
populatie met 18% toegenomen631. In Nederland heeft de Roek barre tijden gekend, gekenmerkt door 
afschot in de broedperiode en vergiftiging in de jaren 1960. Vanaf 1977 kreeg de soort bescherming  en 
zorgde het verminderd gebruik van pesticiden er voor dat leeggelopen gebieden stillaan terug bevolkt 
werden. Maar, gezien de huidige intensieve landbouw en de toenemende verstedelijking zal de soort nooit 
haar oorspronkelijke populatie meer bereiken632.   
 

Bonte Kraai, Corvus cornix 
Deze soort was in 1842 al een vaste wintergast op sommige plaatsen van eind september tot maart-april.  
Edmond de Selys-Longchamps vermeldt dat de soort voorkwam aan de oevers van Schelde en Maas en hij 
had ze ook ’s winters geobserveerd langsheen de weg van Luik naar Sint-Truiden, terwijl de soort in 
Haspengouw slechts "de passage [was] dans les villages de la Hesbaye à une lieu de distance de cette route 
bien que le sol soit le même."( Faune belge: 67) Jean Vincent schrijft over deze soort "on l’observe en grand 
nombre dans les prairies qui bordent la Senne, entre Bruxelles et Vilvorde; elle y séjourne longtemps" (Nos 
Oiseaux: 15). Félicien Fallon beschrijft deze kraaiachtige als “excessivement abondante”. Holandre hangt 
voor de Franse Moezelstreek een gelijkaardig beeld op: "Elle se montre abondamment dans nos campagnes 
en automne et en hiver." (1851: 107) Rudolf Zimmermann nam de soort waar, in gezelschap van enkele 
Roeken, op een vuilnisbelt aan de Maas bij Sedan, op een boogscheut van Bouillon: "Einige – 3 bis 4 – 
Nebelkrähen sah ic ham 25. und 31. Jan., sowie am 5. Februar 1917 unter einer Anzahl frugilegus an einer 
Schuttablagerungsstätte im Stadtbereich an der Maas." (Journal für Ornithologie, 6: 311) Josef Gengler deed 
gelijkaardige waarnemingen maar benadrukt dat de soort bij ons niet broedde (Archiv für Naturgeschichte, 
10: 87.) Bonte Kraai werd vooral in Vlaanderen waargenomen, vandaar de bijnaam “corbeau flamand”. 
Alphonse Dubois (Ornis, 6: 298) vermeldt voor de periode van 1887 tot en met 1889 waarnemingen uit het 
Antwerpse, Blankenberge, Knokke en Hasselt. Werner Sunkel had de soort in de Westhoek waargenomen 
maar "Wohl nirgends Brutvogel." (Verhandlungen der Ornithologische Gesellschaft in Bayern, 13: 239) 
Vlaanderen ligt aan de zuidwestgrens van het winterverspreidingsgebied. Uit de informatie die Alphonse 
Dubois aan het einde van de 19de eeuw ontving, leiden we af dat er bij de waargenomen individuen geregeld 

 
629 Wassenich V., 1968. Bestand der Saatkrähe (Corvus frugilegus) in Luxemburg. Regulus, 9: 293-299 en 317-326.  
630 Lorgé, P., 2000. Die Saatkrähe Corvus frugilegus: eine Art mit positiver Tendenz in Luxemburg. Regulus Wissenschaftliche Berichte, 
 18: 38-44. 
631 Robert J.-C., 1979. Les Corbeautières du département de la Somme (2e partie et fin). Documents zoologiques, Tome 1 (2): 3-11 en 
Commecy X. & Noël F., 2001. Recensement des Corbeautières de Picardie, année 2000. L’Avocette, 25 (1-2): 10-20.  
632 Feijnen H.R., 1976. Over het voedsel, het voorkomen en achteruitgang van de Roek Corvus frigulegus in Nederland. Limosa, 49: 
28 - 67. 
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ook jongen waren "[qui] avaient les plumes encore en tuyaux. Le fait est d’autant plus étrange, qu’à ma 
connaissance l’espèce ne niche jamais en Belgique" (Ornis, 6: 298) schreef A. Croegaert aan Alphonse Dubois. 
Een broedgeval van hybriden Corvus cornix x Corvus corone is bekend uit Hooghe, bij Ieper, in april 1901. De 
aanwezigheid in de kuststreek valt te verklaren door het feit dat deze soort er zich voedt met schaal- en 
scheldieren die ze aantreft op de golfbrekers en met de vruchten van de Duindoorn Hippophae rhamnoides. 
Harry Forbes Whiterby had tijdens zijn verblijf van november 1917 tot november 1918 in de omgeving van 
Duinkerke twee Zwarte Kraaien waargenomen "near Spyker (about eight miles from Dunkerque)" en Bonte 
Kraaien "passing down the coast westwards, usually at about 1,000ft. altitude" (British Birds, 12: 195) Het 
artikel van Whiterby lokte enkele reacties uit, zo schreef E. Arnold Wallis over het gemengde voorkomen van 
Zwarte en Bonte Kraai: "Mr. Witherby only mentions two individuals of the Carrion-Crow (Corvus c. corone). 
From November 1915 to February 1916 I frequently saw small numbers—anything up to a dozen—feeding 
on the shore to the east of the harbour among Hooded Crows (Corvus n. comix). At Etaples in December 1917 
both these species were present on the shore and sand-dunes in very large numbers, Hooded Crows being 
more numerous than Camon-Crows. As a breeding species the Carrion-Crow is not by any means rare in 
northern France." (British Birds, 12: 233) De Bonte Kraai werd, samen met de Ekster, omschreven als "Most 
noticeable, and probably the commonest birds of the devastated areas in north France are the Hooded Crow 
(Corvus comix) […]." (Sowerby A. de C., 1919: 266) Over Zwarte Kraai schreef deze auteur: "[…] the Carrion-
Crow (C. corone), whose very name stigmatizes him as a probable frequenter of the stricken field, appears to 
depend more upon cultivated land for his livelihood than does the Hooded Crow, for he is far more common 
in the back areas than the latter." (Sowerby A. de C., 1919: 267) Hybridisatie lag bijgevolg voor de hand. Ook 
buiten de trekperiode werden hybriden in ons land opgemerkt, ondermeer in Wijnegem, de thuisbasis van 
ridder Georges van Havre, op 23 november 1919: "Un hybride de ces deux espèces a été tué à la passe du 
soir par mon fils à Wyneghem, le 23 novembre 1919. Chez cet oiseau, qui se trouve maintenant dans ma 
collection […]." (Le Gerfaut, 1920: 33) Dit bewees, volgens René Verheyen (De zangvogels van België, I: 104), 
dat Deense of Duitse exemplaren afkomstig uit de gemengde verspreidingszone, in ons land overwinterden. 
Een jaar na de publicatie van Les oiseaux de la faune belge, werd nog een geïsoleerd geval genoteerd in 
Deurne (Le Gerfaut, 1929: 57). In de literatuur is er sprake van broedgevallen van Bonte Kraai in Schoten in 
mei 1922 en in Moerbeke-Waas in mei 1922, maar wellicht gaat het hier om hybriden. Frans Segers kende 
de soort als wintervogel maar schrijft dat hij in zijn geboortedorp Kontich een Bonte Kraai zag "den 27-6-
[19]26 midden in het bosch tusschen gevelde boomen." (Zangvogels: 12) Over een mogelijk broedgeval rept 
de stichter van de Wielewaal met geen woord. J. Cuypers vermeldt een mogelijk broedgeval van Bonte Kraai 
x Zwarte Kraai in het Peersbos te Herentals: "De gedegen betrouwbaarheid van mijn zegsman is de enige 
waarborg die ik kan geven voor de echtheid van deze uitzondering." (De Giervalk, 1958: 122) Omstreeks 1945 
was deze soort in de Dijlevallei een overwinteraar in aanzienlijke aantallen (Wortelaars, 1946: 187). Cuypers 
merkt wel op dat vanaf 1953 tot 1958 de soort in zijn waarnemingsgebied schaars geworden was. Er zijn voor 
Nederland geen zuivere broedgevallen bekend. Uit de 19de eeuwse literatuur kunnen we opmaken dat deze 
soort plaatselijk in Noord-Frankrijk heeft gebroed: "Ne vient ici qu’en automne, pour passer l’hiver. Arrive 
des la mi-octobre et nous quitte dans le mois de mars. Quelques-unes nichent dans le Boulonnais." (Degland 
C.-D., 1840: 209) en "Très-commun à l’approche de l’hiver et d’autant plus nombreux que le temps est plus 
froid." (Norguet de A., 1866: 123) Ook deze laatste auteur vermeldt het broeden in de duinen in de omgeving 
van Boulogne-sur-Mer. Tot het begin van de 20ste eeuw was de Bonte Kraai geen ongewone broedvogel in 
Noord-Frankrijk. Nadien zijn de aantallen gaan afnemen. Mogelijk is het broedareaal, onder druk van de 
oprukkende Zwarte Kraai in de broedterritoria, meer naar het oosten verlegd. Mogelijk is er ook een 
toennemende concurrentie ontstaan tussen Bonte en Zwarte Kraai in de overwintergebieden, meer bepaald 
de uitgestrekte stranden in de Kanaalzone, waar de Bonte Kraai voordien een groot deel van haar voedsel 
aantrof633. 
 

Raaf, Corvus corax 
Deze grootste kraaiachtige uit onze contreien werd vóór 1865 af en toe waargenomen in Laag- en Midden-
België, meer bepaald aan de Schelde en aan de kust: "A Basel (Flandre orientale) un couple a niché plusieurs 
années. En hiver on le voit parfois sur l’Escaut" (Dubois A., 1888: 127) en "Knocke (phare). Observée 

 
633 Sueur F., 1991. Utilisation des estrans comme biotopes d’alimentation par la Corneille noire Corvus corone corone. L’Avocette, 15 
(2-3-4): 98. 
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communément pendat presque toute l’année, mais elle ne niche pas aux environs. Ostende (phare). 
Commune en hiver, du 11 octobre jusqu’au 15 mars." (Dubois A., 1890: 298) Volgens Edmond de Selys-
Longchamps (1842: 68) was de soort aanwezig "toute l’année [in] les montagnes boisées des bords de la 
Meuse et de l’Ourthe aussi en Ardenne; niche dans les fissures de rochers." Maar dezelfde auteur vermeldt 
dat ze "Très-rare [was] et seulement de passage dans les campagnes des Flandres et d’Anvers." In het Vade-
mecum van Alfred Quinet stuiten we op een ogenschijnlijke contradictie, enerzijds laat hij doorschijnen dat 
de soort in de Ardennen vrij algemeen voorkwam en anderzijds was de Raaf volgens hem toch schaars voor 
ons land: "Habitat: Parties montagneuses et boisées de notre pays, Ardennes bords de la Meuse […]. 
Sédentaire dans toute l’Europe […]. Oiseau très rare en Belgique" (Op. cit.: 179-180). Hermann Schlegel 
vermeldt in 1867 dat deze soort in Nederland “in groote en kleine bosschen” voorkomt (De vogels van 
Nederland, I: 102).  Een mannetje werd op de rechteroever van de Schelde gedood en in dezelfde periode 
werden in het Middelheimpark van Wilrijk twee jongen uit het nest gehaald. De soort verwijderde zich in het 
Antwerpse ook van de Scheldeoevers: "J’apprends qu’il a niché plusieurs années de suite à Hoboken-les-
Anvers" (Ornis, 6: 298) schreef Alphonse Dubois. Dit waren de laatste broedgevallen in Laag- en Midden-
België tot in 1948. Tot in de jaren 1880 kwam de soort ook nog voor in de provincies Luik, Namen en 
Luxemburg, "assez abondant" volgens Félicien Fallon. In de Hoge Venen (Metzmacher M., 2004: 287) was de 
soort, weliswaar in kleine aantallen nog aanwezig op het einde van de 19de eeuw. Tijdens zijn verblijf in België 
had de Duitse ornitholoog Josef Gengler de soort niet in het wild waargenomen: "Aber im Museum zu Brüssel 
konnte ich ein in Brabant erlegtes in der Heimatsammung aufgestelltes stattliches Stück des öfteren genau 
besichtigen." (Archiv für Naturgeschichte, 1918: 85) Meer informatie viel er niet te rapen: "Woher dieser 
Vogel gekommen sein mag, ist natürlich nicht unbedingt festzustellen, auf dem Anhängezettel steht auch nur 
Brabant, nicht einmal der Ort, an dem der Vogel gesammelt worden ist. Wahrscheinlich ist der Rabe kein 
Belgier, sondern ein Ausländer und Irrgast." (Ibidem) Gengler had nauwkeurig de rotswanden aan de oevers 
van de Maas, "im Sommer wie im Winter" afgespeurd want in de Manuel de la faune de Belgique (1895: 148) 
had hij gelezen "Ard. Assez commun; sédentaire, nichant dans les rochers". Hij vermeldt ook dat andere 
Duitse ornithologen, onder wie Hartert, geen Raven hadden waargenomen in ons land. Toen ridder G.C.M 
van Havre Les oiseaux de la faune belge schreef (1928), had de soort zich ook reeds in de bossen en op de 
steile rotswanden van de Ardennen teruggetrokken. Dit nam echter niet weg dat in 1929, tijdens een strenge 
winter, nog grote aantallen in de omgeving van Herve (Le Gerfaut, 1929: 57) werden waargenomen, vogels 
die volgens Lippens L. & Wille H. (1972: 811) misschien uit Nederlands Limburg afkomstig waren. In Comblain-
au-Pont noteerde men in 1919 nog een broedgeval. Dit werd beschreven door baron P. de Chestret, lid van 
de Société Ornithologique du Centre de la Belgique. In 1944 beschouwde René Verheyen de Raaf als "zeer 
zeldzame, zoniet uitgestorven broedvogel in de Ardennen." (De zangvogels van België, I: 92)  Tussen 1973 en 
1980 werden 50 exemplaren uitgezet in de Semoisvallei, in de Gaume en in de oostelijke landshelft (Delmotte 
C. & Delvaux J., 1981: 108-118) van ons land en heeft de soort zich opnieuw gesetteld, in die mate zelfs dat 
in 1983 vijf nestplaatsen werden ontdekt (Delvaux J., 1983: 174-175 en Delmotte, C. & Delvaux, J., 1981: 108-
118). Er werd reeds aan het einde van de jaren 1980 een uitbreiding vastgesteld naar de provincie Luxemburg 
toe en in 2002 broedde de Raaf, al was het maar met één koppel, opnieuw in de Hoge Venen (Arnhem R., 
2002: 162-169), waar de soort al in de eerste helft van de 19de eeuw verdwenen was en ten westen van de 
Maas (Doucet J., 2012: 1-12). Nadat Raven in Nederland in de vorige eeuw uitgeroeid waren, werd aan 
herintroductie gedacht in de periode 1966-1977. Dit leverde de eerste paren van in het wild broedende 
Raven op in 1976. Pas in 1988 namen de aantallen aanzienlijk toe. De laatste betrouwbare broedgevallen van 
wilde vogels dateren waren in 1927 in Millingen aan de Rijn (Gelderland) en in 1928 te Nijkerk (Gelderland 
(Ardea, 13: 2-3, 1924 en Limosa, 61: 137-144, 1988). Intussen ging de soort in Nederland in de jaren 1970 
weer aan het broeden. In de periode 1998-2000 werden respectievelijk 91, 89 en 87 territoria vastgesteld, 
waarin 61, 51 en 59 nesten werden aangetroffen. Men gaat er van uit dat de aantallen in realiteit wat hoger 
liggen en dat de populatie op 90-100 territoriumgebonden paren kan worden geschat. Ook al zijn er geen 
gedocumenteerde en tastbare broedbewijzen, toch kan men aannemen dat de soort regelmatig, maar in 
kleine aantallen, gebroed heeft in bomen en op rotswanden in het Groothertogdom Luxemburg tijdens de 
19de eeuw. Alphonse de la Fontaine en Victor Ferrant vermelden wel plaatsen waar ze vermoeden dat de 
soort gebroed heeft. Na 1900 zijn de meldingen schaars wat doet vermoeden dat het aantal effectieven reeds 
aanzienlijk uitgedund was bij het begin van de 20ste eeuw. Een paar zou omstreeks 1946 nog bij Diekirch 
gebroed hebben. Voor de jaren 1960 en 1970 zijn er maar twee waarnemingen. Net over de grens in Frankrijk 
ontdekken we een gelijkaardige situatie: "Niche quelquefois sur les rochers della Sierck et des bords de la 
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Saar. Il est rare." (Holandre J.-J., 1851: 107) Het relatief hoge aantal meldingen voor het Groothertogdom in 
1986 en 1987 vindt zeer waarschijnlijk haar oorsprong in de aangroei van de Belgische populate in het 
zuidoosten van de provincie Luxemburg. Dar vertaalde zich in een terugkeer van de soort als broedvogel in 
het Groothertogdom634. In Noord-Frankrijk was de Raaf een algemene broedvogel in de 19de eeuw. Marcotte 
(1860) noemde soort trouwens "corbeau ordinaire". "Niche dans la forêt de Crécy [departement Somme], 
dans le Boulonnais […]" schreef Côme-Damien Degland (1840: 228). Een kwarteeuw later klonk het al anders 
en het broeden behoorde tot het verleden: "Très-rare; il a été de passage dans la Flandre belge; quelques 
couples ont niché dans la forêt de Crécy et dans les falaises du cap Grinez [sic]." (Norguet de A., 1866, 123) 
De laatste bekende broedplaatsen in het departement Somme werden in 1932 verlaten. Aan de kust werd 
de soort nog sporadisch waargenomen in de tweede helft van de 20ste eeuw. Meestal ging het eerder om 
jonge vogels dan wel om volwassen exemplaren. In Noordrijn-Westfalen wordt het huidige bestand op 380 
tot 460 paren geschat wat een verviervoudiging betekent van de aantallen uit de jaren 1990. 
 

Roze Spreeuw, Sturnus roseus 
Deze soort was een toevallige zomer en herfstgast, waarvan een tiental individuen, zowel volwassen als jonge 
vogels in ons land werden waargenomen en gevangen van begin juni tot half november vóór 1928. M. Schäfer 
wist daarvan maar details ontbraken: "Im Jahre 1794 ist er bei Metz erlegt worden. Später wurden auch 
einige Individuen in Belgien getödtet." (Moselfauna: 104) J.-J. Holandre preciseert dat het om een vrouwtje 
ging in een zwerm Spreeuwen. Het individu "faisait partie de la collection de feu le baron Marchant, se trouve 
aujourd’hui dans le cabinet de M. Alfred Malherbe." (1851: 97)  In 1836 een individu gevangen in de omgeving 
van Doornik, volgens Alphonse Dubois en Anatole de Norguet (1870: 587) in juli 1837 "und einmal bei 
Antwerpen" (Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (6): 90). Deze vangst werd door Barthélemy 
Charles-Dumortier Dumortier ook aan Félicien Fallon gemeld en werd door Dubois ook elders beschreven635. 
Charles-Joseph Dumortier of Du Mortier636 bevestigde na autopsie dat het om een volwassen mannetje ging 
en dat het het eerste exemplaar was dat in België gedood werd. Dit bericht kwam heel snel ter ore van de 
Parijse ornithologen en werd in de Revue de Zoologie van commentaar voorzien: "C’est un fait très-rare que 
le passage de cet oiseau dans une contrée septentrionale de l’Europe." (Revue de Zoologie, 1838: 141) De 
vogel werd opgezet door de heer Wicard en belandde in de museumcollectie van de stad Doornik. Edmond 
de Selys-Longchamps vermeldt ook het individu dat in de omgeving van Antwerpen zou zijn gedood en dat 
nadien terecht kwam in de collectie van de heer Jacques Kets. Het moet hier om het geval gaan dat Alphonse 
Dubois in 1882 laat plaatsvinden. Uit het Antwerpse vermeldt A. Dubois (Dubois A., 1912: 193 en Dubois A., 
1888: 122) een vangst tijdens de zomermaanden, gesitueerd vóór 1842; een vangst in 1886 te Zwijndrecht 
en een andere in de buurt van Antwerpen op 5 oktober 1911. Verder vonden we bij deze auteur nog vangsten 
van een juveniel bij Brussel in 1882 (1886: 10); Ciergnon, bij Dinant, op 14 november 1884 en één op 3 juni 
1908 "chez M. le baron de Blommaert, au château d'Esquesmes, près Tournai, […] M. le baron de Blommaert 
a eu l'amabilité de le céder au Musée royal d'histoire naturelle de Bruxelles." (Le Gerfaut, 1912: 64) Aan dit 
lijstje voegde Georges van Havre "Un jeune sujet [qui] a été pris au filet avec des étourneaux à Beveren-
Waas, le 24 septembre 1921"( Le Gerfaut, 1922: 43) aan toe. Dit exemplaar zou zijn persoonlijke collectie 
verrijken. Deze waarneming gebeurde op identiek dezelfde plaats als waar in oktober 1905 eveneens een 
individu werd waargenomen. Het geval van 24 september 1921 was het negende voor ons land. Deze soort 
werd geregeld ingevoerd uit Azië en de kans bestaat dat waargenomen exemplaren uit gevangenschap 
ontsnapt zijn. Bij de aanvullingen die Karel Dupond en Jean Maus (1950: 15) verschaffen, zit dan ook een 
exemplaar dat op 22 november 1936 op de markt in Brussel verhandeld werd (Le Gerfaut, 1937: 138). Alfred 
Quinet beschreef de soort als "utile, voyageant en bandes, comme l’étourneau, et suivant le bétail." (Vade-
mecum des oiseaux observés en Belgique: 142) Een opsteker in een periode waarin de bescherming van 
vogelsoorten nog geen evidentie was. Volgens Noël Mayaud was deze soort in juni 1837, juni 1838 en 1870 

 
634 Paler N. & Weiss J., 2012.  Der Kolkrabe Corvus corax wieder Brutvogel in Luxemburg. Regulus Wissenschaftliche Berichte,  27: 
23. 
635 Bulletins de l’académie royale d’histoire naturelle de Belgique, 4, 1838: 361-362, Revue Zoologique, 1838: 141 en Bulletin du musée 
royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 10. 
636 Ch.-J. Dumortier (1797-1878) was botanicus en politicus, geboren en overleden in Doornik. Hij wijdde volgende artikels aan deze 
soort: Dumortier Ch.-J., 1838. Remarques sur le merle roselin. Bulletins de l’académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-
arts de Belgique, 4: 362 en Vincent J., 1844. Observations faites dans les environs de Bruxelles, pendant l’année 1844, en Belgique et 
dans divers pays de l’Europe. Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles Lettres de Bruxelles, 18: 140. 
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in Frankrijk waargenomen geweest. Helaas geeft hij geen verdere details. Voor de twee eerste jaartallen, 
baseerde hij zich op Degland & Gerbe: "On en vit beaucoup dans le Midi de la France, au printemps, en 1837 
et en 1938"( Degland C.-D. & Gerbe Z., 1867. Op. cit., tome I: 237). Dezelfde auteurs schreven over deze soort: 
"Il est de passage irrégulier, […] quelquefois dans le nord de cet état [Frankrijk], en Belgique, en Angleterre 
et en Suisse." (Ornithologie européenne, I: 236) Bij A. de Norguet (1866: 124) lezen we "a été tué […] à Douai, 
à Bergues et dans les environs d’Abbeville." François Baillon nam in 1833 de soort op in zijn Catalogue en C.-
D. Degland schrijft over het voorkomen van deze soort "accidentellement dans le Nord" (1840: 229). De 
oudste gevallen voor Nederland betreffen telkens dode exemplaar, 1 adult ♀op 14 juli 1856 in Bloemendael 
(Noord-Holland), een adult ♂ op 15 april 1874 in Noord-Brabant (meer gegevens ontbreken) en een juveniel 
♂ dat op 20 september 1885 in Harderwijk (Gelderland) gevangen werd maar op 22 juli 1887 overleed. Alle 
gevallen van vóór 1967 betroffen solitaire vogels, vaak waargenomen in het gezelschap van Spreeuwen 
Sturnus vulgaris. 
 

Rotsmus, Petronia petronia 
Deze bewoner van rotsachtige gebieden onder de 2500 m soort werd zeer sporadisch waargenomen en de 
gegevens zijn dan ook erg vaag. Over deze soort schrijft Edmond de Selys-Longchamps: "rare et de passage 
accidentel en Belgique ordinairement en octobre et novembre ou au commencement du printemps; se 
trouve alors dans les grands bois." (Faune belge: 75) Bij J. M. Deby lezen we: "An irregular and rare bird of 
passage in our forests in spring." (Zoologist, 3: 1021) Uit Luik hebben we weet van een volwassen individu in 
1843 en 1846. In Erpent, bij Namen is er een waarneming geweest vóór 1875 en in 1876 of 1877 werd een 
Rotsmus in Aalst (Dubois A., 1886a: 11 en Dubois A., 1876-1894. Faune des Vertébrés de la Belgique, Série 
des Oiseaux, II, Add. et corr.: 719) genoteerd. Nog voor de eerste Belgische gedocumenteerde waarneming 
was er een vangst van een ♀ in Rijsel in oktober 1839 (Degland C.D. & Gerbe Z., 1867. Op. cit., tome I: 248, 
de Norguet A., 1866: 126 en de Norguet A., 1870: 388). Er werd geen enkele Belgische waarneming uit de 
19de eeuw gehomologeerd. Het werd toevallig 100 jaar wachten om in 1943 en 1946 de twee eerste gevallen 
te kunnen vaststellen, nog wel in Luik. "Le 6-X-1954, j’ai capturé et bagué, à Watermael-Bruxelles, un 
moineau Soulcie" schreef R. Corijn (Le Gerfaut, 1955: 151). Het betrof een ♀ 1 kalenderjaar en het 5de geval 
voor ons land dat gehomologeerd werd. In Groot-Brittannië werd het wachten tot juni 1981 voor de eerste 
waarneming van deze soort te Cley637, in het graafschap Norfolk. Over het voorkomen van de Rotsmus in 
Noord-Frankrijk schreef Noël Mayaud: "accidentellement de passage dans la moitié Nord de la France."638 
Waarschijnlijk heeft Mayaud zijn informatie bij Degland (1831: 223) gehaald die bovendien vermeldt dat deze 
soort door Jules de Lamotte bij Abbeville gevangen was vóór 1831 maar verschaft geen verdere details tenzij 
dat de soort "de passage accidentel dans notre contrée" was en "Je possède un mâle vivant qui a été pris au 
filet près de Lille, le 23 octobre 1839" (1840: 192). Eigenaardig genoeg werd het mannetje als een vrouwtje 
vermeld in de publicatie die hij met Zéraphin Gerbe in 1867 uitbracht. In de Franse Moezelstreek was deze 
soort "de passage accidentel dans nos contrées en automne; où on le prend aux pièges tendus aux petits 
oiseaux." (Hollandre J.J., 1851: 107). Blijkbaar kwam deze soort vroeger vaker in het noorden voor. Voor 
België hebben we slechts 7 aanvaarde gevallen voor de 20ste eeuw, allen tussen 1943 en 1968. In Nederland 
behoort de Rotsmus tot de taxa die sinds 1970 van de Nederlandse vogellijst zijn verwijderd en waarvan 
nadien geen nieuwe gevallen zijn aanvaard. De woorden van Albarda zijn dan ook met een korrel zout te 
nemen: "Ueber das Vorkommen dieser Art ist nichts Näheres bekannt als was Professor Schlegel darüber in 
1862 mitgetheilt hat. Einmal wurde in Nordbrabant ein Stück auf dem Finkenherd gefängen und ein anderes 
fing man bei Harderwyk."639  
 

Europese Kanarie, Serinus serinus 
In de 19de en in het begin van de 20ste eeuw kwam deze soort lokaal als broedvogel voor. Ook voor J. Gengler 
en R. Zimmermann was deze soort geen onbekende in ons land. Ze schreven respectievelijk: "Nur einmal, am 
23. Oktober, traf ich ein ♂ in der Kastanienallee zu Virton. Bis Mitte April war noch kein Girlitz zu hören oder 
zu sehen. Es scheint also hier der Vogel sehr spät aus der Winterherberge zurückzukehren." (Journal für 

 
637 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 668 en Gantlett S.J.M. & Millington R.G., 1993. 
Rock Sparrow: new to Britain and Ireland. British Birds, 76: 245-247. 
638 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 149. 
639 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 423. 
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Ornithologie, 64: 400-401.) en "Obwohl ich den Girlitz bei Sedan selbst nur einmal sah, halte ich ihn hier für 
häufiger, als wie aus dieser nur einmaligen Beobachtung hervorzugehen scheint. In der weiteren Umgebung 
beobachtete ich gelegentlich meines Ausfluges nach dem Bois du Mont Dieu 3 Vögel der Art in einem 
baumbestandenen Garten."( Journal für Ornithologie, 67: 314) Gedurende zijn tweede verblijf in België kon 
Gengler nog steeds geen exemplaar bemachtigen: "Trotz aller Bemühungen gelang es mir nicht, einen Girlitz 
als Belegstück zu erhalten." (Ornithologische Monatsberichte, 25: 6) Hij bevestigde wel de status van broed- 
en trekvogel (Archiv für Naturgeschichte, 10: 96). Over het voorkomen van de soort in de Moezelvallei, 
schreef Jean-Joseph-Jacques Holandre: "Quelques couples de cette espèce arrrivent chaque printemps dans 
nos contrées et nichent dans les vergers de Lorry-lès-Metz, de Pappeville et de Lessy." (1851: 106) Henri Plon, 
waarvan de ornithologische ambities niet vergelijkbaar zijn met deze van de latere ornithologen van ons land, 
beschrijft de soort uitsluitend als een populaire kooivogel. In die mate zelfs dat in het wild voorkomen voor 
Plon ondenkbaar was: "Si par accident il vient à s’échapper de sa cage, il ne sait où mettre les pieds, et ira se 
jeter sur la première cage qu’il apercevra, surtout si elle renferme un oiseau de son espèce." (Les oiseaux du 
pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères: 174) "Très rare et accidentellement dans la vallée de la 
Meuse. On a pris plusieurs individus à la fin d’avril 1839. Ils se tenaient avec les chardonnerets [Putters] sur 
les arbres fruitiers près des vignobles qui couvrent les montagnes des environs de Liège. Il se trouve parfois 
aussi dans les Flandres" schrijft Edmond de Selys-Longchamps (Faune belge: 79). Félicien Fallon vermeldt 
over deze soort: “il a été observé près de Liège et dans les Flandres. Il est possible que cet oiseau soit moins 
rare dans notre pays qu’on ne le croit généralement” (Monographie des oiseaux de la Belgique: 50) en hij 
beroept zich op Alphonse de la Fontaine die verscheidene waarnemingen en broedgevallen vermeldt in zijn 

Faune du Pays de Luxembourg.  Ook Georges van Havre was erg voorzichtig en gaf toe dat "Il y a quelque 
vingt ans, ils étaient peu connus, […]. Actuellement, on rencontre le cini un peu partout." (Le Gerfaut, 10: 34-
35) Alfred Quinet situeert de broedgevallen in de provincie Luxemburg. Beschikte Quinet niet over gegeven 
uit andere Waalse provincies? Heeft hij zich blindelings gebaseerd op wat Fallon schreef of was de soort nog 
niet verder naar het noorden verspreid in de jaren 1890? De Europese Kanarie was via de Rhônevallei en de 
Rijn noordwaarts opgerukt naar onze contreien. In België moet hij reeds omstreeks 1840 aanwezig geweest 
zijn. Rond 1900 werd het broeden vastgesteld ten zuiden van Brussel en in de buurt van Verviers.  Hier stelde 
men ook de hoogste concentraties aan kooivogels vast. Na de Eerste Wereldoorlog schreef Karel Dupond: 
"Les premiers jours de l’invasion allemande sont déjà marqués par des désastres […]. Heureusement le pays 
de Verviers, qui est une des régions de la Belgique où le culte de l’oiseau est le plus en faveur, a été épargné, 
les hordes allemandes n’ayant commencé leurs destructions et massacres que lors de la rencontre des 
premières résistances." (Revue d'histoire naturelle appliquée. Deuxième partie. l'Oiseau, 1: 26) Veel 
kooivogels kwamen om door verhongering of werden vrijgelaten: "Quelquefois, cependant, l’abandon par 
leurs maîtres a valu la liberté aux gentils habitants des cages et des volières, les Allemands ouvrant toutes 
larges les portes de celles-ci, là où les habitants avaient quitté leur demeure. C’est ainsi que chez M. 
Heuninckx, à Hérent-lez-Louvain, en ce temps-là vice-président de la Société ornithologique du Centre de la 
Belgique, qui possédait de grandes volières bien peuplées, tous les captifs ont été lâchés." (Dupond C., 1920. 
Art. cit.: 26-27)  Het resultaat was dat enkele Kanaries het volgende jaar in de tuin van een naburig kasteel 
gebroed hebben. Veel kwekers zagen zich genoodzaakt hun vogels vrij te laten omdat de graanprijzen van 
0,50 frank in 1914 naar 10 en zelfs 12 frank gestegen waren in 1918. De gierst die hier verkocht werd was 
afkomstig uit Roemenië en Bulgarije maar de Duitsers gebruikten het als voeder voor hun paarden en het 
bakken van hun brood. Concreet voor het Brusselse werden in 1905 enkele broedvogels genoteerd op het 
kerkhof van Elsene en in de omgeving van Watermaal-Bosvoorde (Le Gerfaut, 1920: 35). Zo lezen we in Le 
Gerfaut van 1912: "Un de nos abonnés, M. G. de W… nous a signalé récemment qu’il y avait de petites 
colonies aux environs de Bruxelles, à Watermael et à Boitsfort. Il est donc certain que le cini s’acclimate dans 
nos régions […]." (Coopman L., 1912: 140). In 1913 werd een koppel waargenomen in het Koninklijk Domein 
van Laken en in 1918-1919 broedden er een tiental paren om vanaf 1920 weer af te nemen als gevolg van de 
vogelvangst: "J'étais très étonné, au printemps de 1920, de revoir si peu de cinis au parc de Laeken. Un ou 
deux couples seulement. L'année précédente la colonie avait cependant bien prospéré; une demi-douzaine 
de couples au moins avaient niché. A quoi attribuer ce recul? Je crois avoir découvert la cause dans le récit 
d'un horticulteur, habitant non loin du parc, qui se vantait d'en avoir pris dix-huit, dont plusieurs jeunes, à la 
fin de l'été 1919. En effet, c'est une forte saignée pour notre colonie naissante." (Van Havre G., 1921: 43) 
Volgens Wortelaars nestelden enkele paren in het kasteelpark van Heverlee (1946: 179). In het Zwin werd 
voor het eerst in 1960 gebroed (De Wielewaal, 1961: 250 en Le Gerfaut, 1961: 115) en in 1961 trof René 
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Verheyen verschillende zangposten aan in Het Zoute (Le Gerfaut, 1961: 404). "In 1961 telde men reeds 15 
zangposten langs de lanen van het Zoute. Op dit ogenblik, in 1977, heeft men voor het Zoute ongeveer 50 
broedparen kunnen vaststellen." (De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 122) In de eerste helft van de 
20ste eeuw dikte de Brusselse populatie aan tot 1952, mede door het verbod op de vogelvangst, toen de 
eerste tekenen van achteruitgang in Brussel merkbaar werden tijdens een bijzonder fris voorjaar (Le Gerfaut, 
1954: 28). Toch wist de soort zich nog te handhaven in het oosten en het zuiden van de Brusselse 
agglomeratie. Zo werden in het begin van de jaren 1950 nog geregeld goepjes van 30 tot 40 individuen 
waargenomen in Watermaal-Bosvoorde. In de jaren 1970-1980 was de Europese Kanarie goed verspreid over 
de Brusselse agglomeratie maar de jaren 1980 en 1981 betekenden een keerpunt. Frans Segers beschrijft 
een broedgeval in de Kempen in 1943: "Dr. Sc. Dupont van de dynamietfabriek te Arendonk, deelde mij mee, 
dat een zeldzame vogel in zijn omgeving broedde; hij vermoedde dat het een Europeesche kanarie was. Op 
18 mei 1943 bracht ik mijn eerste bezoek aan het nest, dat geheel bedekt was met uitwerpselen en waarin 
vier jongen lagen. Het stond in een sierspar, - Abies finsapo [Spaanse Zilverspar] – twee meter hoog." 
(Broedvogels in de Kempen: 26-27) Segers beschreef gedetailleerd het nest in De Wielewaal (1943: 248). 
Willem Paulussen vermeldt dat "In the Campine, the Serin was an occasional breeding bird of gardens with 
high trees." (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 106) "De Pirrewitter is een zeer zeldzame 
broedvogel voor Belgisch-Limburg" schreef broeder Agatho (In Landewald Janssen E.P., 1958. Bijdrage tot de 
avifauna van Limburg. De Giervalk, 1959: 72). Het Gentse was toen blijkbaar ook nog niet gekoloniseerd want 
in Sint-Denijs-Westrem (Avifaunagids van het Gewest Gent en de Kanaalzone: 347) werd deze vinkachtige 
pas in 1942 voor het eerst broedend waargenomen (Le Gerfaut, 1942: 108). Lippens en Wille (1972) spraken 
van een tiental broedparen maar in 1973-1977 werd de Vlaamse populatie reeds op 150 paren geschat, dit 
cijfer werd ook voor 1985-1988 naar voren geschoven. In 1989-1991 daalde hun aantal naar 54 tot 100 en in 
1994 zelfs naar 65-70 paren. In het begin van de jaren 2000 was de Vlaamse populatie terug gestegen naar 
150 à 250 broedparen. Sindsdien stelt men opnieuw een forse achteruitgang vast en de soort was in 2006-
2007 verdwenen uit Oost-Brabant en her en der ook uit Limburg. Aangezien deze mediterrane soort 
noordwaarts evolueerde is het logisch dat de eerste exemplaren eerst Wallonië bevolkten. De omgeving van 
de Semois en Orval kwamen slechts uitzonderlijk laat aan de beurt: "A Lacuisine, au printemps de 1957, je 
découvris 3 couples de Cinis aux alentours du pont de la Semois. Le 14-VII-1957, je remarquai un couple à 
Orval. Il semble que cette espèce tende à établir un lieu de nifification dans la région. Le nombre de ces 
oiseaux y augmente progressivement depuis deux ans. En 1956 j’avais remarqué un envol de cette espèce 
au même endroit" schreef E. Coemans.  Omstreeks 1910-1920 was de soort al in de regio’s rond Bergen, 
Namen, Hoei, Dinant, Luik, Verviers, de Ourthevallei en Waals-Brabant aanwezig. Zo beschrijft G. van Havre 
een kolonie op het kerkhof van de Henegouwse hoofdstad: "Une petite colonie s'est fixée dans le cimetière 
de Mons et dans le jardin de l'Asile des aliénés. Malheureusement un tendeur qui ne connaît ni ouverture ni 
fermeture, les capture dès la fin juin. Dans ces conditions leur disparition est fatale." (Le Gerfaut, 1921: 43) 
Van Havre vergiste zich want in 1959 werd hier voor het tweede jaar op rij succesvol gebroed (Le Gerfaut, 
1959: 387) en ook de jaren nadien hield de soort er goed stand (Le Gerfaut, 1960: 483). De soort is blijkbaar 
tussen 1920 en het einde van de jaren 1950 altijd aanwezig geweest in de provincie Henegouwen zonder 
evenwel wijd verspreid te zijn: "Au cours du printemps 1957, j’ai entendu le chant du Cini dans un parc privé 
au centre de la commune de Frasnes-les-Buissenal. C’est la première fois que je note la présence de cet 
oiseau à pareille époque dans la région. A Grandglise, par contre je le rencontre chaque année. Le 24-V-1957, 
à Obourg, j’ai observé un couple de Cinis posé sur des fils téléphoniques. Le mâle paradait autour de la 
femelle. Un couple de la même espèce a séjourné dans un parc à Thieusies. […] C’est la première fois que la 
nidification du Cini est observée à Thieusies. En 1957, un couple de Cinis a niché à Lambusart et un autre sur 
un terril à Dampremy, derrière la gare." (Le Gerfaut, 1957: 289) Van F. Visart de Bocarmé had Georges van 
Havre vernomen dat "Depuis deux ans le cini est répandu dans les environs de Namur, on l'a aussi observé à 
Ottignies et à Wavre." (Le Gerfaut, 1921: 43) Het Doornikse werd rond 1828 bevolkt. De aantallen 
schommelden onder invloed van de talrijke vangsten. In 1961-1968 schommelde de Waalse populatie rond 
de 750 broedparen, waarschijnlijk een onderschatting. In de periode 1973-1977 raamde men de Belgische 
populatie reeds op 2500-3000 paren, hoofdzakelijk geconcentreerd in het zuiden van het land. Zowel in 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië heeft zich een populatiedaling voorgedaan in de jaren 1980 en het begin 
van de jaren 1990.( Van der Elst A., 1990: 15-26) In de Hoge Venen werd de soort tussen 1986 en 1990 niet 
waargenomen maar ze heeft er misschien wel gebroed in 1997 en 1999, want een zingend ♂ werd genoteerd 
in juli. Dit was misschien reeds eerder het geval. Voor de jaren 1960 zou de soort, volgens Serge Fontaine 
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(1971) en L. Lippens en H. Wille (1972) in de Hoge Venen afwezig geweest zijn maar volgens de nationale 
broedvogelatlas (1988) zou er gebroed geweest zijn tussen 1973 en 1977 in Elsenborn en Reinartzhof. Al is 
de hoogte geen echt obstakel, de verspreiding zal altijd beperkt blijven in het hoogste deel van ons land 
vermits de Europese Kanarie een open en droog landschap met enkele grote bomen verkiest en dat gaat 
deze zangvogel in de Hoge Venen niet gemakkelijk aantreffen. Tussen 2000 en 2004 werd de Europese 
Kanarie slechts sporadisch opgemerkt in de Brusselse Regio. Er kon evenwel geen enkel broedgeval 
vastgesteld worden. Het eerste broedgeval in Nederland dateert van 1922, te Rolduc bij Kerkrade, in de 
provincie Limburg. "Sindsdien is [deze soort] in het Oosten van Nederland, steeds meer noordelijk 
opgedrongen, zoodat Twente ook reeds tot haar broedgebied behoort" schreven Eykman et al. in 1936.640 In 
1995 waren er in Nederland minstens 240 paren waarvan 200 in Zuid-Limburg. In de periode 1998-2000 
waren er naar schatting 400-450 paren in Nederland, waarvan zo’n 85% in Limburg. In de loop van de jaren 
1970 kende de soort een hoogtepunt met 450-550 paren in 1978-1979. In de jaren 1980 daalde dit aantal tot 
100-150 paren in 1983-1985. Dit verschijnsel was ook merkbaar in België (van der Elst D., 1990) en Duitsland 
(Bauer H.-G. & Berthold P., 1997, Die Brutvögel Mitteleuropas). In de jaren 1990 kreeg de soort in Nederland 
opnieuw de wind in de zeilen, wat zich manifesteerde in een aanzienlijke toename van de landelijke populatie 
in Limburg en de Zuidoost-Achterhoek. De Europese Kanarie heeft het Groothertogdom Luxemburg bereikt 
in het midden van de 19de eeuw. De schatting van 4000 paren in 1960 is zeker overdreven641. Voor Noord-
Frankrijk werd vóór 1860 een individu gevangen in de omgeving van Abbeville en in 1866 werd een exemplaar 
in dezelfde regio gevangen, "Très-rare; a été pris à Abbeville en compagnie de Linottes [Kneus]." (Norguet de 
A., 1866: 127). In Picardische collecties zijn geen balgen aangetroffen van het einde van de 19de eeuw en als 
broedvogel werd de soort pas in 1950 in de omgeving van Saint-Quentin waargenomen, terwijl de 
Sommestreek pas drie jaar later als broedgebied werd bezet. Dit neemt niet weg dat er geïsoleerde 
voorlopers zijn geweest zoals een ♀ dat in 1923 in de buurt van Amiens geringd werd. Omstreeks 1960 was 
gans Noord-Frankrijk veroverd. Rijnland-Westfalen werd reeds via de Rijn bevolkt in de jaren 1880 en 
omstreeks 1910 had de soort Keulen, Aken, Dusseldorf en Bonn bereikt. In 1922 dook de soort op in Xanten, 
een stad aan de zuidoever van de Duitse Niederrhein in het noordwesten van de Duitse deelstaat Noordrijn-
Westfalen. Mogelijk was de soort in het Duitse Rijngebied al eerder aanwezig dan de broedvogelatlas van 
deze deelstaat laat verstaan. Bij Degland (1840: ) lezen we: "Il est, dit-on, très-commun, très commun en 
Allemagne, dans la vallée du Rhin." Geen harde bewijzen maar toch een sterk vermoeden en misschien 
realiteit. Het huidige bestand wordt er op 5500 tot 10 000 paren geschat, wat een halvering betekent 
tegenover de jaren 1990. 
 

Citroenkanarie, Serinus citrinella 
Deze soort, die zich hoofdzakelijk ophoudt in bergbossen tussen een hoogte van 700 m en de boomgrens, 
werd in de 19de eeuw en het begin van de 20ste in ons land maar zelden waargenomen. Alphonse de la 
Fontaine schrijft zelfs in 1865: "L’oiseau [...] n’a pas encore été observé, ni en Belgique, ni dans le 
département de la Moselle, ni chez nous [in het Groothertogdom Luxemburg]." (Faune du pays du 
Luxembourg: 124) Oliver Vernon Aplin had de soort waargenomen "about the arable land, and bushed gorge 
above Bouvigne." (The Zoologist, 3: 159) Hij bedoelde Bouvignes-sur-Meuse dat toen nog een klein stadje 
was ten noorden van Dinant en op 1 januari 1965 fusioneerde met deze stad. Volgens hem was de soort niet 
zeldzaam in Vlaanderen, tijdens zijn verblijf in het Mechelse van 10 tot en met 17 juni 1898 schreef hij over 
deze soort: "Fairly common by the road sides."( The Zoologist, 3: 162) Josef Gengler vergelijkt de 
waargenomen aantallen met deze van de Huismus en komt tot volgend, merkwaardig resultaat: "Der 
Goldhammer ist ein äufserst zahlreicher Stadvogel. In den belgischen Orten übertrift er an Zahl den 
Haussperling. Grösserer Flüge traten mir aber niemals entgegen." (Journal für Ornithologie, 64: 402) Een 
meer bescheiden Georges van Havre vermeldt één volwassen vrouwtje (Le Gerfaut, 1913: 113) te Olne (prov. 
Luik) op 20 september 1911 een tweede exemplaar te Virton (De Giervalk, 1911: 37) op 4 oktober 1911 en 
een derde vangst eind augustus 1926 te Heusy, een deelgemeente van Verviers. Dit exemplaar, een ♂, werd 
in januari en november 1927 op enkele vogeltentoonstellingen geëxposeerd. De soort was erg gegeerd voor 
dit soort van activiteiten want op 16 februari 1930 werd een ander individu, gevangen op de Mont-Rigi op 

 
640 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 1: 99. 
641 Hulten M. & Wassenich V., 1960-1961. Die Vogelfauna Luxemburgs. Institut Grand-Ducal de Luxembourg, XXVII: 285-422 en XXVII: 
339-488.  
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10 oktober 1929, werd op een tentoonstelling te Dison, in de provincie Luik, aan het publiek getoond. Dit is 
de oudste gehomologeerde waarneming voor ons land. Ook Alfred Quinet vermeldt de soort in zijn Vade-
Mecum des oiseaux observés en Belgique (1898). In Nederland was de soort toen onbekend en Anatole de 
Norguet vermeldt in zijn Catalogue des Oiseaux du Nord de la France (1866: 127) slechts één waarneming uit 
Noord-Frankrijk. Het betreft een volwassen mannetje, gevangen in de omgeving van Rijsel op 14 oktober 
1848. Eigenaardig genoeg is hiervan in de Contribution à l’étude des oiseaux du Nord de la France van Charles 
Van Kempen (1912) niets terug te vinden. Volgens C.-D. Degland en Z. Gerbe "Il se montre accidentellement 
dans le nord de la France." (1867, I: 284) Uit de hier opgesomde waarnemingen werd voor ons land alleen 
deze van de Baraque Michel aanvaard. G. van Havre waarschuwde voor eventuele misvattingen bij de 
waarneming van deze soort in het wild: "Des canaries “sauvages”, Serinus canarius canarius (L.) ont été 
capturés en Belgique. Ce sont sans aucun doute, des échappés de captivité. Ils sont sédentaires aux îles 
Canaries, Açores et Madère mais importés fréquemment dans notre pays." (Les oiseaux de la faune belge: 
74) Hij benadrukte eveneens zijn bezorgheid voor vergissingen in Le Gerfaut (1913: 47 en 1926: 24). Tot 2000 
zal het BAHC nog 9 andere gevalen aanvaarden, waarvan 5 in de provincie Luik, 1 in de povincie Namen, 1 in 
Vlaams-Brabant, 1 in West-Vlaanderen en 1 in de provincie Luxemburg. Deze geografische spreiding wordt 
verklaard door de Mediterrane herkomst van de soort. In de Belgische broedvogelatlas (1988) werd de 
populatie op ± 48000 paren geschat, waarvan ongeveer 35000 in Hoog-België voorkwamen. In 2005 waren 
er maar 11 vangsten en/of waarnemingen gebeurd in de laatste 60 jaren (Vandevyvre, X., 2005: 265-266). 
Uit Groot-Brittannie was, tot 2013, slechts één waarneming van deze soort bekend: een mannetje op Fair 
Isle642, Shetlanden, in juni 2008. Het exemplaar dat op 29 januari 1904 door J. Quinton bij Great Yarmouth 
(Norfolk) gevangen werd en dat door Hollom (1980: 131) als eerste waarneming bestempeld werd, is in 2011 
door het BOU bestempeld als een Geelkruinkanarie Serinus canicollis643 en bijgevolg geschrapt als eerste 
melding. In Nederland beschikt men uitsluitend over één onvoldoende gedocumenteerd geval, namelijk een 
exemplaar dat de Duitse zoöloog en botanicus Peter Simon Pallas in Den Haag ving in 1764 en waarover hij 
schreef: "Bergkananarie Serinus canariae subsimilis […] deze is groen, achter op de stuit geel, en hier in het 
Duin gevangen"644 . De Association of European Records and Rarities Committees stelde zich echter vragen 
bij dit gegeven: "No other Citril Finches have been recorded in the Netherlands since. One may wonder 
whether the lost type specimen is really from Den Haag or not simply a mounted specimen in Vroeg’s 
collection (perhaps a cage bird)." (http://www.aerc.eu/DOCS/AERC%20TACAppendix.pdf: 9) 
 

Putter, Carduelis carduelis 
Edmond de Selys-Longchamps schreef nog: "Niche dans les jardins et les vergers." (Faune belge: 71) Henri 
Plon oordeelde dat de soort niet wijdverspreid was over het ganse land maar hier en daar in grote getallen 
werd waargenomen het ganse jaar door: "Il n’est pas migrateur, car pendant la période des frimas, même 
par des neiges abondantes, nous en voyons des bandes à la recherche de chardons et de quelques graminées 
que l’hiver protège encore. Nous en voyons cependant, vers le mois d'octobre, quelques bandes qui 
traversent nos provinces" (Les oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères: 181). Josef 
Gengler had niet het geluk deze soort in december talrijk waar te nemen in het uiterste zuiden van ons land : 
"Nicht gerade häufig gesehen; hie und da in kleinen Flügen. Nur im Dezember fehlte der Stieglitz, sonst war 
er stets da. Der Winter war allerdings sehr mild." (Journal für Ornithologie, 64: 400) Elders noteerde hij: "Der 
Stieglitz ist nach meinen Aufzeichnungen kein häufiger Vogel in Belgien […]."  (Archiv für Naturgeschichte, 
10: 93) Wanneer hij in april 1915 na zijn eerste bezoek terugkeerde en hier ruim een jaar bleef, noteerde hij 
"Nur recht selten gesehen. La louvière, Obourg." (Ornithologische Monatsberichte, 25: 5) Tijdens heel strenge 
winters ontbrak deze soort lokaal geheel: "Cette espèce ne s’est pas rencontrée une seule fois durant les 
hivers 1885-86 et 1886-87, vraisemblablement à cause de leur rigueur" (Bulletin du musée royal d’histoire 
naturelle de Belgique, 5: 134), lezen we bij Alphonse Dubois. Ook Julien Marc Deby beweerde dat de soort 
"leaves the country when the season is uncommonly cold." (Zoologist, 3: 815) Wat de populatieaantallen 
betreft, klonk Georges van Havre minder optimistisch: "Décroissant, sinon complètement disparu, comme 

 
642 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 670. 
643 British Ornithologists’ Union, 2011. British Ornithologists’ Union Records Committee 39th Report (October 2010), Ibis 153: 229 en 
Knox A., 1994. Removal of the Citril Finch from the British & Irish List. British Birds, 87: 471-473. 
644 Pallas, P.S., 1764. Adumbratiunculae avium variarum praecedenti Elencho insertarum, sed quae in Systemate Naturae Illustr. 
Linnaei nondum extant. in: Vroeg A., 1764. Beredeneerde catalogus van eene, by uitstek fraaye en weergaalooze verzameling, zoo 
van inlandsche als uitheemsche vogelen, viervoetige en gekorvene dieren: 15. 
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oiseau d’été dans la basse et la moyenne Belgique; localisée et sédentaire dans la région forestière du sud et 
de l’est du pays où d’une façon générale il niche assez communément, près des villages, dans les montagnes 
boisées de la Meuse et de ses affluents dans les provinces de Namur et de Liège, de Hainaut, et de 
Luxembourg. Plutôt croissant dans le Tournaisis. Dans les autres parties du pays s’observe aux époques de la 
migration, de septembre à novembre ou plus tard et en mars et avril voyageant souvent de concert avec les 
pinsons" (Les oiseaux de la faune belge: 66) Alfred Van Beneden schreef dat in Belgisch Lotharingen "chaque 
village a son couple ou ses couples de Chardonnerets. […] Ces oiseaux proviennent, pour une bonne part, 
d’oiseaux errant ou en commencement de migration, venant du Grand-Duché ; pour une part plus 
considérable, de Chardonnerets venant de France, qui avant la migration poussent une pointe vers le Nord, 
à la recherche des champs de chardons." (Le Gerfaut, 33: 11-12) Rudolf Zimmermann beaamt en vermeldt 
het voorkomen op met onkruid bezaaide braakliggende gronden: "Häufiger Jahresvogel; im Herbst und 
Winter in grossen Flügen auf den an samentragenden Unkräutern reichen Brachländereieren." (Journal für 
Ornithologie, 67: 314) Jean Vincent beklemtoont ook het voorkomen in het Groothertogdom, in het gebied 
tussen Samber en Maas en vermeldt ook het Antwerpse: "Le chardonneret niche dans le Luxembourg, à 
Florennes et aux environs d’Anvers." (Nos Oiseaux: 115) Volgens René Verheyen was deze soort een "vrij 
regelmatige, doch plaatselijk verspreide broedvogel in Hoog-België (het Luikerland uitgezonderd, waar de 
Distelvink eerder zeldzaam kan genoemd worden." (De Zangvogels van België, I: 175) Verheyen (1957) 
schreef de achteruitgang toe aan de vogelvangst. De Putter was, samen met de Sijs, een kooivogel die de 
Wereldoorlogen beter heeft overleefd dan de Europese Kanarie. Côme-Damien Degland schreef over de 
soort als kooivogel: "Il se fait sans peine à l’état de domesticité, c’est un de nos oiseaux qui répond le mieux 
aux soins que l’on prend de son éducation." (1840: 185) Het houden van de Europese Kanarie lag veel 
delicater, deze soort werd gevoed met gierst waarvan de prijs tussen 1914 en 1918 vertwintigvoudigde. 
Putters kregen Huttentut of Dederzaad voorgeschoteld, waarvan de prijs per kilogram ongeveer 1/10 
bedroeg van deze van de ingevoerde gierst. Alphonse Dubois zocht de oorzaak van de achteruitgang in de 
veranderende landbouw: "Je pense que l’on doit attribuer la disparition des chardonnerets au changement 
de culture: depuis une vingtaine d’années l’industrie sucrière a pris un grand développement et nous ne 
voyons plus des jachères, des folles herbes et des chardons en quantité suffisante pour attirer et retenir ces 
oiseaux dans nos parages." (Ornis, 6: 294) In de jaren 1960 was de Putter een schaarse broedvogel in de Hoge 
Venen maar reeds tussen 1973 en 1977 – vooral tijdens de warme zomer van 1976 – steeg hun aantal. 
Lippens & Wille (1972) schatten de totale Belgische populatie nog op 1500 paren. Het verplicht rooien van 
distels en de vangst en handel in inheemse vogels hebben geruime tijd een domper op een verdere 
verspreiding van deze soort geplaatst. In het Zwin was de Putter in het begin van de 20ste eeuw een toevallige 
en zeldzame broedvogel: een koppel in 1927 en 1928, ook in 1930. De soort heeft er niet meer gebroed tot 
in 1945. Sindsdien broedde de Putter echter regelmatig en in groeiend aantal. In 1949 waren er reeds 
meerdere nesten, in 1954 een vijftiental koppels; in 1962 waren er met zekerheid 15 tot 20 broedparen, 
verspreid in de villatuinen van het Zoute en in sommige boomgaarden. In de Dijlevallei moest Florent 
Wortelaars zich tevreden stellen met overwinteraars. In de winter van 1944-1945 zag hij er een vlucht van 
25 individuen (1946: 187). Sinds 1973-1977 is deze soort ook algemeen in Vlaanderen sterk toegenomen en 
het verspreidingsgebied is noordwaarts uitgebreid. In de helft van de jaren 1970 waren er naar schatting 300 
broedparen. Dit aantal klom op tot 300 à 600 in 1985-1988, wat misschien een overschatting was want voor 
de periode 1989-1991 werden deze cijfers bijgesteld tot 288-420 paren. In het begin van de 21ste eeuw werd 
de populatiegrootte in Vlaanderen op 650-1200 broedparen geschat. In Wallonië wordt hun aantal 
omstreeks 2010 op 6600 paren geschat, hoofdzakelijk gekantoneerd in Fagne-Famenne. Sinds de periode 
1973-1977 is dit bijna niet gewijzigd. In het Brusselse heeft de soort gebroed omstreeks 1820 om nadien te 
verdwijnen. Dit bleef zo aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. De belangstelling voor de 
soort als kooivogel is hier waarschijnlijk niet vreemd aan: "Autrefois commun tout l’été, les oiseleurs l’ont 
rendu rare" (Dubois A., 1888: 134). Wanneer precies is niet duidelijk maar in het begin van de jaren 1950 
dook de soort terug op als broedvogel in Brusselse parken en bossen. Vanaf 1968 was er een algemene 
toename merkbaar maar van 2000 tot en met 2004 was de Putter opnieuw een erg zeldzame broedvogel 
met slechts 6-7 koppels vastgesteld in 6 atlashokken. De soort is er nooit erg talrijk aanwezig geweest: in 
1989-1991 waren er nauwelijks 4 tot 6 paren, verspreid over de gemeenten Anderlecht, Vorst en Neder-
Over-Heembeek. In Rijnland-Westfalen werd de populatie in 2013 op 25 000 tot 37 000 paren geschat, wat 
ongeveer een verdubbeling inhoudt tegenover de jaren 1990. In Nederland is de populatie van de jaren 1970 
tot 2000 zowaar verviervoudigd: van naar schatting 3000-4500 paren in de periode 1973-1977 naar ruim 
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18000 in de periode 1998-2000. In Noord-Frankrijk is de soort momenteel wijdverspreid en het ganse jaar 
aanwezig. Op de verspreidingskaart van de Luxemburgse broedvogelatlas (1987) is elk hokje ingekleurd.    
 

Sijs, Carduelis spinus 
Omstreeks 1842 gebeurde het "mais rarement que quelques couples de ces oiseaux nichent dans les 
montagnes boisées de l’Ourthe et en Ardenne." (Faune belge: 72) Reeds eerder schreef Edmond de Selys-
Longchamps: "En 1828, il en nicha aux environs de Liège." (Catalogue des oiseaux des environs de Liège 
d’après une nouvelle méthode: 31) Bijna een halve eeuw later waren de uitlatingen van Alphonse Dubois over 
mogelijke broedgevallen in de Ardennen nog steeds erg voorzichtig: "L’un de nous a vu trois jeunes de cette 
espèce en juillet 1887 et une trentaine d’adultes le 18 du mois d’août, ce qui fait croire que cet oiseau niche 
parfois dans les Ardennes, bien qu’il n’y paraisse pas tous les ans dans ce pays." (Ornis, 6: 291) Alphonse de 
la Fontaine vermeldde enkele broedgevallen voor het Groot-Hertogdom Luxemburg en beschrijft verder het 
voorkomen tijdens de trekperiodes: "Dans nos pays, son nid n’a encore été observé qu’entre les forges 
d’Orval et celles de Lasage, sur les bords fangeux du ruisseau qui active les usines (Mohimont), et sur les rives 
de l’Attert dans le canton de Redange. Partout ailleurs il n’est que de passage, par petites bandes, 
particulièrement en automne, du 15 octobre au 1er novembre, et au printemps, ordinairement en mars." 
(Faune du pays du Luxembourg: 124) Jean-Joseph-Jacques Holandre hield het voor de Franse Moezelstreek 
bij trekwaarnemingen: "de passage dans nos climats vers le milieu du mois d’octobre." (1815: 106) Rudolf 
Zimmermann wijst op mogelijke misverstanden: "Der Mitteilung eines sonst guten Singvogelkenners von der 
Beobachtung eines brütenden Pärchens in einem Stadtgarten dürfte vielleicht eine Verwechslung mit Serinus 
canarius zugrunde liegen." (Journal für Ornithologie, 67: 314) Bij Alphonse Dubois lezen we: "Très abondant 
en hiver. A Brasschaet on a constaté qu'il niche régulièrement. Il niche également en captivité" (Bulletin du 
musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 134) en "Plusieurs couples ont niché en 1889 à Brasschaet." 
(Ornis, 6: 293) Henri Plon wist zelfs niets af van deze broedgevallen: "Les tarins […] sont pour nous comme 
pour la France que des oiseaux de passage" (Les oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères: 
194). Ook in het voorjaar, net voor de aanvang van het broedseizoen, kwam deze soort her en der in grote 
aantallen voor: "Une grande bande, formée de deux cents à trois cents sujets de cette espèce, se trouvait 
encore, le 9 avril 1920, vers 8 heures du matin, dans les taillis du parc des Rossignols, à Anvers. Leur 
gazouillement fut remarqué par nombre de personnes passant à cet endroit et le fait m'a été rapporté par 
un témoin, ancien tendeur, connaissant parfaitement ces oiseaux.  Il s'agit là d'un rassemblement de bandes 
éparses dans la région et s'apprêtant à regagner ensemble leur milieu de reproduction." (Van Havre G., 1920: 
34) Ook bij Josef Gengler lezen we: "Nur einmal, am 12. März, traf ich einen kleinen Flug von Erlenzeisigen 
am Ufer des Ton im Klosterpark zu Rouvroy in Belgien." (Journal für Ornithologie, 64: 400) Georges van Havre 
was erg terughoudend over het voorkomen als broedvogel en benadrukte hoofdzakelijk de aanwezigheid 
tijdens de trek: "Cette espèce a été très commune durant la migration d'automne et des bandes très 
nombreuses ont hiverné dans notre pays. La propagation de cet oiseau en tant que nicheur ne gagne ni en 
densité ni en étendue, quelques couples seulement nichent dans le nord du pays. La densité exceptionnelle 
de nicheurs observée près d'Anvers en 1915, ne s'est plus manifestée par la suite." (Le Gerfaut, 13: 38) Josef 
Gengler kon de soort ook maar eenmaal waarnemen tijdens zijn verblijf, van augustus 1914 tot april 1915, in 
de omgeving van Virton: "Nur einmal, am 12. März, traf ich einen kleinen Flug von Erlenzeisigen am Ufer des 
Ton im Klosterpark zu Rouvroy in Belgien." (Journal für Ornithologie, 64: 400) Ruim vijftig jaren later was dit, 
volgens Alfred Quinet, nog niet anders: "Niche quelquefois en Belgique, sur les hauts rameaux des pins" 
(Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 160). Sijzen werden hoofdzakelijk tijdens de trek 
waargenomen maar konden dan soms bijzonder talrijk aanwezig zijn – en broeden - zoals in 1887. Toen 
werden grote aantallen waargenomen in de Ardennen, bij Temse, in het Antwerpse en bij Gent: "Le 28 juin 
1887, j’ai vu une bande de six tarins à Bottelaere-lez-Gand, et revu la même bande pendant plusieurs 
semaines" (Ornis, 6: 293) schrijft Alphonse Dubois. Er werd dan ook gebroed: "[D]es jeunes apparemment 
nés dans le voisinage furent observés en été" schreef Georges van Havre (Les oiseaux de la faune belge: 66). 
Hij baseerde zich wellicht op Alphonse Dubois bij wie we vernemen dat "Cet oiseau niche régulièrement dans 
la province d’Anvers, surtout à Brasschaet645, et probablement aussi dans les Ardennes, où on en a vu des 
jeunes et un grand nombre d’adultes en juillet 1887; durant l’été de la même année, on a également vu des 

 
645 Croegaert meldde aan Dubois: dat verscheidene paren in 1889 in Braschaat gebroed hadden (Dubois A., 1890. Compte-Rendu des 
observations ornithologiques faites en Belgique pendant les années 1887 à 1889. Ornis, 6: 293). 
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jeunes aux environs de Bruxelles. Suivant M. le marquis de Wavrin646, un nid avec six jeunes a été trouvé le 
26 août 1887 à Gavere-lez-Gand." (Faune des Vertébrés de la Belgique, Série des Oiseaux, II, Add. et corr.: 
720). Croegaert had inderdaad aan Dubois gemeld dat verscheidene paren in 1889 in Braschaat gebroed 
hadden (Ornis, 6: 293). In Diegem waren de Sijzen de ganse zomer aanwezig en verdwenen ze pas in de 
herfst: "des l’automne ces oiseaux ont disparu, et pendant l’hiver c’est à peine si l’on en a aperçu quelques 
sujets. Le 5 mai 1888 j’ai encore pu observer un mâle et une femelle se becquetant, ce qui paraît indiquer 
que ce couple avait l’intention de nicher dans la localité, mais aucun nid n’a été découvert." (Dubois A., 1890: 
294) In de omgeving van Hasselt, nam de Hasseltse advocaat Edgard Claes de laatste exemplaren in de lente 
waar: "Ces oiseaux nous ont quitté le 3 avril 1887." (Ibidem) In Oosterzele en Temse werden vooral in juni 
1887 Sijzen gevangen, vooral juvenielen. Systematisch zullen er vanaf 1912 broedgevallen genoteerd 
worden. Misschien van ontsnapte kooivogels? Het is niet "uitgesloten dat het Sijsje, als fel gezochte 
kooivogel, bij gelegenheid de vrijheid terugbekomt en dat sommige koppels als broedvogels in ons land zich 
voorloopig zouden handhaven" schreef René Verheyen (De Zangvogels van België, I: 181) aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. Sijzen waren zeer gegeerd omdat ze zich bijzonder rustig hielden in een volière, 
iets wat van de Ortolaan niet kon worden gezegd. Degland (1840: 186) schrijft de Sijs eigenschappen toe die 
wij associëren met de Putter en waaraan deze soort ook haar naam ontleent: "Ces oiseaux sont […] attachés 
par une petite chaîne, se procurent de l’eau et des alimens, avec une adresse et une dextérité remarquables." 
Hij was wel van oordeel dat "ce sont […] surtout les gens du peuple [qui] condamnet [ces oiseaux] à ces sortes 
de galères que l’on voit à Lille." Van nog onregelmatige broedvogel in 1973-1977 evolueerde de Sijs in ons 
land naar regelmatige broeder, mogelijk profiterend van de uitbreiding van de Fijnsparbestanden (Picea 
abies) in de Ardennen tussen 1960 en 1972. In 1956 schreef René Verheyen een interessant artikel over de 
verspreiding van deze soort in ons land (Le Gerfaut, 1956: 1-15). In de Hoge Venen "Quelques couples nichent 
chaque année dans l'arrondissement" (Le Gerfaut, 1921: 109) en "son abondance très fluctuante, a présenté 
quelques pics remarquables en 1937, 1959 et 1985. Entre ceux-ci, des années d’effectifs très restreints ont 
été notées de 1979 à 1984 et de 1986 à 1989. Sur le Haut-Plateau, sa reproduction a été prouvée en 1975, 
une année de forte fructification des épicéas, mais elle est soupçonnée d’y être régulière ou assez régulière, 
depuis les années 1960" schrijft Maxime Metzmacher in 2004 (Op. cit.: 198). De zandgronden van de Kempen 
met de aanplant van coniferen heeft de soort wellicht aangetrokken: "During the spring of 1990 the were 
several Siskins with behaviour suggesting they held territories at RAVELS (Staatsbossen North) and at 
HOOGHE-EN LAGE MIERDE (Estate De Utrecht). On 4 May 1990 there were at least 4 singing males on suitable 
sites with spruces at GOIRLE (Estate Gorp and Rovert). On 6 June we observed a pair of adult Siskins 
accompanied by 3 young with downu heads. […] This was enough evidence for me to claim the First 
successfull nesting case in the Campine" schreef Willem Paulussen in 1993 (De broedvogels van de 
Turnhoutse Kempen: 106).  In de periode 2000-2002 werd de Vlaamse populatie op 50 tot 80 broedparen 
geschat. In Wallonië heeft de soort zich definitief gevestigd omstreeks 1973 en in 1975 werd de populatie 
reeds op 760 paren geschat om in 1976 en 1977 terug te dalen De jaren nadien was er opnieuw een massale 
aangroei. In de periode 1973-1977 was de Sijs een onregelmatige broeder in Vlaanderen en ook in de jaren 
1980 en het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw bleef dat zo. Net voor het aanbreken van de 
21ste eeuw werden verschillende territoria vastgesteld in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Sindsdien 
broedt de Sijs regelmatig maar in kleine aantallen. In de periode 2000-2002 werd hun aantal op 50 tot 80 
broedparen geschat. In 2007 werden grote aantallen vastgesteld tijdens de trek wat geleid heeft tot 
verhoogde broedaantallen in 2008. In Wallonië kantoneert de soort zich hoofdzakelijk in de buurt van Luik. 
De dichtheden bedragen er meestal meer dan 10 paren per 40 km² en bereiken soms 40 tot 80 koppels per 
40 km². Omstreeks 2010 werd de Waalse populatie op 760 broedparen geschat. Aangezien de Sijs een 
moeilijk inventariseerbare soort is worden 520 en 1000 als minimum en maximum gehanteerd. In het eerste 
deel van de 20ste eeuw was de Sijs nog een occasionele broeder in de Brusselse Regio maar na 1965 werd 
geen enkel broedgeval meer gesignaleerd. Sechts enkele zingende mannetjes werden her en der nog gehoord 
en sinds 1990 zijn de waarnemingen van zingende mannetjes tijdens het broedseizoen erg schaars geworden. 

 
646 De Wavrin moet een indrukwekkende collectie opgezette vogels bezeten hebben. Marcel de Contreras schrijft hierover: "La 
principale collection privée de la faune belge fut sans contredit celle du marquis de Wavrin, décédé en 1908. D'après les 
renseignements recueillis, je sais que son fils, tout en ne s'intéressant pas beaucoup à l'ornithologie, la conserve à titre de souvenir. 
Je forme ici le vœu que si un jour, pour une cause quelconque, la famille de Wavrin se décidait à s'en dessaisir, cette superbe collection 
aille enrichir les galeries nationales de notre Musée royal d'histoire naturelle." (Marcel de Contreras, 1912. Des mutations dans les 
collections ornithologiques. Le Gerfaut, 2: 21). 
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Eykman omschreef deze soort als een "zeer zeldzame broedvogel […] daar het nest heel moeilijk te vinden 
is."647 Hij nam zijn dromen voor werkelijkheid want het eerste nest werd pas op 13 juli 1973 gevonden te 
Naarden, in Noord-Holland648. Zoals hoger vermeld werd de Sijs in het Groothertogdom Luxemburg in de 19de 
eeuw als een zeldzame broeder beschouwd. Dit idee werd afgezwakt maar nog steeds zonder harde bewijzen 
tot in 1982 een nest werd aangetroffen in het stadspark van Esch-sur-Alzette. Mogelijk was er reeds eerder 
een broedgeval geweest in het stadspark van Luxemburg. Hier werd op 18 en 21 mei 1978 een zingend 
mannetje met baltsgedrag waargenomen.  De situatie in het Groothertogdom is nagenoeg dezelfde als in de 
aangrenzende gebieden, met een uitzondering voor de Hoge Venen waar voordien de soort regelmatig 
tijdens het broedseizoen werd waargenomen, soms vrij talrijk zoals in 1959, 1975 en 1978. In die jaren werd 
de soort ook in het Groothertogdom opgemerkt. Tot het einde van de jaren 1990 was de Sijs in Noordrijn-
Westfalen een zeldzame soort die er voorkwam aan de rand van haar verspreidingsgebied. Momenteel wordt 
de populatie op 250 tot 750 paren geschat, wat ongeveer éénvierde is van wat in de jaren 1990 werd 
opgetekend. Een zelfde beeld, gekenmerkt door schommelingen, krijgen we uit Nederland. Vóór 1970 waren 
Sijzen niet-jaarlijkse en schaarse broedvogels. In de periode 1973-1977 werd de broedpopulatie geschat op 
25-30 paren. De jaren nadien werden gekenmerkt door een snelle aangroei, van 300-700 paren in 1979-85 
naar maxima van 1500-2500 in 1989 en 1800-2400 in 1992. Deze jaren waren uitzonderlijke piekjaren want 
in de tussenliggende jaren was de soort afwezig of schaars. Na 1992 bleef het bestand in de meeste jaren erg 
tot zeer laag en in 1993, 1996 en 2000 was de Sijs gewoon afwezig in Nederland. De populatie werd in 1998, 
een redelijk goed jaar op 500-1200 paren geraamd. De aantallen liepen er in de periode 2005-2009 met 
ongeveer 24% terug. 
 

Barmsijs, Carduelis flammea  
Sinds enige jaren worden Grote Barmsijs C. flammea en Kleine Barmsijs C. cabaret beschouwd als aparte 
soorten, voorheen als ondersoorten van "de" Barmsijs. Vermits we ook oude bronnen geraadpleegd hebben, 
verkozen we de opsplitsing niet meteen toe te passen maar wel hier en daar toe te lichten. Voor Edmond de 
Selys Longchamps was het onderscheid tussen Kleine en Grote Barmsijs nog niet echt duidelijk. Ook over het 
voorkomen van beide soorten was hij weinig ingelicht. Over de Kleine Barmsijs schreef hij: "De passage 
régulier en avril et en automne surtout aux environs de Liège. Très rare dans les plaines de la Hesbaye" en 
over de Grote Barmsijs: "Assez rare et de passage irrégulier en Belgique à la fin de l’automne pendant les 
grands froids. On l’a aussi observé en Lorraine et dans la Flandre Française. Il voyage par troupes; ce n’est 
probablement qu’une race un peu plus forte du Linaria [Kleine Barmsijs]." (Faune belge.: 72). Dezelfde auteur 
verbaasde zich over het feit dat de Waalse naam, Verzelin, dezelfde was als deze welke aan de Citroenkanarie 
werd gegeven. Dit toont de gebrekkige kennis aan omtrent deze soort(en)649. E. de Selys-Longchamps beriep 
zich regelmatig op het werk van Coenraad Temminck die de Kleine Barmsijs  als soort niet erkende of kende: 
"Il existe, dans cette espèce [de Barmsijs als dusdanig] comme chez la Fringilla cannabina, Fringilla pyrrhula, 
Alauda cristata, perdix cinerea, et chez plusieurs espèces d’oiseaux […] souvent des compagnies entières, 
dont les dimensions sont moins fortes; nous avons observé que ces variétés plus ou moins constantes 
dépendent de causes purement accidentelles et locales. Il me paraît qu’il en est ainsi du Sizerin et du 
prétendu Cabaret, qu’on veut faire passer comme deux espèces distinctes." 650 Kort na Temminck zal Côme-
Damien Degland (1831: 226) reeds het onderscheid maken in zijn "Tableau des oiseaux observés dans le Nord 
de la France". Over het voorkomen van de Grote Barmsijs in de Franse Moezelstreek schreef Jean-Joseph-
Jacques Holandre: "Cette espèce paraît de temps à autre en grandes troupes dans nos enviirons, vers la fin 
de l’automne. Un passage très-considérable de ces oiseaux eut lieu en novembre et décembre 1825; on en a 

 
647 Eykman C., et al., 1941. De Nederlandse vogels, deel 1: 90. 
648 Jonkers  D.A., 1972. Korte mededelingen: Broedgeval van een Sijs Carduelis spinus in het Gooi. Limosa, 45: 94-95. 
649 Charles Grandgagnage kaatst, als taalkundge, de bal terug naar de naturalist en verwijst naar de bijdrage van de Selys-Longchamps 
aan de Dictionnaire géographique de la province de Liège van Philippe Van Der Maelen (1831): "selon la Faune belge de M. Sélys; 
dans son Catalogue formant appendice au Dict. géographique de la province de Liège, le même auteur nomme cet oiseau [Verzelin] 
en fr.: tarin à bec jaune. L’italien verzellino désigne le venturon [Citroenkanarie] qui est une espèce voisine." (Vocabulaire des noms 
wallons d’animaux, de plantes et de minéraux,Librairie de Ch. Gnusé, Liège: 15). Het Naamse dialect gebruikte en gelijkaardige term 
maar maakte het onderscheid tussen Vèrjèlin  Grand-Vèrzèlin voor respectievelijk Kleine en Grote Barmsijs en reserveerde Vèrjèlin 
en Vérzèlin voor de Barmsijzen (Boxus R., 1938. Vocabulaire Wallon Namurois des Noms d’Animaux, Imprimerie Degrâce, Huy: 20 en 
37).  
650 Temminck C., Manuel d’Ornithologie ou tbleau systématique des oiseaux qui se trouvent en Belgique, Chez Gabriel Dufour, Paris, 
Tome I :375. 
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pris quelques-uns en novembre 1833." (1851: 106). Over de Kleine Barmsijs vermeldde dezelfde auteur: "[…] 
on en trouve quelques-uns chaque année sur nos marchés avec les petits oiseaux pris dans nos bois." (1851: 
106)  Net vóór het begin van de 20ste eeuw was deze soort volgens Alfred Quinet "de passage chez nous en 
automne." (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 161) Misschien iets te voorbarig want de Kleine 
Barmsijs heeft zich pas in de 20ste eeuw vanuit de Britse Eilanden en de Alpenlanden verspreid over delen 
van het Europese vasteland, waaronder België en Nederland dat vanaf de jaren veertig werd bezet. Volgens 
C.D. Degland (1831) overwinterde de Kleine Barmsijs geregeld in Noord-Frankrijk. Ze werd ook als kooivogel 
gehouden. Over de Grote Barmsijs schreef Jean Vincent: "Passe régulièrement, en octobre, aux environs de 
Bruxelles, mais en très petit nombre. Il y a une cinquantaine d’années, on en observait des bandes 
innombrables au passage d’automne" (Nos Oiseaux: 189) en over de Kleine Barmsijs: "Un peu plus commun 
que le précédent [Grote Barmsijs]." Bij Josef Gengler lezen we over de Kleine Barmsijs: "Viermal traf ich 
diesen Leinzeisig in Belgien an in kleinen, einmal auch in einem gröfseren Flug. Es gelang mir auch ein 
[individu] als Belegstück zu erhalten. Die Vögel waren ziemlich scheu, suchten die an den Landstrafsen 
stehenden Bäume ab und flogen die Ardennentäler ziemlich rasch durch." (Journal für Ornithologie, 64: 400) 
Elders schreef hij: "Vom 30. Januar bis zum 26. Februar konnte ich dreimal kleinere Flüge dieser Vögelchen 
einmal auch ein groβen beobachten um Lamorteau und Harnoncourt in der Provinz Luxemburg." (Archiv für 
Naturgeschichte, 10: 94-95) Georges van Havre noteerde in 1928: "Migrateur, traverse régulièrement notre 
pays en automne et en quantité plus ou moins importante." (Les oiseaux de la faune belge: 70) In 1975 
vestigde deze soort zich aan de kust, met broedgevallen in het Zwin, Blankenberge en Nieuwpoort. Naar het 
einde van de jaren 1970 breidde de (onder)soort cabaret of Kleine Barmsijs zich aan de kust uit. Het Zwin 
telde in 1978 zes broedkoppels en in 1977 en 1978 waren er een tiental broedparen in de Westhoek 
(Herroelen P., 1980: 107 en Lippens L., Burggraeve G. & Trio R., 1980: 217-222). Grote Barmsijs werd er als 
doortrekker en overwinteraar vastgesteld in wisselende aantallen: in sommige jaren geen, in andere ware 
invasies. Zo waren er in oktober-november 1972 op 338 in het Zwin geringde vogels 332 flammea en slechts 
6 cabaret. Het invasief voorkomen werd in Vlaanderen ook in 2005 vastgesteld (Natuur.oriolus, 73: 117-124). 
In de periode 2000-2002 werd de broedpopulatie in Vlaanderen op 2 tot 5 paren geschat. Het aantal melding 
uit de kusstreek nam af maar er in 1999 werden 2 zekere broedgevallen in Limburg genoteerd. In Wallonië, 
waar de soort voorkomt boven 400 tot 500 meter hoogte, werden de eerste broedgevallen eveneens in 1974-
1975, op de Ardense hoogplateau’s  vastgesteld (Temple Lang J. & Devillers P., 1975: 137-152 en Lemoine A., 
1976: 341-344). De vestiging van de soort in België past in een veralgemeende kolonisering die ook in andere 
Europese landen merkbaar was. De Vlaamse populatie is afkomstig uit Groot-Brittannië terwijl deze uit 
Wallonië, na een achteruitgang in de jaren 1970, aangevuld werd met individuen uit de Midden-Europese 
populatie. In Wallonië wordt hun aantal op 66 tot 110 territoria geschat. Aan de kust komt de soort enkel 
voor in de duinen of in de onmiddellijke omgeving ervan, in de Ardennen bewoont de soort bestanden van 
hoofdzakelijk Zachte Berk Betula pubescens en Spar Picea. Maar men stelt er recent tegelijkertijd een 
toename vast van het aantal waarnemingen en de inpalming van tuinen en parken door de Barmsijzen. Dit 
leidt waarschijnlijk tot een tijdelijke cohabitatie van individuen van verschillende origine. Maxime 
Metzmacher stelt vast dat dat drastische veranderingen in de populatieaantallen op de Hoge Venen "liées 
sans doute aux ressources alimentaires disponibles, semblent bien caractéristiques de cette espèce." (Les 
oiseaux des Hautes-Fagnes, Histoire et géographie des oiseaux nicheurs: 204) Schommelingen in beide 
populaties moeten bijgevolg, omwille van de aanplant waarvan ze afhankelijk zijn en omwille van de 
herkomst van de Vlaamse en Waalse populatie, apart bekeken worden. In onze contreien treft men Kleine 
Barmsijzen vooral aan in berken651 en elzen, maar ook in parken, boomgaarden en tuinen. Het eerste, echt 
goed gedocumenteerde broedgeval van Kleine Barmsijs in Nederland dateert van 1961 op het Friese eiland 
Vlieland652. Het is echter zo goed als zeker dat er reeds in 1942 een nest met eieren werd aangetroffen op 
Terschelling653, eveneens in Friesland. Men kan, met bijna zekerheid, stellen dat de Nederlandse populatie 
uitgroeide van 10 tot 100 broedparen in 1959 om in 1967-1972 naar 259-398 te evolueren, 1000 in het begin 
van de jaren 1980 en 200 tot 300 in de periode 1998-2000. In tegenstelling tot België waren er in Nederland, 

 
651 Vandaar ook de Duitse naamgeving: Birkenzeisig. 
652 Blok A.A. & Spaans A.L., 1962. Het voorkomen van de Barmsijs Carduelis flammea als broedvogel in Nederland naar aanleiding van 
waarnemingen op Vlieland in het voorjaar en de zomer van 1960 en 1961. Limosa, 35: 4-16. 
653 Van Oordt G.J., 1942. Een nieuwe Nederlandsche broedvogel, de Barmsijs (Carduelis flammea subsp.). Ardea, 31: 284-286. 
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tot 1999, geen aanvaarde gevallen van Grote Barmsijs654. Grote Barsijs is er enkel en alleen een doortrekker. 
De Duitse populatie van Kleine Barmsijs is ook uit de Britse gegroeid. Terwijl in 1975 voor het eerst in de 
Ardennen gebroed werd, noteerde men in de buurt van Aken de eerste broedaanwijzigingen in 1976. Van 
dan af werd het noordwestelijke deel van de Eifel veroverd655. De populatie van Noordrijn-Westfalen werd 
in 2013 op 1500 tot 2400 paren geschat. Deze deelstaat herbergt daarmee ruim 17% van het Duitse 
broedbestand en noteert na de deelstaat Hessen het tweede hoogste aantal. Net als in de 19de eeuw behoudt 
de Kleine Barmsijs nog steeds haar statuut van doortrekker en wintergast in Noord-Frankrijk. Maar in 1976 
had zich een kleine broedpopulatie gevestigd in de duinen van de Picardische kust. Deze was een uitbreiding 
van een populatie die zich eerder aan de kust van het departement Pas-de-Calais was onstaan en waarvan 
de vogels heel waarschijnlijk van Britse origine waren. Aan het einde van de jaren 1980 telde de Picardische 
populatie nog een veertigtal koppels, waarvan er enkele ook inlands waren gaan broeden (forêt de Crécy, 
Regnière-Ecluse…, allebei in het departement Somme). Vrij snel daalde de aantallen in Picardië en de 
aangrenzende regio Nord-Pas-de-Calais om geheel te verdwijnen omstreeks het midden van de jaren 1990. 
Het laatste gedocumenteerde broedgeval voor Picardië dateert uit 1998. 
 

Witstuitbarmsijs, Carduelis flammea hornemanni  
Een exemplaar van deze soort werd voor het eerst gevangen op 10 oktober 1937 (Le Gerfaut, 1939: 185 en 
De Wielewaal, 7: 99) te Herentals. Het individu verbleef eerst geruime tijd in de volière van de heer Van den 
Broeck in Herentals alvorens te verhuizen naar de collectie van Frans Segers (De Giervalk, 1958: 125; 
Wielewaal, 1940: 99 en Bulletin du musée Royal d’histoire naturelle, 15: 55). Ook in Frankrijk was deze soort 
een geliefkoosde kooivogel: "Cette espèce habite le Groënland, et se montre accidentellent en Allemagne, 
en Belgique et dans le nord de la France. […] Un sujet pris aux filets, près d’Abbeville, et nourri en cage, faisait 
partie de la collection de M. Baillon." (Degland C.D. & Gerbe Z., 1867. Op. cit., tome I: 297) We moeten dit 
verhaal situeren in het eerste deel van de 19de eeuw. Baillon schreef in 1833 zijn faunistisch overzicht van 
de streek rond Abbeville.656 De Witstuitbarmsijs was een toevallige dwaalgast want Baillon vermeldt 
uitsluitend Grote en Kleine Barmsijs (Linaria borealis en Linaria rufescens) in zijn Catalogus. Het is dan ook 
niet volledig duidelijk of het exemplaar in Picardië gevangen werd. De auteurs van Les oiseaux de Picardie 
(2013) schijnen daar echter niet aan te twijfelen. 

 
Witbandkruisbek, Loxia leucoptera 
Deze soort werd op geregelde tijdstippen, gedurende het najaar, vooral in het noorden en het oosten van 
ons land waargenomen, meestal in grote groepen tijdens invasies en vaak in gezelschap van Kruisbekken 
Loxia curvirostra. Ondanks alle waarnemingen die zich in het noorden en het oosten van België situeren, 
houden de auteurs van de Avifauna van België (1967) het bij een voorkomen "vooral in het noorden en het 
westen van België." Voor Edmond de Selys-Longchamps was deze materie taxonomisch niet echt duidelijk. 
Hij onderscheidde "l’oiseau américain, Loxia leucoptera Gm, de l’espèce européenne, Loxia bifasciata Brehm, 
que M. Temminck et plusieurs autres naturalistes distingués avaient crus identiques, de sorte qu’ils 
admettaient que l’oiseau américain est de passage accidentel en Europe. […] J’ai dit que le Loxia leucoptera 
américain, n’est pas de passage accidentel en Europe, parce que tous les exemplaires pris en Europe en 
diffèrent légèrement, mais constamment par la taille, la conformation du bec, la nuance rouge du plumage, 
et la proportion des ailes et de la queue […]. Peut-être ne sont-ce que deux races d’une même souche qui 
s’est modifiée en se fixant, d’une part, au nord de l’Amérique, et, d’autre part, au nord de l’Asie; car je 
conviens que leur ressemblance est extrême […]." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 
13: 324) Tot overmaat van ramp werden uit Amerika geïmporteerde individuen van Loxia leucoptera op de 
Europese markten verhandeld als Loxia leucoptera657. Bij Richard Bowdler Sharpe lezen we aan het einde van 
de 19de eeuw: "There are all, however, mere races of the ordinary Crossbill of Europe Loxia curvirostra. These 
are also Crossbills wich have white bands on the wing. Of these are two, the European White-winged Crossbill 

 
654 Herremans M., 1990. Taxonomy and evolution in Redpolls Carduelis flammea hornemanni a multivariate study of their biometry. 
Ardea,78: 441-458. 
655 Schmitz F., 1978. Brutvorkommen des Birkenseigsigs (Carduelis flammea cabaret) auch im Kreis Düren. Charadrius 14 (1): 21-22. 
656 Baillon, L. A. F. 1833. Histoire Naturelle. Catalogue des Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Poissons et Mollusques testacés marins, 
observés dans l'arrondissement d'Abbeville. Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville, 1: 49-98. 
657 Norguet de A., 1866. Catalogue des Oiseaux du Nord de la France. Mémoires de la  Société des Sciences, de l’Agriculture et des 
Arts de Lille, 3: 128. 
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(L. bifasciata), which ranges to Eastern Siberia, and the American White-winged Crossbill (L. leucoptera), 
which takes the place of L. bifasciata in North America."658 Dit vergrootte alleen maar de verwarring en de 
onduidelijkheid. Edmond de Selys-Longchamps had, in 1846, deze soort nog niet in alle verenkleden kunnen 
bestuderen en moest zich beroepen op wat hij her en der in de literatuur kon meepikken. Met deze 
achtergrondinformatie begrijpen we beter volgende uitspraak: "Loxia leucoptera Gm. (L. falcirostra Lath.) 
d’Amérique est très-distinct du Loxia bifasciata (Brehm) qui habite la Sibérie et visite accidentellement 
l’Europe. C’est en confondant ces deux espèces que l’on a été conduit à admettre le L. leucoptera comme 
espèce européenne." (Mémoires de la société royale des sciences de Liège, 4: 37). Maar nog eerder schreef 
hij: "Les Ornithologistes qui ont cru à une seule espèce ont-ils eu occasion de comparer des individus de 
l’Amérique avec ceux d’Europe? Je suis tenté d’en douter, car je suis à peu près convaincu que les individus 
pris occasionnellement en Belgique et en Angleterre et que j’ai examinés avec soin ne sont pas de la même 
espèce que ceux de l’Amérique septentrionale dont je possède deux exemplaires […]." (Bulletin du musée 
royal d’histoire naturelle de Belgique, 13: 324). Het verbaast ons dat de Selys-Longchamps zo twijfelachtig 
stond over het voorkomen van drie Loxia-soorten in ons land. Hij was niet verder geëvolueerd dan Coenraad 
Temminck die in zijn Manuel d’ornithologie (18202) ook maar twee soorten erkende voor onze contreien: L. 
pytiopsittacus en L. curvirostra. Over de derde soort schreef de Nederlander: "Il existe dans l’Amérique 
septentrionale une troisième espèce de Bec-croisé, beaucoup plus petite, qui se distingue facilement par 
deux bandes transversales sur les ailes, et par sa queue fourchue […] Latham en fait mention sous le nom de 
LOXIA FALCIROSTRA."659 Zestig jaar later zou de zaak opgehelderd zijn. Zo schreef, reeds in 1879, Michel 
Hardy in zijn inleiding op de Histoire prodigieuse d’une invasion d’oiseaux ravageurs en Normandie & pays du 
Maine : "On connaît en Europe trois espèces d’oiseaux du genre Loxia. De légères différences les distinguent, 
et il  faut l’œil exercé du naturaliste pour les discerner immédiatement. Le Bec-croisé perroquet, Loxia 
pytyopsittacus, Bechtst., et le bifascié, Loxia bifasciata, Brehm, sont assez rares. Le Bec-croisé des pins, Loxia 
curvirostra, voyage au contraire par grandes bandes […]. "660 Voor de Italiaanse ornitholoog R. Grillo661, die 
een verslag van zijn observaties in de omgeving van het Italiaanse Rovere, in de Abruzzen, in het tijdschrift 
Avicula had gepubliceerd, waren Witbandkruisbek, Kruisbek en Grote Kruisbek variëten van één en dezelfde 
soort. Op zich kunnen we deze vergissing begrijpen ware het niet dat het artikel in 1909 gepubliceerd werd. 
Wanneer Alphonse Dubois er een samenvatting van las (Revue française d’Ornithologie, 2, 1910: 240), 
schreef hij op zijn beurt, verbolgen maar zo goed als onmiddellijk, een rechtzetting (Revue française 
d’Ornithologie, 2, 1910: 291-292). We vonden gegevens over het voorkomen van groepjes in ons land in 
januari 1827, in Longchamps in de provincie Luik, "tué[s] […] par mon beau-frère, le comte Ferd. de 
Borchgrave. Une petite volée s’était abattue sur des larix; vers la même époque un mâle fut pris près 
d’Anvers. Quelques années après, d’autres individus ont encore paru dans la Campine anversoise." (de Selys-
Longchamps E., 1846: 331) Op 17 en 30 november 1845 werden 2 ♀ gevangen, in een groep Kruisbekken, 
opnieuw te Longchamps; in dezelfde maand van hetzelfde jaar werden in de omgeving van Verviers enkele 
exemplaren waargenomen en eind september 1849 noteerde men een groep Witbandkruisbekken in de 
buurt van Leuven waarvan 3 ♂ en 1 ♀ konden gevangen worden. Daarnaast werd in januari 1827 een ♂ in 
het Antwerpse gevangen en op 16 september 1938 werd een jong mannetje in Deurne gestrikt (Le Gerfaut, 
1939: 159) terwijl in september 1842 een individu dood onder een den werd aangetroffen bij Ordingen, 
deelgemeente van Sint-Truiden. De belangstelling voor deze soort nam snel toe en, in eigen land, 
publiceeerde Edmond de Selys-Longchamps een diepgaande studie, uit dewelke we reeds citeerden, naar de 
verschillen van de snavel bij Kruisbek en Witbandkruisbek (de Selys-Longchamps E., 1846. Art. cit., 13: 324-
336). Het is opmerkelijk dat A. Croegaert hier hoegenaamd niet van op de hoogte was: "Quelques individus 
doivent avoir été pris dans nos environs, mais non à ma connaissance" (Dubois A., 1888: 135). In 1889 vond 

 
658 Bowdler Sharpe R., 1898. A hand-book to the Birds of Great-Britain, Edward Lloyd, London, volume 1: 56-57. 
659 Temminck C., Manuel d’Ornithologie ou tbleau systématique des oiseaux qui se trouvent en Belgique, Chez Gabriel Dufour, Paris, 
Tome I: 330. 
660 Hardy M., 1879. Histoire prodigieuse d’une invasion d’oiseaux ravageurs en Normandie & pays du Maine, précédée d’une notice 
par… , Imprimerie de Espérance Cagniard, Rouen: IX. Het verhaal, dat we eerder fantastisch dan wel realistisch moeten noemen 
omdat de anonieme auteur geen weet had welke soort de schade aan de fruitbomen had toegebracht, telt nauwelijks acht bladzijden 
en wordt beschouwd als een curiosum, gegeerd door bibliofielen. Côme-Damien Degland vermelt eveneens dat Kruisbekken 
regelmatig voorkwamen in tuinen en er zich te goed deden aan gewassen: "On le voit jusqu’à pénétrer dans les jardins pour y manger 
les graines de tournesol." (Degland C.D., 1831. Tableau des oiseaux observés dans le Nord de la France. Mémoires de la Société des 
Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, 2: 222). 
661 Grillo R., 1909. Del Crociere. Avicula, 14: 32-35, 55-57 en 148. 
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een belangrijke invasie plaats in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Alphonse Dubois was al evenmin 
vertrouwd met deze soort; over de invasie in het Antwerpse schreef hij: "C’est la première fois, à ma 
connaissance, que cet oiseau a paru dans nos environs. Il y en avait par petites bandes. La première capture 
a été faite le 8 juin 1889, et depuis lors jusqu’à la fin de l’année on a toujours remarqué de ces oiseaux dans 
les bois de sapins de Schooten et des environs. […] Suivant M. de Selys-Longchamps, on en a pris la même 
année dans la province de Liège." (Dubois A., 1890. Ornis, 6: 291) In de provincie Limburg werden op 6 en 8 
september 1889 enkele exemplaren geschoten. C. Bamps had van Albarda vernomen dat een twaalftal 
individuen in dezelfde periode gevangen werden in Gelderland. Albarda schreef het ook neer in een artikel: 
"Diese Art, welche nur zeitweise hierhin kommt, zeigte sich in ziemlich grosser Zahl im September 1889."662 
In de provincie Antwerpen werden de vogels hoofdzakelijk opgemerkt in de naalboombossen ten 
noordoosten van de metropool, tussen Schoten en Loenhout, vanaf juni (Ibidem). A. Croegaert meldde aan 
Alphonse Dubois "qu’on en a présenté de vivants au Marché" (Ibidem). Verscheidene exemplaren werden 
gevangen en 1 ♂ kwam in de collectie van Georges van Havre terecht. In de provincie Limburg werden op 
respectievelijk 6 en 8 september een ♂ en een ♀ geschoten te Bokrijk (Bamps C., 1890: 7). De twee 
exemplaren hadden ongelukkigerwijze in dezelfde boom postgevat. Van oktober 1889 tot april 1890 werden 
verscheidene gemengde groepen Kruisbek-Witbandkruisbek waargenomen in de provincie Luik. 
Verscheidene exemplaren werden te Longchamps gevangen. In de omgeving van Luik werden van oktober 
1889 tot april 1890 verschillende gemengde groepen Kruisbek en Witbandkruisbek geobserveerd en 
verscheidene vogels konden bemachtigd worden, waaronder een jong mannetje gevangen dat via een 
omweg in de collectie van het Natuurhistorisch museum van Brussel belandde. Edmond de Selys-Longchamps 
bracht over het trekgedrag en de invasies van Witbandkruisbek uitvoerig verslag uit op het 2de International 
Ornithological Congress in Budapest (de Selys-Longchamps E., 1891: 177). De eerste waargenomen 
Witbandkruisbek in Groot-Brittannië was een ♀ in Cambeckhill Woods663, bij Brampton, in het graafschap 
Cumbria, in november 1845. Iets minder dan 40 jaren later dook de soort ook in Nederland op. Een ♂ werd 
dood aangetroffen in Harderwijk664 (Gelderland) op 18 juli 1884. De eerste, goed gedocumenteerde 
waarneming665 uit Frankrijk dateert uit 1956 toen een ♂ op 15 september in het Bourgondische departement 
Côte-d’Or werd gesignaleerd666. Uit de 19de eeuw hebben we geen informatie gevonden voor Noord-
Frankrijk. Côme-Damien Degland wist dat de soort "de passage accidentel" was in Europa en dat individuen 
gedood waren geweest in Noord-Duitsland en Engeland (1840: 182). Alphonse de Norguet was op de hoogte 
van Belgische vangsten: "Très-accidentellement; M. de Sélys en cite plusieurs captures faites en Belgique, 
une entr’autres faite à Anvers". Hij had de soort verder leren kennen dankzij exemplaren die op de markt 
verhandeld werden : "Les marchands vendent sous ce nom de L. leucoptera, commun dans l’Amérique du 
Nord, et qui n’en diffère que pa rune taille moindre, la queue plus fourchue et le rouge plus vif." (1866: 128).  
 

Kruisbek, Loxia curvirostra 
In 1842 schreef Edmond de Selys-Longchamps "de passage irrégulier, mais annuel en Belgique. Il n’a pas de 
saison fixe. J’en ai vu arriver des troupes d’une quarantaine d’individus arriver au milieu de l’été et rester 
jusqu’à l’hiver dans des jardins plantés de conifères. D’autres fois ils ne font que passer." (Faune belge: 75) 
Ridder van Havre wijdde in 1910 een kort maar interessant artikel aan de doortrek van deze soort in ons land 
(Revue française d’Ornithologie, 1: 190-191), een passage die ook elders in Europa werd opgemerkt667. Deze 
soort komt ook in Noord- en Midden-Amerika voor maar "der europäische Vogel unterschiedet sich stets von 
der americana durch seine stärkere taille." (Naumannia, 6: 388) Na een invasie in 1888-1889 werd de soort 
– volgens Georges van Havre (1928) - in de Kempen en in de omgeving van Gent op verschillende plaatsen 
broedend waargenomen: "Sa nidification a été observée en Belgique à différentes reprises, notamment dans 
les Ardennes, en Campine et près de Gand après la grande poussée de 1888-89" (Les Oiseaux de la Faune 

 
662 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 423. 
663 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 670. 
664 Jaarbericht Club Nederlandsche Vogelkundigen, 5, 1915: 69. 
665 Noël Mayaud vermeldt enkele waarnemingen in de departementen Calvados, Orne, Loire-Atlantique maar zonder plaats, noch 

datum (Commentaires sur l’ornithologie française (suite). L’Oiseau et Revue Française d’Ornithologie, 11, numéro spécial, 1941: LIX‑

CXXXVI). 
666 Mayaud N., 1941. L’avifaune des Landes et de la région pyrénéenne occidentale. L’Oiseau et la Revue Française d’Ornithologie, 
10: 22-38. 
667 Whitaker J.I.S., 1910. XIV.–On the Great Invasion of Crossbills in 1909. Ibis, 52: 331–352. 
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belge: 78). Alphonse Dubois preciseert: "On sait aujourd’hui que quelques couples nichent en Belgique; le 
marquis de Wavrin a trouvé un nid avec quatre jeunes près de Gand le 19 février 1889 ; la même année, 
plusieurs couples ont niché près d’Anvers. Les observations de ces dernières années font supposer que ce 
Bec-croisé est plus ou moins sédentaire dans le pays." (Faune des Vertébrés de la Belgique, Série des Oiseaux, 
II, Add. et corr.: 720) Alphonse Dubois was zich ter plekke gaan vergewissen van dit broedgeval: "J’ai pu m’en 
assurer depuis, et j’ai même trouvé un nid avec 4 jeunes le 19 février 1889. Depuis le 6 juillet 1888, je n’ai 
pas été une semaine sans voir des becs-croisés." (Ornis, 6: 291) Reeds eerder werd de soort broedend in het 
Antwerpse en in Hasselt vastgesteld: "Quand il passe, il est en grand nombre. On m'a assuré qu'un couple a 
niché au Luythagen [in Mortsel, bij Antwerpen], il y a six ans [1879]. En avril 1885 on m'a apporté mâle et 
femelle tirés près de Hasselt. Je suppose qu'ils y nichaient également. J'en garde un vivant depuis trois ans. 
Il est querelleur avec les autres oiseaux de la volière. Il aime beaucoup à manger des branches vertes et, à 
leur défaut, il entame les bâtons de la cage. Il est très friand des graines d'aune et de sapin." (Dubois A., 1888: 
135) C. Bamps heeft het over "plusieurs exemplaires tirés par [Max de Matthys] à Hoesselt le 26 octobre et 
le 5 novembre 1888." (Bulletin de la section scientifique et littéraire de la Société chorale et littéraire des 
Mélophiles de Hasselt, 34: 5). Onze Limburgse naturalist had van Albarda vernomen dat rond dezelfde 
periode ook een invasie, van vooral jonge exemplaren had plaats gevonden in Friesland. Een jaar later 
bezorgde M. de Matthys nogmaals enkele exemplaren aan Bamps. Edmond de Selys-Longchamps vertelt ons 
dat "En captivité on nourrit facilement les Beccroisés avec des pommes de Laryx et des graines de chanvre 
[vlas]. Les mâles y perdent leur couleur rouge et y deviennent d’un beau jaune olivâtre." (Faune belge: 76) 
Ook Félicien Fallon vermeldt dat de soort "se reproduit parfois en Belgique: M. de Selys-Longchamps [...] dit 
que M. de Neunheuser, Juge de Paix à Marche, a remarqué au printemps la nidification du Bec-Croisé 
Commun aux environs de cette petite ville." (Fallon F., 1875. Op. cit.: 92-93) Jean Vincent beaamt de 
voorgaande uitspraken: "Apparaît en troupes. […] Niche en hiver. On a observé en Belgique d’autres espèces 
du bec-croisé. Celle que nous mentionnons est la moins rare." (Nos Oiseaux: 189) Eigenaardig genoeg 
vermelden de Selys-Longchamps (1842), de la Fontaine (1865) en Fallon (1875) geen broedgevallen maar ze 
voorspellen ze wel.  In 1938 wist A. Van Beneden te vertellen dat "le bec-croisé, Loxia curvirostra, augmente 
en nombre dans l’Hertogenwald et la fagne boisée." (Hautes Fagnes, 1, 1938: 128) Sinds het einde van de 
jaren 1970 en het begin van de jaren 1980 (Matthé L. & Berckens L., 1981: 225-241), heeft de Kruisbek zijn 
verspreidingsgebied ook in Vlaanderen drastisch verruimd. Dit terwijl de soort in de Avifauna van België 
(1967) nog vermeld staat als "Onregelmatige gast" (Commissie voor de Belgische Avifauna, 1967. Op. cit.: 
87). In 1973-1977 werden er in gans België 3800 paren geteld, voornamelijk aanwezig in de Ardennen 
(Collette P. & Fouarge J., 1978: 19-29). Aanvankelijk waren de broedgevallen zeer onregelmatig maar de soort 
moet er al in de jaren 1950 (Le Gefaut, 1952: 83-91) in kleine groepen gebroed hebben. Hier heeft de soort 
dankbaar gebruik gemaakt van de enorme uitbreiding aan Fijnsparbestanden (van minder dan 17 000 ha in 
1895 naar 184 000 ha in 1970). In Vlaanderen beperkten de broedgevallen zich tot de kuststreek, de 
omgeving van Mol en Postel, het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud. Vanaf 1979 daalde de Belgische 
aantallen om na de invasie van 1983 en de “kegelrijke” jaren 1984 en 1985 sterk aan te groeien (Schmitz  L., 
1989: 73-86). Vanaf 1984 werden ook broedende Kruisbekken in Limburg aangetroffen (Broedvogelatlas van 
Limburg, Veranderingen in aantallen en verspreiding na 1985: 326-327). In Vlaanderen waren er zeker al 
vanaf 1970 broedgevallen in elke provincie maar vooral in West-Vlaanderen en Brabant (Matthé L. & 
Berckvens L., 1981: 225-241). De soort heeft, zoals hoger vermeld, zowel in de Kempen als in Wallonië, 
geprofiteerd van de aanplant van naaldbomen, meer bepaald Fijnspar Picea abies. Het heeft geduurd tot de 
jaren 1970 vooraleer deze bosbestanden ook geschikt waren om te broeden. In de Ardennen, waar de soort 
sinds 1973 broedt, breidde de populatie zich in 1974 verder uit om ook Hoog-België te bevolken in 1975 en 
de Luikse Ardennen en de Condroz in 1976. In 1977-1978 zette de populatieontwikkeling in de Ardennen zich 
verder om daarna te verminderen. Tussen 1979 en 1981 bleven nog slecht een klein aantal broedvogels over 
in het oostelijk deel. Dankzij invasies en ook hier geslaagde kegelopbrengsten is de Waalse broedpopulatie 
in 1984 en 1985 weer gaan aangroeien. Specifiek voor Hoog-België heeft Maxime Metzmacher de situatie 
van 1975 tot 2005 geschetst waardoor we een meer genuanceerd en gedetailleerd beeld krijgen: "En Haute-
Belgique, la population de Beccroisé a ainsi connu deux pics principaux: un premier en 1975 et un second en 
1984-1985, deux développements plus modestes en 1977-1978 et en 1988, plusieurs creux manifestes l’un 
entre 1979 et 1981, et les suivants en 1989, 1992, 1995 et 1996." (Les oiseaux des Hautes-Fagnes, Histoire et 
géographie des oiseaux nicheurs: 206) In de Vlaamse broedvogelatlas (2004) wordt het aantal broedparen 
op 200 tot 300 geschat. In Wallonië waren er bij het begin van de 21ste eeuw naar schatting 4400. 
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Populatietoenames en –dalingen lopen mooi gelijk in Wallonië en Vlaanderen. In de Brusselse Regio komt de 
soort als broedvogel uitsluitend in het Zoniënwoud voor. In 2003 telde men er 7 tot 9 paren en in 2004 1-2 
koppels. Vóór deze data was het voorkomen van de soort in de Brusselse agglomeratie gelinkt aan invasies 
maar er werden geen broedgevallen genoteerd. Dat was wel het geval in het Groot-Hertogdom Luxemburg, 
waar de soort tijdens of kort na de invasies gebroed heeft, onder meer in 1888-1889668, 1942-1943669, 1953, 
1955-1956, 1963-1964670 en vooral in 1974-1975671. Voor de Franse Moezelstreek vermeldt Jean-Joseph-
Jacques Holandre (1851: 107) indrukwekkende passages in juli 1821, op 12 december 19835, op 9 september 
1850 in de omgeving van Metz maar over mogelijke broedgevallen rept hij met geen woord. Het eerste 
Nederlandse broedgeval situeert zich in 1931, toen pas uitgevlogen jongen gezien werden in Bilthoven 
(Utrecht)672. Vóór 1970 was de Kruisbek een schaarse broedvogel. Sindsdien stegen de aantallen en in de 
periode 1973-1977 noteerde men naar schatting 25 tot 400 paren, 400-1000 in 1979-1983, 5380 in 1984, 
5000-7500 in 1991 en 10000-20000 in 1994. De laatste drie cijfers volgden op  jaren grote belangrijke  
invasies. Deze beïnvloeden inderdaad het aantal waargenomen individuen: zo waren er vrij veel Krisbekken 
1998, weinig in 1999 en vrijwel geen in 2000. In cijfers uitgedrukt betekent dit voor de periode 1998-2000 
een schommeling tussen minder dan 100 paren in 2000, enkele honderden in 1999 en 2500-3500 in 1998. 
Voor Frankrijk vermeldt Charles van Kempen de indrukwekkende invasie (meer dan 1000 exemplaren) die de 
stad Cassel trof en een spoor van vernieling achterliet: "saccageant les pins et les autres arbres verts"673. Een 
dergelijk invasioneel voorkomen werd ook al door Côme-Damien Degland beschreven: "de passage irrégulier 
dans le nord de la France, quelquefois en bandes considérables. On l’a vu pénétrer jusque dans les jardins 
pour y manger la graine de tournesol." (1840: 180) In Rijnland-Westfalen werd de soort omstreeks 1886 als 
zeldzame broedvogel in het Teutoburgerwoud, een laaggebergte verdeeld over de deelstaten Nedersaksen 
en Noordrijn-Westfalen en het Sauerland, een streek en middelgebergte in de deelstaten Noordrijn-

Westfalen en Hessen, beschreven. De regelmatige invasies en de aanplant van coniferen speelden in het 
voordeel van de soort. Het huidige bestand in Noordrijn-Westfalen wordt op 500 tot 2000 paren geschat, 
afhankelijk van het jaarlijkse voedselaanbod. 
 

Grote Kruisbek, Loxia pytyopsittacus 
Net als de Kruisbek kwam deze soort nomadisch voor en haar voorkomen was totaal onvoorspelbaar. Soms 
was de soort gewoon op doortrek, "d’autres fois il s’arrête ici depuis l’automne jusqu’à l’hiver" (Fallon F., 
1875. Op. cit.: 92) en "de passage accidentel dans les bois de sapins. Très-rare." (De Selys-Longchamps E., 
1831. Catalogue des oiseaux des environs de Liège d’après une nouvelle méthode: 32) Van het einde van de 
19de en het begin van de 20ste eeuw zijn enkele gevallen bekend. Een vrouwtje Grote Kruisbek werd in 1849-
1850 in het Antwerpse waargenomen. In een artikel uit 1846 situeert Edmond de Selys-Longchamps deze 

vangst in 1844: "M. Jacques Kets d’Anvers a recueilli, en septembre 1844, une femelle du Loxia 
pytyopsittacus prise près de cette ville. C’est une espèce à ajouter à la Faune de notre pays qui possède 
ainsi les très espèces de l’Europe." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 13 : 335) In 1831 
kon hij zelfs schrijven: "Personne n’a encore mentionné cet oiseau comme espèce européenne." (Catalogue 
des oiseaux des environs de Liège d’après une nouvelle méthode: 33) Later – in 1867-1868 – werd nog een 
vrouwtje in de Kempen gevangen. In het Oost-Vlaamse Wachtebeke werden in de winter van 1901-1902 drie 
exemplaren verzameld en in Herzele (jaartal onbekend) werd vóór 1928 een ♂ en een ♀ gevangen of gedood. 
Alphonse Dubois beschrijft de waarneming van beide geslachten in Vorst en Westerlo in 1887-1888: "Deux 
mâles ont été tirés pendant l’hiver de 1887 à Forest-les-Bruxelles; mâle et femelle ont également été tués la 
même année à Westerloo (prov. d’Anvers) mais je n’ai pu savoir la date exacte. Quoi qu’il en soit, ces captures 
sont à signaler car le  L.  pytyopsittacus ne se montre que très-accidentellement en Belgique." (Ornis, 6: 290 
en Faune des Vertébrés de la Belgique, Série des Oiseaux, II, Add. et corr.: 720-721) Félicien Fallon 1875: 91) 
vermeldt dat "Le Baron de Selys-Longchamps me mande qu’il a tué à Longchamps-sur-Geer [Borgworm, in 
de provincie Luik], en automne, des individus de cette espèce mêlés à des bandes de Becs-Croisés ordinaires." 

 
668 De la Fontaine A., 1897. Trente années d’observations sur les migrations de faune luxembourgeoise. Institut Grand-ducal de 
Luxembourg, XXV: 1-238. 
669 Simon, J. , 1943. Der Fichtenkreuzschnabel im Luxemburgischen. Regulus, 4: 65-66. 
670 Peltzer J., 1964.Der Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra) brütete 1964 im Stadtpark Rümelingen. Regulus, 8: 91-96. 
671 Melchior E., 1975.Grossinvasion des Fichtenkreuzscnabels in Luxemburg. Regulus, 11: 351-363 en 390-391. 
672 Van Oordt G.J., 1931. Drie nieuwe Nederlandsche broedvogelsoorten. Ardea, 20: 150-152. 
673 Kempen van Ch., 1900-1901. Note sur une invasion de Becs-croisés dans le Nord. Ornis, 11: 460. 
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In 1902 was de soort opnieuw aanwezig in de Kempen674 en een mannetje werd waargenomen in Genk 
(Dubois A., 1912: 192). In diverse privécollecties zijn exemplaren uit deze periode terug te vinden. Ook na 
1928 werd de soort in de Kempen af en toe gevangen. In de verzameling van Joseph de Hemptinne prijkt een 
exemplaar dat in Bokrijk is gevangen (Le Gerfaut, 1943: 109-114). In 1953, een waar invasiejaar, signaleerde 
Léon Lippens de aanwezigheid van de drie Loxia-soorten in Knokke. Begin september zaten een honderdtal 
Kruisbekken, een achttal Grote Kruisbekken en één Witbandkruisbek in de dennen van de kustgemeente. De 
soorten hielden zich mooi gescheiden en in totaal werden 71 individuen geringd. Lippens maakt in zijn artikel 
ook gewag van trek over zee (Le Gerfaut, 1954: 73-75). Van loutere dwaalgast is de Grote Kruisbek 
geëvolueerd tot onregelmatige broedvogel in Vlaanderen. De eerste 2 tot 3 zekere broedgevallen werden, 
na de grote invasie van 1990-1991, in het Pijnven te Eksel vastgesteld. In 1999 werd een groep van maar liefst 
16 individuen waargenomen waarbij duidelijk balts en nestbouw werd vastgesteld. Tijdens de laatste 
atlasinventarisatie werden in Vlaanderen 1 zeker en 2 waarschijnlijke broedgevallen vastgesteld en in 2000 
werden 2 paren waargenomen in Bokrijk. In 2002 werd, op de Kalmthoutse heide, een paar op het nest 
geobserveerd en nadien twee uitgevlogen jongen. Deze soort was, volgens Degland & Gerbe, vóór 1867, in 
de omgeving van Lille (talrijk) aanwezig, één exemplaar werd gevangen: "Un mâle adulte, a été tué en mai, 
dans le bois de Bersée, à 23 kilomètres de Lille, au milieu d’une troupe de cinq ou six individus." (Ornithologie 
européenne, tome I: 263) De eerst volgende, goed gedocumenteerde waarneming betreft een individu dat 
in in de buurt van de stad Nantes (Loire-Atlantique) op 7 januari 1984 geobserveerd werd.675 De oudste 
bekende waarneming voor Nederland dateert van 29 september 1901 in Naldenveld bij Bloemendaal, in de 
provincie Noord-Holland en betreft een dood ♂. Kort nadien, op 3 oktober van hetzelfde jaar werd hier een 
♀ dood aangetroffen.676 Voor de periode 1973-1977 kennen we slechts één vondst maar geen 
broedverdachte Grote Kruisbekken in Nederland. De soort was toen nog dwaalgast. Na de invasie van 1982-
1983 werden broedverdachte exemplaren waargenomen in de Hollandse duinen677 en op de Veluwe. Na de 
invasie van 1990-1991 bleven grotere aantallen hangen, vooral in de provincie Drenthe en op de Veluwe, 
waar tientallen territoria bezet werden en ook enkele zekere broedgevallen konden worden vastgesteld. 
Wellicht hebben in 1991 50 tot 100 paren een broedpoging in Nederland ondernomen maar de populaties 
hebben echter nergens stand gehouden. Het is helemaal niet uitzonderlijk dat kruisbeksoorten buiten het 
reguliere broedgebied tot broeden overgaan678. Hetzelfde verschijnsel deed zich in Groot-Brittannië voor. In 
1998 werden maximaal 5 tot 10 paren in Nederland genoteerd. In de andere jaren was de soort geheel 
afwezig. In Groot-Brittannië noteert men een een tiental waarnemingen van 1818 tot 1954, allen 
hoofdzakelijk in het zuidoosten gesitueerd. Voor Noord-Frankrijk schreef Côme-Damien Degland in 1840 "de 
passage accidentel en France" maar meer informatie kon hij niet verschaffen. Bij Alphonse de Norguet 
daarentegen vernemen dat "une petite bande [5 exemplaren] a été vue en mai à Bersée, près de Lille; un 
mâle a été tué." (1866: 127). Dit geval werd gehomologeerd zonder weet te hebben van een precieze datum. 
Het is wel de oudste aanvaarde waarneming voor Frankrijk.   
  

Roodmus, Carpodacus erythrinus 
Aan het eind van de 19de eeuw heeft de Roodmus zich via Noordoost-Europa naar het zuidwesten uitgebreid. 
Vóór 1842 is slechts één geval bekend voor ons land: een vangst bij Doornik (Dubois A., 1886a: 11). Omstreeks 
hetzelfde tijdstip, op 17 september 1849, werd een mannelijk exemplaar gedood bij Abbeville in Frankrijk en 
een ander individu in de Rijnvallei. Op 17 september 1849 werd een ♂ gedood bij Rijsel679. Dit geval werd 
gehomologeerd en is de eerste gedocumenteerde waarneming voor Frankrijk. Félicien Fallon (Op. cit.: 95) 
stelde reeds vast dat de Roodmus "fréquente surtout les bords boisés des rivières." Het duurde tot 24 
oktober 1927 wanneer M.J. Thoumassin een volwassen vrouwtje wist te vangen in Blégny-Trembleur in de 

 
674 Dubois A., 1912. Nouvelle revue des oiseaux observés en Belgique. Bulletins et mémoires de la Société Zoologique de France, 25: 
192. 
675 Recorbet B., 1992. Les oiseaux de Loire-Atlantique du XIXème siècle à nos jours, Groupe Ornithologique de Loire-Atlantique, 
Nantes: 251 
676 Van Ijzendoorn E.J., van der Laan & CDNA, 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch 
Birding, 18: 194. 
677 Schekkerman H., 1986. Invasie van Grote Kruisbek in Nederland in 1982/83. Dutch Birding, 8: 89-97. 
678 Nethersole-Thompson D., 1975. Pine Crossbills, T. & A.D. Poyser, London. 
679 Mayaud N., 1941. Commentaires sur l’ornithologie française (suite). L’Oiseau et Revue Française d’Ornithologie, 11, numéro 

spécial: LIX‑CXXXVI en De Norguet A., 1870. Ornithologie du Nord de la France. Bulletin scientifique, historique et  littéraire du Nord 
et des pays voisins, 2: 388. 
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provincie Luik. Dit exemplaar werd opgenomen in de collectie van het Musée royal d’Histoire naturelle de 
Belgique te Brussel (Dupond C., 1927. De Giervalk: 68). In oktober 1928 werd in Wommelgem een jong ♂ 
gevangen (Le Gerfaut, 1931: 183). De volgende waarneming vond pas 10 jaar later plaats op 17 oktober 1938 
in Berendrecht in de provincie Antwerpen. In de jaren 1990 werden voor het eerst zingende mannetjes 
waargenomen aan de kust, meer bepaald in de Zwinbosjes, maar ook in het binnenland. Twintig jaren eerder 
werd op 12 december 1970 een juveniel exemplaar in het Zwin gevangen, gering en in het Koninklijk 
Wetenschappelijk Instituut in Brussel weer vrijgelaten. In datzelfde jaar werd op 27 september een juveniel 
mannetje in het Zwin gevangen (Wielewaal, 1972: 21). Dat was op dat moment de 10de bekende waarneming 
voor ons land. Mogelijk is er een broedgeval geweest langs de Schelde in Wetteren. In de tweede helft van 
de jaren 1990 verdween de soort zoals ze verschenen was. Het had anders kunnen verkeren want in 
Nederland heeft de soort voor het eerst gebroed in 1987 en in 1992 werden er maar liefst 50 tot 60 territoria 
genoteerd. Het begin van de jaren 1990 betekende, vooral voor Nederland, een keerpunt voor de soort: 
"Since 1987, rosefinches have also colonised the Netherlands (50-60 pairs in 1992), Belgium and northwest 
France (ten pairs in 1993), but this geographically peripheral community has yet to exceed 80 pairs in 
total."680 De hoge aantallen uit 1992 kunnen zeker worden verklaard door de bijzonder gunstige 
weersomstandigheden en "Certainly the current records from peripheral northwest Europe indicate a turn 
to the southwest along the southeast coast of the North Sea. It could well be that it is the choice of the safer 
mode of coasting that is taking them on to Belgium and the Pas-de-Calais region in northern France."681 In 
2006 en 2007 werden geen broedbewijzen aangetroffen en bleven de waarnemingen beperkt tot 
kortstondige zangposten. De eerste beschreven waarnemingen van een Roodmus uit Nederland dateert van 
15 november 1899. Toen werd een ♂ in eerstewinterkleed dood aangetroffen te Dieren, in de Gelderse 
gemeente Rheden682. Wat eerder had Albarda683 vangsten van deze soort in oktober 1860 te Overveen 
(Noord-Holland) en in de herfst van 1864 te Groningen gesitueerd. In beide gevallen ging het om jonge 
mannetjes.  
 

Haakbek, Pinicola enuclator 
Op het moment dat Edmond de Selys-Longchamps zijn Faune belge uitgaf, was deze soort nog maar weinig 
waargenomen geweest in België. Eerder schreef hij: "De passage très accidentel dans les hivers très-rigoueux. 
Très-rare. On en vit près de Liège au mois de janvier 1830." (Catalogue des oiseaux des environs de Liège 
d’après une nouvelle méthode: 32) De peetvader van de Belgische ornithologie schreef wel dat deze soort 
tijdens uiterst strenge winters afzakte naar een meer gematigde zone en hij wist dat Côme-Damien Degland 
een geval citeerde dat bij Charleville was gedood. Degland geeft echter geen verdere informatie (1840: 182). 
Lang voor Degland had Buffon een Haakbek waargenomen in de Elzas. In welke mate deze informatie 
betrouwbaar was, is een ander paar mouwen. Degland en Gerbe (1867) vermeldden het voorkomen in 
Frankrijk "où il a été tué, plusieurs fois, tant en Champagne qu’en Provence." (Ornithologie européenne, tome 
I: 259) "Plusieurs fois" en "en Provence" lijkt er op te wijzen dat men de Haakbek met een andere soort 
verward heeft. Er zijn geen tastbare bewijzen van enige vangst in het noorden en het oosten van Frankrijk, 
hoewel Noël Mayaud et al. (1936) dit aanvankelijk beweerden684, laat staan in de Provence. Marcel de 
Contreras en Alphonse Dubois vermelden enerzijds een jong mannetje dat in november 1845 in België zou 
gevangen zijn: "Ein einziger Fang von 1845 stammend, bekannt." (Dubois A., 1884: 90) M. de Contreras 
vermeldt dat "En novembre 1887, je trouvai chez un marchand de volailles de Bruxelles, qui les avait achetés 
à la criée [vroegmarkt], un lot d’une cinquantaine de durs-becs; si mes souvenirs me sont fidèles, ces oiseaux 
étaient de provenance hongroise" (Les oiseaux observés en Belgique, vol. 1: 7). De soort was duidelijk zeer 
gegeerd bij verzamelaars. Charles-Frédéric Dubois heeft het individu uit 1845 afgebeeld in zijn Planches 

 
680 Wallace D.I.M., 1999. History of the Common Rosefinch in Britain and Ireland, 1869-1996. British Birds, 92: 458. 
681 Wallace D.I.M., 1999. Art. cit.: 466. 
682 Tijdschrift der Nederlandse Dierkundige Vereeniging, 2, 1900: 258. 
683 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 423. 
684 "signalé exceptionnellement dans le Nord et L’Est de la France"(Mayaud N., Heim De Balzac H. & Jouard H., 1936. Inventaire des 
oiseaux de France, Blot, Paris: 151). In een kritische nabeschouwing, achteraan in zijn Inventaire, trekt hij de waarnemingen in Zuid-
Frankrijk in twijfel en schrijft hij zelf: "Il faut espérer que les captures de Champagne sont de meilleur aloi que celles de Provence!" 
(blz. 197). Toch kon N. Mayaud niet nalaten in 1953 te schrijven: "accidentel au siècle dernier dans l’Est et le Nord" (Alauda, 21). 
Eigenaardig genoeg maakt Degland geen enkele vermelding van de soort in zijn "Tableau des oiseaux observés dans le Nord de la 
France" (De eerste erkende waarneming van deze soort in Frankrijk betreft een immatuur ♂ in het arboretrum van Chèvreloup 
(Versailles) op 8 februari 1992. 
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coloriées... (Op. cit.., vol. II, pl. 121.) Anderzijds is er in Les oiseaux observés en Belgique van de Contreras (I, 
7) sprake van een juveniel mannetje dat in de Antwerpse Kempen in 1880 door J. Lysen werd geschoten. 
Alphonse Dubois nam dit gegeven over in een artikel uit 1912, verschenen in de Bulletins et Mémoires de la 
Société Zoologique de France, XXV maar achteraf bleek de informatie foutief te zijn en Lysen heeft dit verhaal 
tegenover Georges van Havre ontkend. Haakbekken werden inderdaad wel meer op de Brusselse markt te 
koop aangeboden. Zo trof Marcel de Contreras er in november 1887 een vijftigtal aan, afkomstig uit 
Hongarije. Hij kocht er zelf een koppeltje van en liet het opzetten voor zijn persoonlijke collectie. Het is niet 
uitgesloten dat exemplaren die her of der in een verzameling zijn opgenomen, in de Belgische Ardennen 
gevangen werden. In Faune du pays du Luxembourg schrijft Alphonse de la Fontaine: "M. Degland fait 
mention d’un individu tué sur la frontière du Luxembourg, près de Charleville, ce qui prouve l’apparition 
accidentelle de cette espèce dans nos contrées" (Faune du pays du Luxembourg: 131). In de verzameling van 
graaf Joseph de Hemptinne, uit Sint-Denijs-Westrem, prijkte een exemplaar met het etiket “Campinne, 
1880”. Aangezien de graaf de vogel niet zelf had geschoten of gevangen is de authenticiteit van dit exemplaar 
niet gegarandeerd. Waarschijnlijk bestond er meer zekerheid over de herkomst van de collectie orchideeën 
die de graaf in de 19de eeuw in zijn Victoriaanse serres kweekte. De eerste betrouwbare waarneming uit 
Frankrijk dateert van 8 februari 1992, wanneer een mannetje te Rocquencourt685 in het departement 
Yvelines, niet zo ver van de Franse hoofdstad, werd waargenomen. De eerste waarneming voor Nederland 
situeert zich op 5 december 1909 te Rotterdam-Kralingen waar een ♂ dood werd aangetroffen. Enkele dagen 
later, op 8 december werd op dezelfde plaats een tweede ♂, eveneens dood, gemeld686. Een eerder geval, 
een ♂ verzameld op 9 november 1890 te Peize, in Drenthe, werd verkocht aan een verzamelaar in Engeland 
en kon niet worden teruggevonden. Dat was, volgens Albarda: "das erste Mal, dass diese hochnordliche Art 
hier angetroffen wurde."687 
 

Goudvink, Pyrrhula pyrrhula 
Het voorkomen van de Goudvink situeert zich in 1967 reeds hoofdzakelijk (85%) in Wallonië, vooral in de 
brede valleien van Hoog-België en ook in de kalkstreek" (Atlas van de vogels in België en West-Europa: 783) 
waar de populatie bij het begin van 21ste eeuw op 9800 broedparen werd geschat. Dit is waarschijnlijk nooit 
anders geweest want de soort nestelt in "in extensive forests and wooded rocks" (Zoologist, 3: 815). Zo lezen 
we verder bij Edmond de Selys-longchamps: "Niche dans les montagnes boisées de l’Ardenne et des bords 
de l’Ourthe, aussi dans les forêts; fréquente le bord des ruisseaux; de passage plus ou moins régulier et par 
petites troupes dans le reste de la Belgique en automne et en hiver." (Faune belge: 78-79) Oliver Vernon 
Aplin noteerde: "I met with a pair in a wood bearing the curious name of Bois de Froide Veau (so in the map) 
[bij Dinant], and another in the valley of the Molignée." (Zoologist, 3: 159) Rudolf Zimmermann schreef voor 
de omgeving van Sedan: "Im Februar und März 1917 gelangte der Gimpel oft, auch in den baumbestandenen 
Stadtgärten zur Beobachtung und muss danach in einer ziemlichen Zahl vorhanden gewesen sein. Im Juli sah 
ich dann nochmals 1 ♂ in den bewaldeten Ardennen nördlich von Sedan. Im Bois du Mont Dieu beobachtete 
ich den Vogel nicht, doch soll er hier im Winter sowohl wie auch im Sommer nicht selten sein und dürfte 
daher wohl auch als Brutvogel zu bezeichnen sein." (Journal für Ornithologie, 67: 314) Jean-Joseph-Jacques 
Holandre beschreef het voorkomen oostelijker in Frankrijk, bijna op de grens met Duitsland en iets ten zuiden 
van het Groothertogdom, maar ook in de omgeving van de stad Metz: "[…] on en voit en été dans les forêts 
de Merten pris de Saint-Avold: de passage en automne dans les environs de Metz." (1851: 107) Bij Josef 
Gengler lezen we: "Von Mitte Dezember bis Ende Februar ein sehr häufiger Vogel in den Tälern der Ardennen. 
Meist traf ich den Gimpel nur in ganz kleinen Flügen von 5— 6 Stück, selten einmal einen gröfseren Flug. 
Besonders gern hielten sie sich in den dichten Hecken auf. Sie waren sehr zutraulich. Es konnte daher eine 
ganze Anzahl Belegstücke gesammelt werden. Die Männchen waren stets sehr in der Überzahl." (Journal für 
Ornithologie, 64: 401) Bij zijn terugkeer deed hij slechts één waarneming in ’s Gravenbrakel: "Nur einmal, am 
2. April, traf ich ein Weibchen bei Baine-le-Comte [sic] in Belgien." (Ornithologische Monatsberichte, 25: 6) 
Gengler maakte ook het onderscheid tussen Noordse Goudvink en Goudvink: "Zwei Rassen, wenn ich so 

 
685 Dubois Ph. J. et le Comité d’Homologation National, 1992. Les observations d’espèces soumises à homologation en France en 
1991.Alauda, 61: 252. 
686 Jaarbericht Club Nederlandsche Vogelkundigen, 5, 1915: 69 en Van Ijzendoorn E.J., van der Laan & CDNA, 1996. Herziening 
Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch Birding, 18: 168. 
687 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 423. 
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sagen darf, von Gimpeln traten mir hier entgegen. Die gewöhnliche, Flügellänge cT 81—88 mm, ist in der 
Färbung der Unterseite recht trüb; die andere, Flügellänge ca 80—84 mm zeigt eine sehr lebhaft gefärbte 
Unterseite mit scharf von einander abstechendem Weifs und Rot. Diese sofort im Leben auffallende kleinere 
Rasse war die häufigere; beide waren niemals zu einem Flug vereint, stammten also zweifellos aus 
verschiedenen Brutgebieten." (Gengler J., 1916. Art. cit.: 401) Wat de omgeving van Hasselt betrof meldde 
advocaat Edgard Claes: "De passage, mais rare. Cet oiseau a entièrement disparu de ma région; il est rare 
qu’on en voie encore un individu au passage. Il y a une quarantaine d’années, au contraire, les bouvreuils 
étaient assez bondants dans le parc du château de Herckenrode. Ils nichaient dans de grands berceaux de 
charmilles […]. La destruction de leurs berceaux favoris nous a valu leur départ définitif." (Dubois A., 1886b: 
199) Over de Noordse Goudvink noteerde Edmond de Selys-Longchamps: "Cet oiseau n’est probablement 
qu’une race locale plus grande du Bouvreuil commun"( Faune belge: 79), "scheint mir keine gute Art zu sein" 
(Naumannia, 6: 388) en "passe en même temps que la précédente [Goudvink], mais ne se trouve guère sur 
la rive droite de la Meuse." (Catalogue des oiseaux des environs de Liège d’après une nouvelle méthode: 32) 
E. de Selys-Longchamps had wel het invasionele karakter van deze ondersoort opgemerkt: "Il est de passage 
accidentel en Belgique et par troupes à la fin de l’automne. Il y a été très-commun en décembre 1830 et en 
janvier 1831."(Faune belge: 79) Deze indrukwekkende invasie, "On n’en avait pas vu depui quinze ans. Ils 
voyageaient par petites troupes et ne se mêlaient pas aux bouvreuils vulgaires [Goudvink] qui n’ont pas été 
communs cette année." wordt ook door Côme-Damien Degland (1831: 222 en 1840: 183) beschreven voor 
de omgeving van Rijsel. Was Charles-Frédéric Dubois niet vertrouwd met de Noordse Goudvink wanneer hij 
schreef: "Dieser Vogel erscheint sehr selten in Belgien". Sommige jaren kwamen Goudvink en Noordse 
Goudvink  plaatselijk heel talrijk voor: "Des personnes dignes de foi m'ont assuré que, il y a une quarantaine 
d'années, on a constaté à Anvers un énorme passage de ces oiseaux, à tel point qu'on les achetait au marché 
par douzaine pour les manger. Cet oiseau a passé en bandes innombrables, venant du Nord-Est, à la fin 
'octobre 1879. (Avait-il pressenti le terrible hiver ?688). Il a séjourné plusieurs jours dans nos bois dérobant 
les baies de sorbier de nos tenderies aux grives. J'en ai pris un grand nombre, dont plusieurs vivants, que j'ai 
vainement essayé de nourrir en cage. Je crois que les passages de cet oiseau, quoique irréguliers, ne sont 
point rares, car tous les oiseleurs expérimentés de cette région connaissent les deux variétés du bouvreuil." 
(Dubois A., 1888: 134) De strenge winters van 1939-1940, 1940-1941 en 1941-1942 hadden de populatie van 
het Meerdaalwoud uitgedund (Wortelaars, 1946: 30) maar de soort broedde nog in de kasteelparken van de 
Dijlevallei, "soms vindt men ook een nest in de kleine sparren en aan de vijverkant" (1946: 179). In de winters 
2004-2005 en 2005-2006 kenden grote delen van Europa een opvallende invasie van Noordse Goudvinken. 
Vlaanderen ontsnapte daar niet aan (Natuur.oriolus, 73: 125-133). Het statuut van de Goudvink in ons land 
is eigenlijk nooit anders geweest. G. van Havre geeft de soort als "sédentaire et croissant. Niche dans les 
régions forestières de la Haute Belgique, notamment les bois avoisinants la Fagne, principalement près de 
Spa, les Ardennes, L’Entre-Sambre-et-Meuse et la Haute Famenne; quelques couples dans le Tournaisis, en 
Campine et surtout dans les Flandres, près d’Eecloo, et ça et là à l’intérieur du pays." (Les oiseaux de la faune 
belge: 75) Félicien Fallon noteert dat "on le trouve seulement dans quelques parties montagneuses et boisées 
des Ardennes et des provinces de Liège et de Namur. […] Il se reproduit assez communément dans quelques 
localités boisées de la province de Namur: dans l’Entre-Sambre-et-Meuse et aux environs de Dinant." 
(Monographie des oiseaux de la Belgique: 95) Volgens F. Wautier, die zijn waarnemingen verrichtte in de 
buurt van Taviers, een dorp in het noorden van de provincie Namen, grenzend aan Waals-Brabant, was de 
soort "Très rare en tout temps." (Ornis, 6: 291) Alfred Quinet voegde er in zijn Vade-mecum de provincie 
Luxemburg aan toe, waar de soort in de zomer van 1888 geheel ontbrak maar dit was misschien te verklaren 
door de slechte weersomstandigheden: "Faut-il attribuer cette absence à la grande humidité de la saison 
estivale?" (Ibidem). Henri Plon benadrukte in 1900 de winterse aanwezigheid van deze soort: "Le bouvreuil 
fait partie de nos oiseaux dégorgeurs, et malgré que l’on voie quelques-uns se diriger vers la France, la 
majeure partie nous reste en hiver" (Les oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères, Balat, 
Bruxelles: 188). Jean Vincent wist niet dat de soort ook ’s winters bij ons voorkwam: "Commun en été dans 
certaines parties de l’Ardenne et de l’Entre-Sambre-et-Meuse; disparaît en hiver. S’observe aussi à Anvers et 

 
688 Tijdens deze winter werd de populatie van Kerkuil zwaar geteisterd: de soort was "Très commune dans les granges avant le funeste 
hiver de 1879-80. A complètement disparu pendant plusieurs années; elle est maintenant encore très rare" meldde J. Cabeau aan 
Alphonse Dubois in het kader van diens jaaroverzicht. Op 9 december werd in Ukkel -17,3°C opgemeten en op 19 januari 1880  -
15,7°C. 
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à Hasselt." (Nos Oiseaux: 188) Het begrip "croissant" dat Georges van Havre gebruikte, was niet ongepast 
want er was wel degelijk sprake van een toename. Karel Dupond en Jean Maus (1950: 21) stellen vast dat 
"l’accroissement en nombre de cette espèce s’est accentué surtout en ces dernières années, principalement 
dans la Moyenne et Basse-Belgique." "J'ai observé une nichée à Wyneghem en juillet 1920.  M. le Comte J. 
de Hemptinne me dit avoir fait une observation semblable à la même époque à Saint-Denis-Westrem, près 
[de] Gand. Je puis assurer que le bouvreuil niche en grand nombre dans le Tournaisis depuis quelques années. 
J'ai trouvé des nids dans la région Péruwelz-Blaton et, cette année, il y en a dans toutes les parties boisées 
des environs de Tournai, même vers Amougies (mont de l'Enclus), Pecq, etc." schreef Georges van Havre in 
1921 (Le Gerfaut, 1912: 43-44). Kort nadien bevestigde hij de toename in de provincie Antwerpen: "La 
propagation de cette espèce comme oiseau nicheur persiste dans la province d'Anvers. J'ai pu observer au 
moins cinq nichées dans un rayon de 2 kilomètres aux confins des communes de Wyneghem et s' 
Gravenwezel, au cours de l'été 1922 […]." (Le Gerfaut, 1923: 38) In het Gentse en in de omgeving van het 
kanaal Gent-Terneuzen (Avifaunagids van het Gewest Gent en de Kanaalzone: 348) werd de soort tussen 
1943 en 1950 nog als broedvogel waargenomen in Sint-Martems-Latem en Deurle (De Wielewaal, 1952: 18) 
maar aan het einde van de jaren 1970 was de soort er verdwenen. Ook in de provincie Henegouwen werden 
broedgevallen, in gemengde bossen, genoteerd in de jaren 1950: "En 1954, la nidification du Bouvreuil a été 
constatée à Sirault dans un grand bois d’essences diverses. Tous les nids qui furent découverts étaient situés 
assez bas et bien cachés dans des épicéas bordant des sentiers." (Le Gerfaut, 45, 1955: 72) "Nous ne 
connaissons qu’un cas de nidification du Bouvreuil dans les environs de Bruxelles" lezen we bij Didier de 
Bournonville (Le Gerfaut, 1955: 93). Dit broedgeval vond plaats in het Terkamerenbos (Le Gerfaut, 43, 1953: 
268). En J. Demeyer signaleerde in 1955 dat "sedert enige jaren […] de Goudvink zich gevestigd [heeft] te 
Galmaarden/Brabant." (Le Gerfaut, 45, 1955: 106) Alles is relatief want in Vlaanderen bleef de Goudvink, 
vijftig jaren later, een schaarse broedvogel met naar schatting 250 tot 1000 broedparen in de jaren 1970. 
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog situeerde René Verheyen het voorkomen van de soort in 
Vlaanderen in "de Kempen, in het Meetjesland en in de omgeving van Poperinge, Brussel en Dendermonde. 
Ontbreekt als zoodanig in de kust- en in de polderstreek. In het overige der beide Vlaanderen en in een groot 
gedeelte van Henegouwen is de Goudvink een zeldzame verschijning." (De Zangvogels van België, I: 204) 
Over de situatie in de Kempen schrijft Willem Paulussen: "The Bullfinch is an irregular breeding bird of Young 
spruce woods" (De broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 107) Léon Lippens en Henri Wille (1972) spraken 
nog van 9000 paren voor België. In grote lijnen is er in Vlaanderen een flinke daling merkbaar geweest sinds 
1973-1977 maar de laatste 15 tot 20 jaren heeft de soort zich gestabiliseerd, na een lichte toename in de 
jaren 1980. In de periode 1989-1991 schatte men de totale Vlaamse populatie op 150 tot 210 broedparen. 
In Wallonië, waar de populatie in 2000-2001 op 5000 tot 15000 broedparen werd geschat, zijn er zowel qua 
spreiding als qua aantallen geen noemenswaardige wijzigingen opgetreden sinds 1973-1977. De soort mag 
dan wel vrij algemeen voorkomen in Wallonië, op de Hoge Venen is de Goudvink een broedvogel die, zeker 
vanaf het einde van de jaren 1980 erg schaars geworden is. In de Brusselse Regio komt de Goudvink 
uitsluitend in het zuidoosten voor. Tijdens het laatste atlasproject werden in het Hoofdstekelijk Gebied 
minimaal 22 broedparen aangetroffen. Ten tijde van Georges van Havre was de Goudvink een erg 
lokaliseerde broedvogel in het Brabantse, nadien volgde een lichte toename, mede dankzij het verbod op de 
vogelvangst en het verdwijnen van de stroperij. In Noordrijn-Westfalen was de Goudvink omstreeks 1900 
een algemeen voorkomende broedvogel waarvan de populatie duidelijk in de lift zat en een hoogtepunt 
bereikte in de jaren 1980-1990. Sindsdien is de populatie van deze deelstaat teruggevallen tot 12 500-23 000 
paren, een verlies van 40% tegenover de glorieperiode. Sinds 2002 noteert men gelukkig toch een zekere 
stabilisatie. De achteruitgang was na 1980 in gans Europa merkbaar en de Europese populatie werd 
gehalveerd. In dezelfde periode noteerde men in Nederland een aangroei met 20%. Dit kan waarschijnlijk 
verklaard worden door de herbebossing de laatste jaren, wat nieuwe habitats gecreeërd heeft voor de soort. 
De Goudvink is bij onze noorderburen een algemene broedvogel, de Noordse Goudvink een doortrekker en 
wintergast. De schatting van ongeveer 7500 paren voor de periode 1998-2000 is waarschijnlijk te laag. Een 
populatie van 7000 tot 9000 lijkt realistischer. De gegevens van de eerste atlasperiode, 4000-5000 paren, 
werden door Rob Bijlsma689 aangepast naar 10000. In het Groothertogdom Luxemburg was de soort tijdens 
de laatste atlasinventarisatie nagenoeg in elk hok talrijk aanwezig. Wanneer er geen warnemingen of een 
gering aantal genoteerd werden, duidt dit niet op een afwezigheid van de soort. Het moet eerder worden 

 
689 Bijlsma R., 1982. Problemen bij het inventariseren van de Goudvink Pyrrhula pyrrhula als broedvogel. Limosa, 55: 9-16. 
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toegeschreven aan de schuwheid van de Goudvink. De auteurs van de Atlas (1987) merken ook op dat de 
soort ’s winters ontbreekt aan de voedertafel. Zij verklaren dit door het overvloedige voedsel waarover de 
soort in de bossen beschikt.  
 

Appelvink, Coccothraustes coccothraustes 
In de 19de eeuw en in het begin van de 20ste eeuw kwam deze soort hoofdzakelijk voor in het zuidoosten van 
ons land voor, ten zuiden van Samber en Maas, "niche dans les bois de l’ardenne et du Condroz; [...] 
quelquefois même en hiver ils sont de passage par couples ou par petites familles dans les autres parties de 
la Belgique." schrijft Edmond de Selys-Longchamps in zijn Faune belge. Iets wat Félicien Fallon bevestigt: "Il 
vit dans les parties boisées de la Belgique et se propage dans le Condroz, dans les Ardennes et dans certains 
endroits des environs de Namur, mais à l’état sédentaire, il n’est abondant nulle part dans notre pays, et 
devient chaque année moins commun [...]" (Monographie des oiseaux de la Belgique: 97), dit tengevolge van 
de ontbossing. In de omgeving van Bouillon, maar aan Franse zijde van de grens, werd de soort ook geregeld 
waargenomen in de buurt van Sedan: "5 Kirschenkernbeisser notierte ic ham 26. Mai 1917 in Le Berlière, 
etwa 20 km südlich von Sedan. Nach Mitteilungen eines züverlassigen Beobachters ist die Art ein hier nicht 
seltener Jahresvogel." (Journal für Ornithologie, 67: 313) schreef Rudolf Zimmermann in 1919, tijdens zijn 
verblijf aan het oorlogsfront.  Zuidelijker, in de Franse Moezelstreek was de soort "sédentaire et […] pas rare" 
(1851: 106). Ook Henri Plon benadrukte de bosrijke habitat: "Il ne se tient que dans les grands bois, à portée 
des lisières" (Les oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères: 197), habitats die J. M. Deby 
omschreef als "the wildest parts of the country" (Zoologist, 3: 815). In het noorden en het centrum van het 
land is de soort altijd schaarser geweest dan in Wallonië. "Fait défaut dans les polders, la région côtière et 
les pineraies de la Campine." schreef Georges van Havre (Les oiseaux de la faune belge: 63). Vangsten in 
Vlaanderen, in de 19de eeuw, waren echt vermeldenswaard: "Une femelle a été prise dans nos environs [het 
Antwerpse] le 28 octobre 1889"( Dubois A., 1890: 295) en "Pris dans nos environs [het Antwerpse] le 27 
septembre 1889" (Ibidem) meldde A. Croegaert aan Alphonse Dubois en vuurtorenwachter Vermorcke  liet 
in hetzelfde artikel weten dat de soort "par bandes" was gezien van 9 oktober tot 13 november 1887 in 
Nieuwpoort. Duvivier schreef aan dezelfde ornitholoog "Un mâle, faisant partie de ma collection, fut capturé 
près d’Alost le 19 octobre 1887."(Ibidem) Voor vogelkwekers was deze soort minder interessant: "Il est d’un 
naturel fort silencieux et n’est recherché que pour ses formes et son plumage." (Degland C.-D., 1831: 223) 
Alphonse Dubois vond een vangst in het Brusselse best vermeldenswaard "[qu’]On en a tiré un en décembre 
à Lacken." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 135) In de jaren 1940 bevolkten enkele 
broedparen het Meerdaalwoud. Ze verlieten het woud na de broedtijd en ewierven in de omgeving rond 
(Wortelaars, 1946: 26).  In de Dijlevallei broedde de soort in het kasteelpark van Heverlee (Wortelaars, 1946: 
178). In de periode 1990-2009 noteerde men in het zuiden van ons land een stabiele populatie maar met een 
toename in de Condroz ten koste van een afname elders. Na de Eerste Wereldoorlog heeft de Appelvink zich 
over Midden-België (Herroelen P., 1962: 173-205) verspreid en in de jaren 1960 werd de totale Belgische 
populatie op 3000 paren geschat, vervolgens op 4200 in de periode 1973-1977. In de periode 2000-2002 
werd de Vlaamse populatie op 500 broedparen geschat. Sinds de jaren 1970 is de Waalse populatie 
verdubbeld maar "sur le Haut-Plateau [van de Hoge Venen], l’espèce paraît très localisée […]. Le Gros-bec 
n’ayant été observé que dans quelques carrés, la population nicheuse paraît faible." (Metzmacher M., 2004: 
210) In Vlaanderen stelt men in de laatste 30 jaren een verschuiving vast: in Vlaams-Brabant is de soort sterk 
afgenomen en in het Antwerpse is ze zelfs verdwenen. Het zwaartepunt in Vlaanderen situeert zich nu op 
het Kempense plateau en in de Voerstreek. De Appelvink broedt in het Brusselse al minstens sinds het einde 
van de 19de eeuw. In het begin van de 20ste werden broedgevallen vastgesteld – telkens occasioneel en in 
kleine aantallen – in parken en bossen. Vanaf de jaren 1960 heeft de soort zich verder verspreid. In de periode 
1973-1977 was ze afwezig in het westen van de Brusselse Regio en elders zeldzaam: 1 tot 5 koppels/80 km². 
In 1989-1991 bleef de populatie beperkt ten zuiden van Brussel en het aantal werd in 1989 op 50-80 paren 
geschat met dichtheden van 2 tot 5 koppels/km². Het ouder worden van de bossen heeft in het voordeel van 
de soort gespeeld en mogelijk zullen de aantallen in de toekomst nog aangroeien.  In het Groothertogdom 
Luxemburg is het noorden (Oesling) minder dicht bevolkt dan het zuiden Gutland, een vaststelling die we bij 
Hulten & Wassenich (1960-1961) lezen en die door de auteurs van de broedvogelatlas (1987) bevestigd werd. 
Dit heeft heel waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid van hoofdzakelijk coniferen in het noorden. De 
Goudvink heeft een uitgesproken voorkeur voor loofbossen. Omstreeks 1900 was de Appelvink wijdverspreid 
in het Rijnland zonder evenwel in grote aantallen aanwezig te zijn. Een goede eeuw later werd de populatie 
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op 13500-24000 paren geschat. Dit stet overeen met de aantallen die in de jaren 1990 werden opgetekend 
en op het eerste zicht zijn er geen tendenzen merkbaar. Dit geldt trouwens voor gans Europa. In Nederland 
bereikte men in de tweede helft van de jaren 1990 een hoogtepunt en vervolgens stabiliseerde de populatie 
zich. Vergeleken met de periode 1973-1977 is de bezetting van de Nederlandse atlasblokken meer dan 
verdubbeld (+125%). De sterkste groei werd in de tweede helft van de jaren 1980 vastgesteld, volgend op 
enkele invasies in 1984-1985 en 1985-1986. De reden van de aangroei ligt enerzijds buiten Nederland maar 
anderzijds is het land, door het ouder worden van bossen en een hoger anbod aan gemengde boomsoorten 
en de aanleg van loofbossen, aantrekkelijk geworden als broedgebied. 
 

IJsgors, Calcarius lapponicus 
"Tiré un jeune mâle qui se trouvait avec des Otocoris alpestres [Strandleeuwerik] le long du chenal de 
Nieuport" (Mémoires de la Société Zoologique de France, 26: 142) noteerde Xavier Raspail aan de IJzer tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. In Noord-Frankrijk werd de soort ook geregeld in vangnetten aangetroffen: "On en 
prend de loin en loin, aux filets, sur les côtes de Dunkerque. J’en ai un qui a été tué près de Lille." schreef 
Degland (1831: 228) en "on le trouve chez nos marchands de gibier avec les Alouettes qui leur sont envoyées 
l’hiver des côtes de Dunkerque. On a aussi pris à Lille quelques jeunes sujets" (de Norguet A., 1866: 124). 
Dezelfde auteur vermeldde een belangrijke vangst in 1826 te Lille "pendant les grands froids" (1870: 387). 
IJsgorzen waren bij kwekers erg geliefd. Bij Jean-Joseph-Jacques Holandre lezen we: "On en a tué près de 
Thionville en l’automne de 1824 et près de Metz, les tendeurs en ont pris plusieurs pendant le mois de 
septembre 1833." (1851: 105) Te oordelen naar Alphonse Dubois, werd deze soort ook in ons land zeer 
geregeld gevangen aan het einde van de 19de eeuw: "Une femelle a été prise dans nos environs [het 
Antwerpse] le 28 octobre 1889. M. le Compte de Hemptinne m’informe que plusieurs de ces oiseaux ont été 
tués en octobre 1887 près de Comblain-au-Pont (Liège); l’un deux que j’ai eu entre les mains était un jeune. 
Un mâle, faisant partie de ma collection, fut capturé près d’Alost le 19 octobre 1887." (Ornis, 6: 295) In zijn 
Faune des vertébrés de la Belgique vulde A. Dubois het lijstje aan: "M. Croegaert dit qu’on en prend tous les 
ans en octobre quelques exemplaires aux environs d’Anvers." (Op. cit., II, Add. et corr.: 719) "En 1913, une 
quinzaine de sujets de cette espèce ont été offerts en vente sur le marché d’Anvers durant l’époque de la 
tenderie; tous avaient été capturés dans les environs de la ville […]" (Le Gerfaut, 1914: 42) en "Très rare plus 
au sud à partir de la latitude de Bruxelles. Quelques sujets mêlés aux alouettes se capturent tous les ans dans 
les environs de Verviers et de Liège." (Les oiseaux de la faune belge: 94) schreef Georges van Havre in 1928. 
In Antwerpen en Brussel trof van Havre regelmatig IJsgorzen aan, in het najaar, op de markt (Le Gerfaut, 
1920: 36 en Le Gerfaut, 1923: 34): "[un individu] a été apporté au marché de Bruxelles le 22 octobre 1922. 
Je l'ai remarqué dans la cage d'un revendeur qui ne pouvait me donner aucun renseignement concernant le 
lieu et la date exacte de la capture. Le dimanche 29 octobre, il y avait encore au marché de Bruxelles, deux 
autres bruants lappons ♂, dont un pris à Anderlecht dans le courant de la semaine." (Le Gerfaut, 1923: 36) 
Edmond de Selys-Longchamps vermeldt geen voorkomen aan de kust maar wist wel dat "un jeune individu a 
été tué aux environs d’Anvers" (Faune belge: 83). Ook Jean Vincent vermeldt het voorkomen op doortrek in 
Vlaanderen: "De passage régulier, en octobre, à Anvers, mais rare; de passage accidentel à Bruxelles. Cette 
espèce est assez rarement capturée aux environs de la capitale. On la rencontre plus souvent dans les plaines 
du nord du pays. Le comte d'Artet me fait savoir qu'il a acheté un plectrophane de neige au marché de 
Bruxelles le premier dimanche de novembre et qu'il a tué un exemplaire de la même espèce sur le chenal de 
Nieuport le 30 janvier dernier." (Nos Oiseaux: 187) Waarschijnlijk kwam de soort veel talrijker voor dan 
vermoed werd: "M. M. de Contreras m'informe que, depuis six ans, il observe chaque année deux ou trois 
Plectrophanes montains (Calcarius lapponicus) sur le marché de Bruxelles; cela fait supposer que  cette 
espèce est de passage assez régulier, tandis que jusqu’ici on la croyait de passage très accidentelle en 
Belgique, mais ses apparitions sont toujours rares." (Dubois A., 1906: 135-136) René Verheyen bevestigt de 
informatie van G. van Havre aangaande het voorkomen tijdens de doortrek en onderstreept dat de soort "bij 
gelegenheid wel eens tracht te overwinteren." (De Zangvogels van België, I: 277) Aan de kust liepen de 
aantallen in sommige jaren fors op: zo noteerde men meer dan 200 individuen in de winter 1956-1957 in het 
Zwin. Volgens René Verheyen zijn de meeste bewijstukken afkomstig uit Laag-België maar hij bezat ook 
gegevens uit het land van Herve en één waarneming op 15 oktober 1927 uit Virton (Le Gerfaut, 1928). 
Constant Bamps vermeldt in zijn waarnemingslijstje van 1884 dat "M. Adrien Ridderbeecks a capturé, vers le 
milieu du mois d’octobre, pensons-nous, un oiseau bien rare l’Ortolan de Lapponie (Plectrophanes lapponicus 
L.) que M. Ferdinand Nys a conservé dans sa volière jusqu’au mois d’août 1885." (Bamps C., 1886. Les oiseaux 
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des environs de Hasselt et leurs phénomènes périodiques: 9) Karel Dupond en Jean Maus (1950) bevestigen 
dat deze soort inderdaad geregeld levend te koop werd aangeboden op de markten van Antwerpen, Brussel 
en Luik.  
 

Sneeuwgors, Plectrophenax nivalis 
De Sneeuwgors "descend en automne vers les contrées tempérées,  et se trouve ainsi de passage plus ou 
moins régulier dans quelques pays, notamment en Hollande où il est très-abondant en novembre et 
décembre sur les bords de la mer. M. Degland dit qu’il se montre annuellement dans le nord de la France. 
Ses apparitions en Belgique sont accidentelles et subordonnées à la rigueur de la saison. On l’a observé à 
Liège, et plusieurs fois à Namur, entre autres en 1871; on en a pris quelques-uns au filet dans la neige." 
(Monographie des oiseaux de la Belgique: 90). Degland (1831: 226) preciseerde: "Surtout abondant dans les 
hivers rigoureux, sur nos côtes maritimes et proche des habitations de nos villes de l’intérieur" Dat strenge 
winters een voorwaarde waren om deze soort waar te nemen, werd ook door Jean-Joseph-Jacques Holandre 
benadrukt: "On en a pris ici un grand nombre pendant l’hiver rogoureux de 1788 ; les tendeurs de Metz en 
ont pris quelques-uns pendant l’automne de 1833 avec des Bruants mountains [IJsgorzen] et le 17 janvier 
1843, il y a eu un passage considérable de ces oiseaux." (1851: 105) Edmond de Selys-Longchamps beschreef 
de soort ook al als "rare et de passage accidentel dans l’intérieur du pays, quelques individus ont été pris 
dans les hivers rigoureux aux environs de Liège et de Namur en novembre, février et mars à plusieurs années 
de distance. (Quatre fois de 1830 à 1840); plus régulièrement sur les côtes maririmes." (Faune belge: 53) De 
winter van 1833 was bijzonder streng en dat leverde wel wat vangsten en waarnemingen op in de 
Moezelstreek en waarschijnlijk ook in ons land: "Mehrere Individuen, welche dieses Art angehören, sind in 
der Moselgegend in strengen Wintern gesehen, oder gefangeen worden, vorzüglich aber im Jahre 1833." 
(Moselfauna: 163) Pierre Jean Tristan noteerde tijdens zijn verblijf in Nieuwpoort: "Dans les dunes elles-
mêmes, notamment sur la route pavée qui va d'Ostdunkerque-Plage à Nieuport-Bains, j'ai vu chaque jour, 
de nombreux exemplaires de Bruants des neiges qui, malgré l'hiver relativement doux, restèrent fort tard, et 
ne disparurent que vers le 10 mars." (Revue française d’Ornithologie, 4: 97) Alphonse Dubois schreef over 
zijn waarnemingen in Oostende: "Le 1er janvier 1887 j’ai observé une vingtaine de ces oiseaux et leur nombre 
n’a fait qu’augmenter; le 6 il y en avait bien 600; le 14 février les 20 derniers ont quitté nos parages. Ce sont 
généralement des oiseaux communs en hiver." (Ornis, 6: 296) Deze soort werd in de herfst en tijdens de 
winter in wisselende aantallen waargenomen. "Het is gedurende den trek dat hij bij ons wordt waargenomen, 
dan gaat hij door de noordwaarts gelegen provincies, vooral Antwerpen en Limburg" schreef Frans Segers in 
1934 (Zangvogels: 113). Ongeveer 35 jaar eerder schreef Jean Vincent: "Passe régulièrement à Anvers et à 
Bruxelles, d’ordinaire en petit nombre; de passage accidentel à Hasselt." (Nos Oiseaux: 187) Advocaat Edgard 
Claes berichtte: "De passage accidentel. Un jeune individu a été pris au filet à Hasselt en automne 1884. Il a 
été gardé en vie jusqu’au courant de l’été suivant. Voyant qu’il devenait malade, le propriétaire l’a tué pour 
le remettre à M. le Dr Bamps, dans la collection duquel il figure aujourd’hui." (Dubois A., 1888: 196) Georges 
van Havre leverde het bewijs wanneer hij schreef: "A ma connaissance, il n’a été fait, en 1913, qu’une seule 
capture aux environs d’Anvers, le 19 octobre, à Merxem. Aucun autre exemplaire n’a paru sur le marché 
d’Anvers […]." (Le Gerfaut, 1914: 54) In 1920 en 1921 had hij meer geluk: "J'ai vu un sujet sur le marché 
d'Anvers au mois d octobre" (Le Gerfaut, 1920: 36) en "Voici maintenant le bilan des captures intéressantes 
qui ont paru […] au marché d’Anvers: […] un bruant de neige ♂ […]." (Le Gerfaut, 1921: 42) In 1923 maakte 
hij melding van een vangst in Oost-Vlaanderen en in het Antwerpse: "M. Walschaerts m'apprend que deux 
plectrophanes de neige ont été observés, l'un capturé à Beveren-Waes vers le 10 novembre et qu'il fut chargé 
de monter, et l'autre sur la rive opposée de l'Escaut, près d'Anvers." (Le Gerfaut, 1923: 35) Ook de provincies 
Luik en Brabant werden bezocht. Frans Segers vertelt zelf dat er in november 1929 één, drie tot vier 
Sneeuwgorzen in Brussel gezien waren. "Op de markt te Antwerpen kwam er één sneeuwgors gedurende 
heel den vangtijd" (Zangvogels: 114) Zelf ging Segers Sneeuwgorzen waarnemen op het strand van Sint-
Anneke in Antwerpen. Daarna trokken de vogels verder door naar de kustduinen om er te overwinteren (De 
Tristan P., 1915: 97-100 en de Tristan P., 1916: 167-168). A. Dubois vermeldt de soort als "très commun sur 
nos côtes pendant les grands froids, maius toujours rare dans l’intérieur du pays." (Faune des Vertébrés de la 
Belgique, I: 538) Léon Lippens (Le Gerfaut, 1931: 124) vertelt dat hij er met Kerstmis 1930 een vlucht van 50 
individuen waarnam. Geen opzienbarend nieuws want Xavier Raspail schreef reeds in 1913 dat hij in de 
maanden november-december 1877 grote aantallen had waargenomen "formant des bandes nombreuses 
sur les prairies submersibles à Nieuport-Bains" (Raspail X., 1913: 142). Hij voegt er aan toe dat de soort er elk 
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jaar werd waargenomen maar dat hij geen Sneeuwgorzen had waargenomen in het Zwin "et il m’a été assuré 
qu’on ne l’y avait jamais vu." (Ibidem) In 1980 schreef L. Lippens dat deze soort soms heel talrijk aanwezig is 
en andere jaren totaal ontbreekt (De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist: 118). In Nederland komen de 
Ijslandse ondersoort P. n. insulae als de nominaat uit Noord-Amerika en Groenland ’s winters geregeld 
voor690. 
 

Witkopgors, Emberiza leucocephalos 
De Witkopgors is als een tweelingsoort van de Geelgors waarbij al het geel door wit is vervangen. Over de 
Geelgors, die we hier niet specifiek bespreken, schreef Josef Gengler: "Der Goldammer ist ein äufserst 
zahlreicher Standvogel. In den Belgischen Orten übertrifft er an Zahl den Haussperling. Gröfsere Flüge traten 
mir aber niemals entgegen. Diese westlichen Goldammern gehören zu der Gruppe mit heller 
Allgemeinfärbung, sind also zweifellos westliche Brutvögel. Auch vom Goldammer habe ich Serien gesammelt 
in Belgien, Frankreich, Galizien, Polen und Wolhynien. Nach dem Kriege gelingt es mir vielleicht, diese 
Ausbeute zu bearbeiten. Ob ich damit die Zweifler und Nörgler bekehre, weifs ich nicht." (Journal für 
Ornithologie, 64: 402) Van de Witkopgors, die in Siberië broedt, is ons tot 1928 maar één waarneming bekend 
uit het begin van de 20ste eeuw. Het gaat om een juveniel mannetje dat in Wommelgem, bij Antwerpen, 
gevangen werd op 28 oktober 1911 (Le Gerfaut, 1912: 33). Georges van Havre, die het individu van de vanger 
ontving en in zijn privécollectie opnam, wijdde er een interessant artikel aan: "Ce Bruant était seul lorsqu'il 
vint s'abattre en plein champ sur une tenderie d'alouettes, dont l'oiseleur, vu l'heure tardive de la matinée, 
venait de replier ses filets. Celui-ci remarquant le naturel peu farouche du nouvel arrivant, qu'il ne pouvait 
d'ailleurs identifier avec aucune espèce connue de lui, s'empressa de tendre à nouveau l’un de ses filets et 
captura l'oiseau sans difficulté.  Ce sujet me fut apporté quelques heures plus tard et ce ne fut pas sans 
étonnement que je constatai, en le déterminant, qu'il appartenait à une espèce asiatique, totalement 
inconnue en Belgique jusqu'ici. Cette pièce unique pour notre pays, dont le plumage est irréprochable, fait 
actuellement partie de ma collection. Ce Bruant est un jeune mâle […]. Il est d’un naturel peu farouche, 
comme cela se remarque généralement chez les espèces qui proviennent de régions inhabitées." (Le Gerfaut, 
2, 1912: 33-38) Deze waarneming werd gehomologeerd. Het eerst volgende exemplaar, waarvan de 
waarneming erkend werd, betrof een ♀ 1ste kalenderjaar dat omstreeks 15 oktober 1961 in Koksijde 
gevangen werd (De Wielewaal, 1962: 12-13). In dezelfde periode werden in het Nederlandse Wassenaar twee 
Witkopgorzen gevan, respectevelijk op 11 en 13 oktober 1961 (Limosa, 1962: 1962). Günther Niethammer 
en Walter Thiede691 brachten een duidelijk overzicht van het verschijnen van deze soort in Europa. Hieruit 
bleek dat er tot 1960 reeds 124 vondsten in Europa bekend waren en dat ongeveer 90% afkomstig waren uit 
Noord-Italië. De Duitse auteurs vermoedden dat deze gorzen, in de herfst, uit het Oosten kwamen en de 
noordelijke hellingen van de Karpaten volgden, om vervolgens ten westen van de Beskiden (het centrale 
gedeelte van de Karpaten) af te zwenken in de richting van de stad Wenen. Van daar zouden ze in 
zuidoostelijke richting de voet van de Stiermarkse Alpen bereiken en op deze wijze in Noord-Italië 
aanbelanden. Een klein gedeelte zou, langs een andere weg, verder vliegen naar noordwest-Europa. De zesde 
aanvaarde waarneming gebeurde in anecdotische omstandigheden. J. Neuville (Le Gerfaut, 1963: 553-557) 
vertelt dat een vriend van hem een Witkopgors had aangekocht voor een belachelijk laag bedrag. De 
verkoper dacht immers dat het om een “goedkopere” IJsgors Emberiza laponica ging. Hij leende zijn 
exemplaar uit aan Neuville om als lokvogel te gebruiken bij het ringen. Het idee was geniaal want op 14 
november 1962 trof hij een Witkopgors in zijn netten aan. Dit geval werd aanvaard omdat de gors geen 
sporen van gevangenschap vertoonde. Neuville was verkeerdelijk van oordeel dat deze soort op de herfsttrek 
wel vaker voorkomt maar vergat dat Witkopgorzen toen frequent werd ingevoerd zodat het moeilijk was om 
zich een juist beeld te vormen van de verplaatsingen van deze gors in België. Op 17 november 1963 werd van 
een koppel zwervende Witkopgorzen, het ♀ gevangen in Schoten. Het individu "had de allure van een 
geelgors ♀; de benedendelen waren echter wit in plaats van geel. […] Na raadpleging van de heren D. 
Eggermont en R. en J. Arnhem bleek uiteindelijk dat de gevangen vogel een ♀ witkopgors was." (Vande 
Weghe J.P., 1964: 167-169) In 1965 publiceerde Pierre Devillers een artikel waarin hij kritisch de zes tot dan 
toe bekende waarnemingen (in totaal 7 individuen) bespreekt (Aves, 2: 33-41). In Groot-Brittanniê betrof de 

 
690 Jukema J. & Fokkema J., 1992. Herkomst van in Nederland overwinterende Sneeuwgorzen Plectrophenax nivalis. Limosa, 65: 67-
72. 
691 Der Fichtenammer,Emberiza leucocephala, als Besucher Europas. Journal für Ornithologie, 2-3, 1962: 289-293. 
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eerste waarneming van deze soort een ♂ op Fair Isle692, Shetlandeilanden, op 30  oktober 1911. In 2013 telde 
het Verenigd Koninkrijk reeds 50 aanvaarde gevallen. Het eerste geval voor Nederland was een ♂ 
aangetroffen op 2 mei 1873 in Utrecht693 maar dat nadien in gevangenschap overleed. De eerste Franse 
waarnemingen zijn bijzonder vaag: Noël Mayaud694 beweert dat de soort werd waargenomen in 1846, 1871 
en dat een individu te Arles (Bouches-du-Rhône) verbleef op 2 november 1900. Een ♂ verbleef op 15 
september 1913, in Nissan-lez-Anserune, in het Zuidfranse département Hérault. De soort werd nadien nog, 
in de jaren 1950-1960, herhaaldelijke malen waargenomen: in oktober 1913 in het Bretoense departement 
Morbihan en bijna alle andere keren in de Camargue.695 Eén waarneming gebeurde op 26 november 1977 te 
Hamel, in het departement Somme. Het betrof een eerstejaars vrouwtje. De mogelijkheid dat het om een uit 
gevangenschap ontsnapte vogel gaat kan niet voor 100% worden uitgesloten maar vermits het om een 
najaarswaarneming gaat werd dit geval toch gehomologeerd.  
  

Cirlgors, Emberiza cirlus 
Edmond de Selys-Longchamps (1842) schrijft over deze vogel "Accidentellement et très rare en été dans la 
province de Luxembourg vers la vallée de la Moselle. Niche dans celle du Rhin. Il n’a pas encore été observé 
dans le centre de la Belgique." (Faune belge: 81) Nochtans was de soort niet zo ver af. In 1844 schreef de 
Duitse wetenschapper Michael Schäfler: "Diese Art bewohnt das südliche Europa, und kommt nur einzeln im 
gemassigten Europa vor. Man findet sie zuweilen in den Baumgärten des Moselthales (zwischen Trier und 
Metz." (Moselfauna: 160) Voor de Franse Moezelstreek noteerde Jean-Joseph-Jacques Holandre: "Je l’ai tué 
plusieurs fois dans les vergers de Lorry et de Lessy. Il est plus commun dans le midi et le centre de la France." 
(1851: 104) In 1887-1888 schreef A. Croegaert aan Alphonse Dubois: "Très rare. Je ne connais que deux 
captures faites dans nos environs [het Antwerpse] en octobre." (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle 
de Belgique, 5: 127) Dat zou wat later reeds anders zijn: "Deux sujets de cette espèce ont été tués près 
d’Anvers, mais il y a déjà longtemps" schreef Alphonse Dubois iets voor het begin van de 19de eeuw (Faune 
des Vertébrés de la Belgique, Série des Oiseaux, II, Add. et corr.: 719).  Bedoelde hij het ♂ dat op 7 november 
1889 in Grobbendonk en het ♀ dat op 15 november van datzelfde jaar in Brasschaat gevangen werden en 
die hij vermeldt in zijn lijvig artikel, verschenen in Ornis, 6? Waarschijnlijk. Ook in zijn artikel uit 1887-1888 
verwijst hij naar deze vogels die hij verder als "Très rare" omschreef. In 1908 noteerde Jean Vincent: "Il se 
prend parfois en automne dans les Flandres et très rarement aux environs de Bruxelles." (Nos Oiseaux: 188) 
Zo werd Karel Dupond kort nadien de gelukkige bezitter van een exemplaar: "M. C. Dupond, d'Anvers, a pu 
se rendre propriétaire d'un très beau mâle, capturé le 27 mars 1909. Ce sujet est naturalisé et se trouve dans 
la collection de M. Dupond." (De Contreras M., 1912: 64) Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam Pierre Jean de 
Tristan in de Ijzervlakte "quelques Bruants jaunes zizis" (Revue française d’Ornithologie, 4: 99) waar.  J. Bishop 
had minder geluk: "I First heard the monotonous, though to me cheerful enough, song of this bird as early as 
4th February, near Aveluy, Albert [in het departement Somme], and ever after could always be sure of having 
his company until one neared the Belgian border (Ypres) where it was noticeable by its absence." (The 
Oologist’ Record, 1: 9) Witherby schreef "I did not see any Cirl Buntings." (British Birds, 1919, 12: 196) Kapitein 
Arthur de Carle Sowerby vermoedde de aanwezigheid van deze soort maar had geen tastbare bewijzen: "the 
Cirl Bunting (E. cirlus) which was probably also present" (British Birds, 12: 267). E. Leonard Gill toonde aan 
dat deze soort wel degelijk aanwezig was, weliswaar iets meer in het binnenland want Gill was tijdens de 
Eerste Wereldoorlog werkzaam in "La Petite Synthe"696 en hij kreeg van de kuststrook en de duinen weinig 
of niets te zien: " One singing between St. Pol and Petite Synthe on March 3rd; never heard it again." (British 
Birds, 12: 234) Aan de andere zijde van het front verrichtte Josef Gengler eveneens enkele 
winterwaarnemingen van deze soort: "Mit diesem Ammer traf ich nur ganz wenig zusammen. Der Vogel 
treibt sich aber den ganzen Winter in den Tälern der Ardennen umher. So traf ich in B.[elgië] einen kleinen 

 
692 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 671. 
693 Notes from the Leyden Museum, 30, 1908: 212. 
694 Mayaud N., 1941. Commentaires sur l’ornithologie française (suite). L’Oiseau et Revue Française d’Ornithologie, 11, numéro 

spécial: LIX‑CXXXVI. 
695 Mayaud N., 1964. Notes d’Ornithologie française, VII. Alauda, 32: 56-71 en Blondel J., 1963. Observations et captures récentes 
d’iseaux rares en Camargue. Alauda, 31: 22-26. 
696 "La Petite Synthe" of Klein-Sinten is een wijk van de Franse stad Duinkerke en een voormalige gemeente. Klein-Sinten werd na de 
Franse Revolutie gecreëerd. In 1877 werd een deel van het grondgebied van de gemeente afgesplitst om de nieuwe gemeente Saint-
Pol-sur-Mer te vormen. 
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Flug am 2. X. [oktober 1914] und am 28. I. [januari 1915] bei Lamorteau, dann singende ♂♂ ebenda am 11. 
II [februari], 17. und 18. III [maart], bei Rouvroy singende ♂♂ am 26. II [februari] und 13. III [maart]. Die Vögel 
waren viel scheuer als die Goldammern [Geelgorzen], weshalb es mir nicht gelang, ein Belegstück zu 
erhalten." (Journal für Ornithologie, 64: 402) In Lamorteau begon Gengler met de aanleg van een 
privécollectie balgen. Uit zijn brieven vernemen we dat "An einzelnen Stellen findet sich Emberiza cirlus." 
(Ornithologische Monatsberichte, 23: 88) Gengler deed geen zomerwaarnemingen: "Im Sommer 1916 wie 
1918 ist mir der Vogel nirgends mehr begegnet." (Archiv für Naturgeschichte, 10: 100) Hoewel R. 
Zimmermann maar enkele malen deze soort waarnam, schreef hij toch over de verspreiding ervan: "Den an 
den verschiedensten Stellen des besetzen Frankreichs beobachteten Zaunammer konnte ich auch für die 
Umgebung Sedans feststellen." (Journal für Ornithologie, 67: 315) Wat Belgisch-Lotharingen betreft was de 
situatie een eeuw later verbeterd: "Il est nicheur local et peu nombreux, mais peut être considéré comme 
régulier pour la Lorraine belge." (Van Beneden A., 1943: 14) Enkele decennia later schreef Alfred Quinet: 
"Variété très rare en Belgique, de passage seulement" (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 162). 
Hij beschouwde, raar genoeg, de soort nog als een variëteit van de Geelgors. Georges van Havre (1928) en 
Alfred Van Beneden (1943, Art. cit. en Le Gerfaut, 1947: 139-141) vermelden deze soort als een schaarse 
broedvogel in het zuidelijk deel van Belgisch Lotharingen. De soort overwinterde er zelfs in 1914-1915 
(Gengler J., 1916: 402). Na een belangrijke publicatie 697 over deze soort in 1946/1947 nuanceerde Van 
Beneden de status en herleidde deze tot bijna uitgestorven in het begin van de jaren 1950 (Van Beneden A., 
1952: 83-91 en Moïs C., 1974: 177-192). Eerder had R. de Thomaz de reeds verspreiding in ons land zeer 
beknopt in kaart gebracht (Revue française d’Ornithologie, 12: 20). Noordelijker in ons land werd deze soort 
waargenomen in het Antwerpse op 8 maart 1920 en op 27 maart 1922 en ook in het Brusselse: "J'ai 
connaissance de trois captures aux environs de Bruxelles pendant l'automne 1922. Deux ♂ ont été capturés 
à Auderghem au début du mois d'octobre, et un ♀ encore a été pris à Uccle le 27 de ce même mois. Les trois 
oiseaux ont été vendus au marché de Bruxelles.", schreef Karel Dupond aan Georges van Havre (Le Gerfaut, 
1923: 38). In oktober 1920 kocht de heer Mommens een mannelijk exemplaar op de Brusselse markt. Deze 
vogel werd trots tentoongesteld op de "exposition ornithologique" van 1921. Dit individu werd eerder in het 
Brusselse gevangen. De heer Deminne hield bijna een jaar een ♂ in zijn volière. Dit exemplaar was eind mei 
1920 in Ukkel gevangen geweest. Deze vogelvanger schoot, eveneens te Ukkel, omstreeks 15 september van 
hetzelfde jaar een ander mannetje. Dit exemplaar ging echter verloren. G. van Havre vernam van Karel 
Dupond dat, in de omgeving van het weerkundige instituut van Ukkel een mannetje zich ophield in de winter 
1920-1921. Félicien Fallon vermeldt een broedgeval te Bouge, bij Namen, in 1871 (Monographies des oiseaux 
de la Belgique: 89). In die periode – misschien gekenmerkt door temperaturen boven het langjarige 
gemiddelde – heeft de soort ook gebroed in Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge en in de omgeving van 
Luik werden juveniele exemplaren gevangen in 1892. De verspreidingskaart in de Atlas van de Belgische 
broedvogels beperkt de aanwezigheid van de soort tot de Kempen698 en de provincie Limburg, wat verklaard 
wordt door de voorkeur van deze soort voor gebieden met een warm microklimaat (Kempen, Belgisch 
Lotharingen, de zandgronden van Limburg…). De populatie van de Cirlgors bereikte in Wallonië haar 
hoogtepunt in de jaren 1920. Reeds in 1913 stelde Alphonse Dubois de enorme toename vast: "Il y a une 
quinzaine d'années, cet Oiseau était peu connu en Belgique où il ne faisait que de rares apparitions. Depuis 
l’année dernière, il se montre en grand nombre dans les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg et 
paraît nicher de préférence dans les cimetières, probablement à cause des Thuyas plantés dans ces lieux. On 
a également observé de ces Oiseaux près de Bruxelles, à Watermael et à Boisfort. Il est donc certain que le 
Cini s'acclimate dans notre pays." (Bulletins et Mémoires de la Société zoologique de France, 38: 164) Visart 
de Bocarmé meldde aan G. van Havre een broedgeval op de citadel van Namen in 1920: "En 1920 j'ai observé 
la nidification du Bruant zizi sur la citadelle de Namur. Deux couples se sont établis en cet endroit. J'ai vu les 
jeunes d'une nichée en cage." (Le Gerfaut, 1921: 44) F. Visart de Bocarmé herinnerde zich levendig dat de 
soort tijdens zijn jeugd in het Brugse broedde en dat hij meerdere gevangen exemplaaren als kooivogel had 
gekend. A. Croegaert meldde aan Georges van Havre dat een ♂ zich in december 1920 ophield op het kerkhof 
van Berchem, bij Antwerpen. In 1953 werd een broedgeval vastgesteld in Hoeilaart, in de Antwerpse Kempen. 
Dit ontlokte volgende reactie bij de waarnemer: "Nous n’avions jamais observé cette espèce auparavant." 

 
697 Van Beneden A., 1946 [verschenen in 1947]. Notes sur le Bruant zizi. Alauda, 14: 70-86. 
698 Op 16 juni 1984 werd een Cirlgors waargenomen in Hoogstraten. Dit geval, van commentaar voorzien door P. Maes in Wielewaal, 
50: 376, werd niet aanvaard. 



 266 

(Le Gerfaut, 45, 1955: 95) Mogelijk was de soort talrijker aanwezig aan de Maas dan vermoed maar het 
zwaartepunt lag in Lotharingen, maar niet voor lang want – zoals hoger vermeld – was de soort hier in het 
begin van de jaren 1950 volledig verdwenen. In de periode 1964-1979 werd de soort nog viermaal 
waargenomen in Lotharingen. Elders in Wallonië bleef de soort dunbezaaid aanwezig tussen 1950 en 1987 
en werden er geïsoleerde broedgevallen opgetekend in Robechies, bij Chimay (prov. Henegouwen) in 1951; 
in Terhulpen (Waals-Brabant) in 1953 (Le Gerfaut, 1954: 178); in Thieusies bij Zinnik (Henegouwen) in 1958 
en in Bergen in 1962. Ook in Engeland699 ging de soort sterk achteruit in de tweede helft van de 19de eeuw. 
Voor de periode 1988-2000 is er voor ons land één melding: een zingend mannetje op 21 juni 1995 in 
Gemmenich700, in het uiterste noordoosten van de provincie Luik. De recente maatregelen getroffen in 
Wallonië op het vlak van landbouwbeleid, zouden de terugkeer van de Cirlgors in de hand kunnen werken. 
De Cirlgors verscheen in 1920 in Brussel naar aanleiding van een tijdelijke expansie naar het noorden. Van 
1920 tot 1959 werden enkele broedgevallen genoteerd. Nadien verdween de soort in de Brusselse Regio van 
het toneel als broedvogel. In Nederland situeert zich het eerste bekende geval op 30 december 1883 te 
Harderwijk, in Gelderland. Hier werd een adult ♂ gevangen701.  In het Groothertogdom Luxemburg werd de 
Cirlgors voor het eerst waargenomen in 1866 (de la Fontaine, 1897). De soort bereikte haar hoogste 
populatiedichtheid in de jaren 1920 en het begin van de jaren 1930. Bij het begin van de jaren 1940 gingen 
de aantallen achteruit en er werd geen broedgeval meer vastgesteld na de Tweede Wereldoorlog. De 
areaaluitbreiding in Duitsland startte in de eerste tien jaren van de 20ste eeuw. Eerst werd de Moezelstreek 
en het Midden-Rijndal bevolkt, vervolgens Noordrijn-Westfalen702. De volgende decennia fluctueerde de 
populatieaantallen sterk en de soort is er nooit talrijk aanwezig geweest. Côme-Damien Degland beschouwde 
de Cirlgors als een wintergast: "Vient nous visiter annuellement lorsqu’il y a de la neige et en plus grand 
nombre dans les hivers rigoureux" (1840: 195). Broedgevallen situeerde hij in de Pyreneeën. Zowel kwam 
plaats als datum van voorkomen was de informatie van Degland niet precies en volledig. De waarnemingen 
in Noord-Frankrijk situeerden zich toen effectief hoofdzakelijk aan de kust maar ook in de zomer zoals 
Alphonse de Norguet later schreef: "Rare à Lille; je l’ai observé communément l’été sur plusieurs points du 
Pas-de-Calais et de la Somme; il se reproduit aux environs de Saint-Omer." (1866: 125) In de jaren 1930 was 
de soort in het uiterste noorden van Frankrijk afwezig en dit is nog steeds het geval.  
 

Grijze Gors, Emberiza cia 
Deze soort werd onregelmatig vastgesteld maar vooral tijdens de herfsttrek. "De passage irrégulier chez 
nous" schreef Alfred Quinet in 1898 (Vade-mecum des oiseaux observés en Belgique: 163). Tien jaar later 
schreef Jean Vincent: "Très rare. Observé à Anvers et à Bruxelles." (Nos Oiseaux: 188) Ondanks het ontbreken 
aan struiken, meende Pierre Jean de Tristan deze soort toch waar te nemen tijdens de Eerste Wereldoorlog 
in de IJzervlakte: "[…] j'ai de plus découvert un nid de Bruants fous, mais qui, malheureusement, a été détruit 
par accident de ma part." (Revue française d’Ornithologie, 4: 99) In zijn tweede reeks waarnemingen zal hij 
dit rechtzetten. Het was een uitschuiver en de Grijze Gors bleek een Grauwe te zijn: "Un lapsus calami m'a 
fait écrire Bruant fou [Grijze Gors] au lieu de Bruant proyer [Grauwe Gors]. J'ai trouvé depuis deux autres 
pontes, dont une de 5 œufs, de cette intéressante espèce (14 juin et 24 juillet)." (Revue française 
d’Ornithologie, 4: 168) Het had nochtans waar kunnen zijn want in 1913 werd een Grijze Gors waargenomen 
in de moerassen van de Hâble d’Ault. Reeds in 1840 schreef Côme-Damien Degland dat de soort "de passage" 
was in Noord-Frankrijk maar de exemplaren die hij ontvangen had kwamen uit de Lorraine en niet uit zijn 
eigen streek. In de Franse Moezelstreek, grenzend aan de Lorraine, kwam de soort niet talrijk voor: "Il lest 
rare ici et se voit seulement vers la fin de l’automne où les tendeurs en prennent quelquefois dans les bois." 
(1851: 104) Een goede kwarteeuw later schreef Anatole de Norguet: "Très-rarement et accidentellement ; 
on l’a tué à Montreuil-sur-Mer" (1866 : 125)  Vooral in Wallonië was de Grijze Gors erg gegeerd door kwekers: 
"Un de mes amis possède en volière un beau mâle adulte de cette rare espèce, acheté à un oiseleur qui l’avait 
capturé aux environs de Bruxelles au printemps de 1887, mais je n’ai pu savoir l’endroit exact" noteerde 

 
699 Sitters H.P., 1982.  The decline of the Cirl Bunting in Britain, 1968-80. British  Birds, 75: 105-108. 
700 Selasse N. & la Commission d’Homologation, 2001. Rapport de la Commission d’Homologation. Années 1996 et 1997. Aves, 38: 
127-157. 
701 Snouckaert van Schauburg R.C.E.G.J., 1908. Avifauna neerlandica: 20 en Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in 
den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 422. 
702 Petry P., 1937. Zum Vorkommen der Zauenammer im Rheingebiet. Dechennia, 95: 147-156 en Neubaur F., 1957. Beiträge zur 
Vogelfauna der ehemalige Rheinprovinz. Dechennia, 110: 1-278. 
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Alphonse Dubois (Ornis, 6: 297). Volgens Georges van Havre zijn er enkele oktoberwaarnemingen, allen 
beschreven in artikels van A. Dubois,  in Antwerpen, meer bepaald op het Kiel, en Deurne, gemaakt in 1875 
en 1886 (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 5: 131); twee uit het Brusselse van vóór 
1885 (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de Belgique, 4: 10) één uit de omgeving van Dinant vóór 
1894 (Faune des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux, A la Librairie C. Muquardt, Th. Falk Sr, Bruxelles, addit.: 
297.); drie gevallen in het Luikse 1 ♂ in Luik in oktober 1884, één adult ♂ te Beaufays in oktober 1894 en nog 
een ♂ te Solwaster, in dezelfde provincie, op 1 november 1909. Uit de provincie Luxemburg hebben we één 
waarneming te Freux, bij Libramont eind september 1895: "Le [comte F. de Visart de Bocarmé] m’apprend 
qu’il possède un Bruant de cette espèce tué à Freux." (Ornis, 9: 128) Tegenover al deze najaarswaarnemingen 
staat één voorjaarswaarneming uit de omgeving van Brussel in 1887 (Ornis, 6: 131). Tussen de publicatie van 
Georges van Havre en het Supplément van Dupond & Maus (1950) werden nog volgende gevallen 
toegevoegd: een oktoberwaarneming uit 1921 van een ♂ in Wijnegem; een ♂ waargenomen op 20 november 
1927 (Le Gerfaut, 1929: 59) in Heusy, een deelgemeente van Verviers, 1 ♀ op 20 april 1928 te Surister, een 
gehucht van Jalhay in de gemeente Luik en tot slot – voor de periode die we hier bespreken – een ♂ in Bois-
de Breux bij Grivegnée op 28 oktober van hetzelfde jaar. Van Havre had zelf, in zijn Addenda op zijn werk uit 
1928, melding gemaakt van een ♂ dat in 1925 in de omgeving van Spa gevangen werd en op de 
vogeltentoonstelling van Verviers (26, 27 en 28 november 1928) te bewonderen viel. Verder beschrijft hij de 
vangst van een mannetje op 26 oktober 1927 in Beyne-Heusay, in de provincie Luik, een individu dat dan 
weer moest dienen als pronkstuk voor de vogelshow van Welkenraedt in januari 1928 en een ♂, gevangen 
in Herve op 10 november 1927. Dit laatste exemplaar werd in dezelfde gemeente op de vogeltentoonstelling 
getoond in december 1927. In Groot-Brittannië gebeurde de eerste waarneming van deze soort pas eind 
oktober 1902 in de omgeving van Shoreham, in het graafschap West Sussex. In Nederland werd op 2 mei 
1873 een ♂ bij Utrecht gevangen dat later in gevangenschap stierf. Het volgende aanvaarde geval dateert 
van 8 november 1911. Het betreft eveneens een mannetje dat hetzelfde lot onderging703.Tussendoor 
vermeldde Albarda nog de vangst van een ♂ in april 1876 bij Nijmegen en op 24 oktober 1888 bij 
Harderwijk704. Over het voorkomen van deze soort in de Moezelvallei schreef Michael Schäfer: "Sie ist selten, 
und eerscheint in den Moselgegend gegen das Ende des Herbstes." (Moselfauna: 162) Tenminste tot 1912 
kwam de Grijze Gors voor in het Rijnland. Dat is nu niet meer het geval. De bestandsafname heeft zich in het 
Eifelgebergte reeds omstreeks de jaren 1920 ingezet. Vermoedelijk onder invloed van klimaatswijzigingen en 
de verdere uitbouw van de wijngaarden. In Westfalen waren er tot 1991 twee waarnemingen van deze soort, 
met zelfs een eerste broedgeval in 1991. Deze broedplaats werd ook in 1993 en 1994 benut en tot 1997 
werden er tot vier zingende mannetjes waargenomen. In 2009 trof men zelfs 12 paren aan. Met nog enkele 
geïsoleerde gevallen erbij geteld, kan men stellen dat het huidige bestand in Noordrijn-Westfalen 15 tot 20 
paren bedraagt.     
 
Ortolaan, Emberiza hortulana 
In het midden van de 19de eeuw was deze soort zo wijdverspreid en zo banaal dat Edmond de Selys-
Longchamps er nauwelijks twee lijnen aanbesteed. De soort was waarschijnlijk vrij algemeen omdat in 
Wallonië "On ne lui fait pas de chasse particulière." (Faune belge: 81) Volgens Henri Plon kwam men hem 
overal tegen "le long des routes bordées de grands arbres, sur ceux qui entourent un champ ou une prairie" 
(Les oiseaux du pays, leurs moeurs, leurs chants, leurs caractères, Balat, Bruxelles: 165). Op het einde van de 
19de en ook het begin van de 20ste eeuw was de soort alomtegenwoordig in de "plaines de notre pays" (Vade-
mecum des oiseaux observés en Belgique: 163). In het begin van de 21ste eeuw was de Ortolaan een typische 
broedvogel in de Kempen en in alle zanderige gebieden van de provincies Antwerpen en Limburg, alsook in 
het noordoosten van Brabant en in Henegouwen (van Havre, 1928). Meer bepaald over de streek rond 
Turnhout schreef Willem Paulussen: "Forty years ago the Ortolan was a common breeding bird of every 
village here. Only at TURNHOUT (Zevendonk) was the population numerous. I counted 24 pairs here." (De 
broedvogels van de Turnhoutse Kempen: 103) In de Kempen werd de Ortolaan als een lekkernij beschouwd, 
net als in bepaalde streken van Frankrijk: "C’est un morceau délicieux, pour les gourmands, lors qu’il est gras" 
(Degland C.D., 1831: 224) en "L’Ortolan est un mets recherché; dans la Campine, où il y a beaucoup d’Ortolans 
de passage vers la fin de l’été, on leur fait une chasse spéciale au moyen de filets; l’époque de cette tenderie 

 
703 van Oort E.D., 1912. Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea: 24. 
704 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 422. 
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est fixée par arrêté ministériel, avant celles des autres tendreries aux Granivores que la loi autorise. On 
nourrit quelque temps les Ortolans en captivité: c’est une spéculation; quand ils sont gras on les livre au 
commerce; un Ortolan bien réussi, vaut un franc pour le nourricier." (Monographie des oiseaux de la 
Belgique: 88). Degland liet met de naamgeving "ortolan des gourmands" duidelijk verstaan dat lekkerbekken 
geïnteresseerd waren. De reglementering aangaande de vangst was zeer lokaal en werd jaarlijks aangepast: 
"Il est permis, cette année, à partir du 15 juillet courant, de prendre des ortolans au moyen de filets dans les 
provinces d’Anvers et de Liège, ainsi que dans les arrondissements de Louvain et de Saint-Nicolas."705 De 
plaatselijke wetgeving had gewoonweg te maken met het al dan niet aanwezig zijn van vangers: "si on ne 
capture pas l’Ortolan dans le Hainaut, le Luxembourg, c’est parce qu’il n’y pas de tendeurs à l’Ortolan. Mais, 
cet oiseau opérant sa migration à travers tout le royaume, c’est bien évident que du jour où quelques 
amateurs adresseraient une demande de le capturer aux filets battants, comme dans les autres provinces, 
on ne pourrait invoquer aucune cause plausible pour la leur refuser, on pourrait, d’ailleurs généraliser cette 
tendance à toute la Belgique, puidsque la vente, l’achat, le transport sont autorisés dans tout le pays."706 
Alfred Quinet en Jules Lebleu schrijven verder dat de wetgeving aangepast pas in functie van het vetmesten: 
"L’engraissement de l’Ortolan domine toute l’économie de l’arrêté parce qu’on ne le capture guère que dans 
ce but et non pour son chant ou la volière et, en fermant la fermeture du trafic trois mois après celle de la 
capture, on semble reprendre d’une main ce que l’on avait concédé de l’autre." (Lebleu J. & Quinet A., [vers 
1906]. Op. cit.: 128) Ortolanen werden als kooivogel gehouden: "J'en ai gardé un vivant pendant bien 
longtemps" meldde A. Croegaert aan Alphonse Dubois (Bulletin du musée royal d’histoire naturelle de 
Belgique, 5: 132). Als kooivogel werd hij vrij luidruchtig bevonden: "I have a couple of the birds in cinfinement. 
They grow very fat towards winter, and hop and chirp all night, to the great discomfort of the other sleepy 
tenants of the aviary" schreef Julien Marc Deby (Zoologist, 3: 860) in het midden van de 19de eeuw. Zelfs op 
plaatsen, uitzonderlijk in de provincie Luxemburg waar voldoende rogge en bomen aanwezig zijn, werd de 
Ortolaan aangetroffen. Zo lezen we over enkele waarnemingen bij Josef Gengler: "Nur zweimal traf ich je ein 
singendes [mannetje] an: bei Lamorteau […] und bei Virton […]. Der Vogel fehlt also im Winter und kommt 
in der zweiten Hälfte des März zurück." (Journal für Ornithologie, 64: 402) De soort werd volgens A. van 
Beneden nooit waargenomen in Belgisch Lotharingen (Le Gerfaut,  1943: 16). Over de aanwezigheid van deze 
gorzensoort in het Groothertogdom Luxemburg, schrijft Alphonse de la Fontaine "Je ne suis pas sûr que 
l’Ortolan niche chez nous, mais je le présume, parceque maintes fois, au printemps, j’ai entendu son chant 
et que les oiseaux voyageurs ne chantent généralement pas, aussi longtemps qu’ils ne sont pas de retour 
dans leur patrie." (Monographie des oiseaux de la Belgique: 104) In de Franse Moezelstreek werd de soort 
uitsluitend in het najaar waargenomen: "Il en passe quelques uns en automne aux environs de Metz." 
(Holandre J.J., 1851: 104) Op de Hoge Venen is de soort altijd schaars geweest : "Très rare; trois ou quatre 
nids seulement ont été découverts." (Coopman L., 1921: 109) Volgens de verspreidingskaart in de Atlas van 
de Belgische broedvogels (1988) kwam de soort nog voor in het oostelijk deel van de Kempen, in het oosten 
van de provincie Antwerpen en het noorden van de provincie Brabant. Ook hier ging het voorkomen samen 
met de aanwezigheid van rogge, zanderige gronden en bomenrijen. Er zijn altijd schommelingen geweest. In 
1950 stelde Karel Dupond vast dat de popuIatie in de Kempen zich in 1942 herstelde na een forse daling. In 
1948 beschouwde Frans Segers de Ortolaan als een "zeer gewone broedvogel" (Broedvogels in de Kempen: 
41). De schatting van Lippens & Wille in 1972, namelijk 80 broedparen, was waarschijnlijk realistischer dan 
de 110 paren die in de periode 1973-1977 naar voren werden geschoven. In 1992 werd het laatste zekere 
broedgeval in de Kempen vastgesteld en na 1996 werd geen enkele Ortolaan meer waargenomen, tenzij op 
doortrek. In Wallonië werden tussen 2001 en 2007 twee tijdelijke territoria genoteerd, het eerste in 2002 in 
het militair kamp van Marche-en-Famenne en het tweede in Martelange waar een Ortolaan tot 9 juli 
(Vieuxtemps D. & Jacob J.-P., 2002: 21-28) verbleef (Vieuxtemps D. & Jacob J.-P., 2002: 21-28). In de 19de 
eeuw broedde de Ortolaan in de Brusselse Rand en op 15 mei 1861 werd in Schaarbeek een legsel 
aangetroffen (verzameling van het Koninklijk Belgisch Natuurkundig Instituut). Georges van Havre vermeldt 
geen waarnemingen meer voor het Brusselse en mogelijk was de soort hier in het begin van de jaren 1920 
reeds geheel verdwenen. Sinds geruime tijd is de Ortolaan een uitzonderlijke doortrekker in het Brusselse. 
In Nederland is het aantal broedparen beginnen afnemen van minstens 190 in 1975 tot één (mislukt) in 1994 

 
705 Revue belge de la police administrative et judiciaire, 1, 1880: 120. 
706 Lebleu J. & Quinet A., [vers 1906]. Les tenderies en Belgique, commentaire du règlement du 15 aout 1906 sur les oiseaux 
insectivores, Charles Bulens, Bruxelles: 127. 
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en vervolgens geen enkel meer in 1995707. De soort is echter niet altijd in Nederland waargenomen geweest. 
Zo lezen we bij Herman Albarda: "Diese südeuropäische Art, welche sich allmählich nach dem Norden 
verbreitet kam hier früher nicht vor. Im letzten Decennium wurde sie mehrmals gefangen."708 Ook in de 
Moezelstreek ontbrak de Ortolaan als broedvogel. Zo schreef Schäfer in 1844: "Sie nistet in unsern Bezirte 
nicht, sondern ist daselbst nu rein Zugvogel in geringer Anzahl." (Moselfauna: 162)  In de jaren 1940-1950 
was de soort in Noordrijn-Westfalen nog in opmars. In 2006 werden nog enkele territoriale vogels opgemerkt 
en in 2007 werden alleen nog maar doortrekkers waargenomen. In Nederland is het aantal broedparen 
beginnen afnemen van vóór de Tweede Wereldoorlog.  Bij de aanvang van de 20ste eeuw telde de 
Nederlandse populatie naar schatting nog 3000-5000 paren. In 1950 waren er nog 1200-1700, in 1980 nog 
120-150 en in de jaren 1990 nog slechts 30-40709. In Nederland nam het aantal broedparen af van ten minste 
190 in 1975 tot één (mislukt) broedgeval in 1994 en geen enkel in 1995. In 1991 was er volgens B. Van 
Noorden nog "Een sprakje hoop voor de Ortolaan Emberiza hortulana?" (Limosa, 64: 69 – 71) in 1999 had 
dezelfde auteur het over "De Ortolaan: een plattelandsdrama." (Limosa, 72 : 55-63). De laatste nestvondst 
in Nederland werd in 1994 bij Aalten710 gedaan. Sindsdien is er in in Nederland niet meer gebroed geweest. 
 

Geelbrauwgors, Emberiza chrysophrys 
"M. le Comte J. de Hemptinne m’a montré un oiseau de cette espèce qu’il a depuis longtemps dans sa 
collection sans être bien certain de sa détermination. Ce bruant a été pris au filet à Evergem-lez-Gand en 
octobre 1877. C’est donc une espèce à ajouter à notre faune, et comme c’est la première fois qu’elle a été 
prise en Belgique, j’ai cru devoir la signaler ici, bien que sa capture soit antérieure à 1887. C’est donc un 
oiseau à ajouter à notre faune" schreef een overmoedige Alphonse Dubois (Ornis, 6: 296). De Geelbrauwgors 
waarover Alphonse Dubois het hier heeft, bleek uiteindelijk een vrouwtje Witkeelgors Zonotrichia albicollis 
te zijn, heel waarschijnlijk ontsnapt uit gevangenschap. Het enige geval van Geelbrauwgors in onze contreien 
dat vaststaat, betreft een exemplaar, weliswaar in slechte staat verkerend, dat omstreeks 1840 achter de 
citadel van Rijsel werd gevangen en vervolgens aan het natuurkundig museum werd geschonken: "Le sujet 
qui se trouve au Musée d’histoire naturelle de Lille, a été pris au filet derrière la citadelle de cette ville." 
(Degland C.D. & Gerbe Z., 1867. Ornithologie européenne, tome I: 319-320. Zie ook: Degland C.D., 1831: 228 
en de Norguet, 1866: 125) De meldingen uit het Groothertogdom Luxemburg zijn dubieus. In zijn Faune du 
pays du Luxembourg schrijft A. De la Fontaine: "M. Mohimont m’écrit qu’au printemps de 1863 il a observé 
deux de ces bruants, dont il a tué l’un, et que plus tard il a revu la même espèce." (Op. cit.: 106) De eerste en 
tot hiertoe enige gehomologeerde waarneming voor België dateert van 20 oktober 1966, het betrof een ♂ 
in 1ste kalenderjaar waargenomen in Tongeren. Het exemplaar werd in gevangenschap gehouden en stierf in 
de winter 1969-1970 (Oriolus, 62: 92-94). Gunter De Smet noemde dit individu "de vergeten vogel van 
oktober 1966". Hij had immers de vondst van een Geelbrauwgors vernomen in Vogels van België 1901-1992 
van Paul Herroelen. Het zou niet enkel de eerste waarneming van deze soort voor België zijn maar ook in het 
West-Palearctische gebied. Herroelen vermeldde niet of de waarneming door het BAHC onderzocht was 
geweest. Een nieuwsgierige G. De Smet onderzocht meteen het BAHC-archief maar zonder resultaat. Hij 
informeerde bij Herroelen die bovendien een bewijsfoto bezat die hij aan het homologatiecomité 
overhandigde. Kort nadien werd de waarneming aanvaard. Het is tot op heden nog steeds het enigste 
aanvaarde geval voor ons land. De eerste waarneming van deze soort in Groot-Brittannië betrof een ♀ of 
een immature vogel in Holkham Meals711, in het graafschap Norfolk, in oktober 1975. De soort werd voor de 
tweede maal waargenomen op 12 oktober 1980 op Fair Isle712. De eerste Nederlandse waarneming dateert 
van 19 oktober 1982, toen een ♂ op Schiermonnikoog713 gevangen werd. In Frankrijk werd reeds in de herfst 

 
707 Van Dijk J., Hustings F., Siedsema H., & Verstrael T., 1997. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1994. Limosa, 
70: 101-112. 
708 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 423. 
709 Van Noorden B., 1999. De Ortolaan Emberiza hortulana, een plattelandsdrama. Limosa, 72: 55-63 en Van Noorden B., 1999. 
Limburgse Ortolanen de laan uit.Limburgse Vogels, 10: 68-72. 
710 Wessels H., 19996. Broedpoging van Ortolaan (Emberiza hortulana) in 1994 op de Haart bij Aalten. Leunink, 23: 7-12 en Van Dijk 
J, Hustings F., Sierdsema H., & Verstrael T., 1997. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1994. Limosa, 70: 101-112. 
711 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P.,Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 672. 
712 Kitson A.R. & Robertson I.S., 1983. Yellow-browed Bynting: new to Britain and Ireland. British Birds, 76: 217-225. Zie ook British 
Birds, 83, 10: 424 - 432. 
713 Dutch Birding, 4, 1982: 148 (korte tekst en foto) en Uonk H. & Van lJhendoorn E.J., 1988. Geelbrauwgors op Schiermonnikoog in 
oktober 1982. Dutch Birding, 10, 1988: 127-130.  
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van 1827 een ♂ in eerstewinterkleed op de talud van de citadel van Rijsel714 gevangen, maar dit was tot 2013 
de enige waarneming voor onze zuiderburen. Het was tevens de eerste waarneming voor Europa en dat bleef 
nog een tijdje het geval. Het exemplaar dat in de collectie van het natuurhistorisch museum van de Noord-
Franse stad terechtkwam, was helaas in slechte slaat. Dit verhinderde E. de Selys-Longcamps niet het te 
gebruiken voor een illustratie in zijn Faune belge. Anatole de Norguet715 situeert, zowel in zijn publicaties uit 
1866 en 1870, deze vangst een jaar later. Hij voegt er aan toe: "L’exemplaire pris à Lille est le seul qui ait 
jamais été capturé en Europe. Peu de collections possèdent cette espèce jusqu’à ces dernières années où il 
a été envoyé de la Chine septentrionale par un missionnaire naturaliste, le père David." 
 

Bosgors, Emberiza rustica 
Was al even zeldzaam als de Wilgengors Emberiza aureola. Tot 1928 hebben we geen enkele waarneming 
gevonden. Van deze soort werd één exemplaar gevangen, een mannetje (1ste kalenderjaar) in 1928 te 
Chaineux, in het land van Herve, op 19 oktober (Le Gerfaut, 1929: 102). De auteurs van Vogels in Vlaanderen 
sluiten niet uit dat het bij sommige waarnemingen om ontnapte kooivogels gaat. De volgende 
gehomologeerde waarnemingen dateren van 1944 en 1946. Op 14 oktober 1944 werd in Hoboken een ♀ 
waarvan de leeftijd onbekend is, gevangen (Verheyen, Le Gerfaut, 1945: 160) en een ♂ in 1ste kalenderjaar 
werd op 4 (4 of 5, volgens Van Havre, 1928) november 1946 bij Herve gevangen. (Franck, Le Gerfaut, 1946: 
237). De vangst van een mannetje door A. Van der Aa in Edegem, op 20 maart 1948, werd niet aanvaard door 
het BAHC. Het oudste Nederlandse gegeven, een dood ♂, dateert van 16 oktober 1874 uit het dorp 
Vogelenzang, een deel van de gemeente Bloemendaal in de provincie Noord-Holland. Het tweede geval 
betrof een mannetje dat op 24 oktober 1888 in Harderwijk (Gelderland) gedood werd. De eerste 
gedocumenteerde gevallen uit Frankrijk komen uit het departement Bouches-du-Rhône (Zuid-Frankrijk): 
Istres (zonder precieze datum of jaartal, maar vóór 1837); 1 ind. te Marseille in 1837716 en 1 ♂ te Marseille 
in november 1847717. Maar reeds in 1831 schreef een overmoedige Côme-Damien Degland: "De passage 
accidentel [in Noord-Frankrijk]. On en prend de loin en loin aux filets, sur les côtes de Dunkerque. J’en ai un 
qui a été tué près de Lille." (Degland C.-D., 1831: 228). Alsof de soort voor het rapen viel. In 1840 wijzigde de 
Rijselse ornitholoog zijn oordeel: "On dit qu’il se montre accidentellement dans le nord et les contrées 
orientales de la Russie voisines de l’Asie." (1840: 199-200) Van een voorkomen in Noord-Frankrijk was geen 
sprake meer. 
  

Dwerggors, Emberiza pusilla  
Van deze dwaalgast zijn tot 1928 vier gevallen bekend: een ♀ uit Luik maar hier zijn geen verdere gegevens 
van; een tweede van het Antwerpse Kiel (Dubois A., 1888: 131) op 8 oktober 1876 (Dubois A., 1888: 131.). 
Dit exemplaar werd opgenomen in de collectie Meyer-Vanden Bergh (Dubois A., 1879: 827); een derde – ook 
uit het Antwerpse – in Wijnegem op 16 oktober 1883 (Dubois A., 1884: 8: 90). Dit exemplaar werd door A. 
Croegaert in een volière waargenomen nadat het ter plaatse gevangen was geweest. Helaas kreeg Croegaert 
het nooit in zijn bezit: "Ce dernier était en la possession d'un cabaretier du bassin qui n'a pas voulu me le 
céder; c'était un mâle qui avait le roux des joues mieux marqué que le premier [individu van het Kiel (1876)]." 
(Dubois A., 1888: 131) Volgens Alphonse Dubois waren de gevallen van het Kiel en Wijnegem de enige tot 
1885 (Dubois A., 1886a: 11) en zelfs tot 1912 (Dubois A., 1897: 137). Een ander individu, een ♂, werd in 
Destelbergen bij Gent gesignaleerd door Joseph de Hemptinne in oktober 1904 (. Les oiseaux observés en 
Belgique, vol. 1: 67 en van dezelfde auteur Chasse et Pêche, 1904-1905: 93). Uit Destelbergen wordt ook een 
individu uit 1905 vermeld maar vermoedelijk gaat het om hetzelfde mannetje van 1904 uit de collectie van 
Joseph de Hemptinne. Deze soort "werd ook in [Nederland] eenige malen aangetroffen"718 schreef de 
vermaarde Duits-Nederlandse ornitholoog Hermann Schlegel. Die "eenige" is relatief want Snouckaert van 
Schauburg vermeldt in Avifauna neerlandica 9 gevangen of geschoten Dwerggorzen, waarvan één later een 

 
714 Dubois Ph. J, Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France: 500-501. 
715 De Norguet A., 1870. Ornithologie du Nord de la France. Bulletin scientifique, historique et  littéraire du Nord et des pays voisins, 
2: 388. 
716 Mayaud N., 1941. Commentaires sur l’ornithologie française (suite). L’Oiseau et Revue Française d’Ornithologie, 11, numéro 

spécial: LIX‑CXXXVI. 
717 Mayaud N., 1941. Commentaires sur l’ornithologie française (suite). L’Oiseau et Revue Française d’Ornithologie, 11, numéro 

spécial: LIX‑CXXXVI. 
718 Schlegel A., 1878. Op. cit., I, 120. 
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Bosgors bleek te zijn. Later zouden Snouckaert719 en van Oort  in 1927 de lijst aanvullen tot 12 gevallen (2 
voorjaars- en 10 najaarswaarnemingen) tot en met 1908. Het werd in België wachten tot 1935 vooraleer nog 
eens een Dwerggors werd gevangen op 15 oktober in Edegem (Le Gerfaut, 1936: 170), bij Antwerpen maar 
deze waarneming werd niet aanvaard door het BAHC. Latere waarnemingen, een ♀ dat op 21 februari 1959 
op de Braakman in Zeeuws-Vlaanderen werd waargenomen en een jong mannetje dat op 31 oktober van 
hetzelfde jaar door Jean en Roger Arnhem werd geobserveerd in Watermaal-Bosvoorde maar dat zich te 
pletter vloog tegen de spankabel van een net en vervolgens werd opgezet, hebben we niet teruggevonden 
in de database van het BAHC. "Il se peut qu’il y eut deux exemplaires, mais nous ne pouvons l’affirmer." (Le 
Gerfaut, 1960: 309) Voor het eerste geval, op Nederlandse bodem, moeten we teruggaan tot 18 november 
1842. Schlegel maakte melding van een ♀ dat op die dag bij Leiden werd gevangen720. De volgende gevallen 
voor de 19de eeuw waren: 1 ♂ dood te Rotterdam, in september 1858; een exemplaar op 18 oktober 1870 in 
Bloemendaal721 en een dood ♂ in oktober 1888 in Harderwijk (Gelderland). Over dit laatste geval vermelden 
de meeste auteurs geen verdere details terwijl Albarda het geval op 14 oktober 1887 situeert722. Het eerste 
gehomologeerde geval voor ons land dateert uit 1967. Volgens R. Arnhem et al. was een vangst op 25 oktober 
1963 te Brasschaat de "7de vondst voor België na 1900; Van Havre (1928: 92) somt er vier op waarvan drie 
vóór 1900" (Herroelen P., 1965: 233). Paul Herroelen vult de lijst aan met een individu op 17 oktober 1936 in 
Berlaar/Lier (Le Gerfaut, 1937: 167); een exemplaar op 17 oktober 1939 in Heist-op-den-Berg (Le Gerfaut, 
1940: 44); een individu te Bredene op 9 oktober 1955 (De Wielewaal, 1956: 87); en twee 
winterwaarnemingen in Brabant op 9 januari 1954 en op 1 februari 1959 (De Giervalk, 1959: 252). De 
correctheid van deze gevallen valt niet te achterhalen. Mayaud723 schreef over deze soort "accidentel dans 
le Midi méditerranéen de la France." De eerste 3, niet echt gedocumenteerde gevallen betreffen dan ook 
waarnemingen of vangsten uit de Bouches-du-Rhône: 1 individu te Istres (jaartal onbekend) en twee gevalen 
uit Marseille, aan Mayaud gemeld door de Marseillais Jean Baptiste Marie Jaubert: 1 in 1837 en verder een 
♂ in november 1847. 
 

Wilgengors, Emberiza aureola 
De enige, door het BAHC aanvaarde, waarneming van deze soort tot het begin van de jaren 1990 betrof een 
juveniel en dateert van 2 september 1928 in Battice, in het land van Herve (Le Gerfaut, 1930: 24). Karel 
Dupond  beschreef uitvoerig dit geval (Le Gerfaut, 1934: 2).  Van de waarneming van een ♀ op 4 oktober 
1939 (Wortelaers, Le Gerfaut, 1941: 62) is er in de databank van het BAHC niets terug te vinden. Ons land 
telt tot op heden nog maar vier gehomologeerde waarnemingen waaronder deze uit Battice; 1 ♂ in eerste 
kalenderjaar op 19 augustus 1991 in het Zwin; 1 juveniel exemplaar in de voorhaven van Zeebrugge op 18 
september 2001 en 1 individu (geslacht onbekend) bij Awirs (Burnel, A., Fraipont, R. & Vandewer, A., 2004: 
114-117) in de provincie Luik op 22 september 2003. Dit laaatste werd gevangen en geringd. In Frankrijk werd 
de soort voor het eerst opgemerkt te Landunvez724, in het departement Finistère, op 13 oktober 1974. De 
tweede waarneming vond plaats in 1987, toen verbleef een adult ♂ in Esbarres, in het Bourgondische 
departement Côte-d’Or op 1 december725. Ofschoon Albarda reeds een vangst van een jong ♂ vermeldt bij 
Harderwijk op 12 oktober 1890, werd de eerste, gedocumenteerde waarneming in Nederland op 11 
september 1963 verricht toen een ♀ in eerste winterkleed dood werd aangetroffen op het lichtschip Noord-
Hinder, ten westen van Vlissingen726. In Groot-Brittannië gebeurden de eerste waarnemingen op 21 
september 1905 op 4 september 1913 telkens in Cley (Norfolk) en bij Wells op 5 september 1907.  
 

Rietgors, Emberiza schoeniclus 

 
719 Verslagen en Mededeelingen van de Nederlandse Ornithologische Vereniging, 6, 1909 en aanvullingen op de Avifauna, 1915. 
720 Snouckaert van Schauburg R.C.E.G.J., 1908. Avifauna neerlandica: 21. 
721 Zoölogische Mededelingen, 10, 1927: 72. 
722 Albarda H., 1892. Über das Vorkommen seltener Vögel in den Niederlanden. Journal für Ornithologie, 40 (4): 423 
723 Mayaud N. et al., 1936. Inventaire des oiseaux de France: 161. 
724 Archives du Nouvel Inventaire des oiseaux de France (2008). 
725 Dubois Ph. J. et le Comité d’Homologation National, 1988. Les observations d’espèces soumises à homologation en France en 
1987: 316. 
726 Dekker D. & Voous K.H. ,1964. Korte mededelingen: Nieuwe waarneming van Wilgengors Emberiza aureola in Nederland. 
Limosa, 37: 317-318. 
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Tegenover 1842 is er veel veranderd: "niche dans les oseraies des îles de la Meuse […] de l’Escaut, et dans 
les marais de la Campine" (Faune belge: 80) en "kommt in Belgien vor und wandert im Winter aus" schreef 
Edmond de Selys-Longchamps (Naumannia, 6: 387-388). Oliver Vernon Aplin had de soort in de Maasvallei 
slecht eenmaal waargenomen in juni 1898: "One by the Meuse." (Zoologist, 3: 159) Maar in het Mechelse en 
de omgeving van Hasselt was de soort vrij algemeen "Several along the high banks of the tidal Dyle; also 
about reeds in the grass marshes, and alog a canal." (Zoologist, 3: 162) en "assez abondant en été. Cet oiseau 
passé en assez grand nombre  l’automne." (Dubois A., 1886b: 197) Een halve eeuw later werd de verspreiding, 
geschetst door E. de Selys-Longchams en O.V. Aplin bevestigd door Jean Vincent: "Cette espèce niche dans 
la Campine et dans les environs d’Anvers." (Nos Oiseaux: 113) en door Florent Wortelaars: "talrijk in de ganse 
[Dijle]vallei, broeden meestal in de zeggepollen langs de kant van de grachten en in de moerasspira" (1946: 
179). In de Hoge Venen was deze soort in 1938 geheel verdwenen (Hautes Fagnes, 1, 1938: 128). Deze soort 
is in Vlaanderen achteruitgegaan en het zwaartepunt is verhuisd van de provincies Antwerpen en Limburg – 
waar de soort zeker tot 1987 nog in vrij grote aantallen aanwezig was (Vlaamse Avifauna Commissie, 1989: 
393), hoewel de strenge winters van 1984-1985, 1985-1986 en 1986-1987 hun tol geëist hadden - naar de 
polders, de kust en de Schelde. Over de situatie in de Kempen schrijft Willem Paulussen in het begin van de 
jaren 1900: "Some years ago the Reed Bunting was an abundant breeding bird of reed-beds, marshes, fens 
and damp moorland. Now, in 1992, it has become a scarce nesting bird in the Campine." (De broedvogels van 
de Turnhoutse Kempen: 104). Naar schatting waren er in Vlaanderen in de periode 2000-2002 nog 2100 tot 
3000 broedparen. In Wallonië is de Rietgors wijd verspreid maar, met 1500 paren, niet talrijk. In de Hoge 
Venen is de soort altijd schaars geweest, zo vermeldde Laurent Coopman in 1921 "Très rare, l'un ou l'autre 
couple nidificateur se rencontre sur les fagnes." (Le Gerfaut, 1921: 109) De Rietgors is bijna definitief uit de 
Brusselse Regio verdwenen. Eén enkel territorium werd ontdekt in mei 2003 en in mei-juni 2004 werd een 
zingend mannetje gehoord. De soort werd in het Brusselse voor het eerst in 1947 gesignaleerd maar 
waarschijnlijk was ze reeds eerder aanwezig. Van de jaren 1940 tot de jaren 1970 werden her en der 
broedgevallen gemeld. De atlas van 1989-1991 vermeldde nog maar 6 broedkoppels in het westen van de 
Brusselse agglomeratie. In de loop van de jaren 1990 werd de soort maar tweemaal tijdens het broedseizoen 
opgemerkt. Het enige teritorium in de periode 2000-2004 laat verstaan dat de soort zo goed als definitief 
verdwenen is uit het Brusselse, vooral omdat de soort ook in de valleien van de Demer en de Dijle zeer schaars 
geworden is. In het Groothertogdom Luxemburg is de soort aanwezig op de plateaus van Oesling, in het 
noorden, waar nog restanten van moerassige gebieden zijn, en verder in Gutland, waar de soort een 
geschikte habitat aantreft. Voor de 19de eeuw schreef Côme-Damien Degland "Commun dans nos marais, où 
il niche. Il nous quitte en hiver et revient dans le mois d’avril." (1840: 197) Momenteel is de soort er het ganse 
jaar door aanwezig. Omstreeks 1900 was de soort in de lage gebieden van Noordrijn-Westfalen verspreid 
maar niet echt talrijk aanwezig. Vanaf de jaren 1970 werden de eerste negatieve ontwikkelingen vastgesteld 
die zich hebben verdergezet in de jaren 1980. Voornaamste oorzaak was het verdwijnen van rietland. Nadien 
stabiliseerde de populatie zich en met naar schatting 5500 tot 11 500 paren liggen de aantallen zelfs hoger 
dan in de jaren 1990.  Sinds het midden van jaren 1970 is de Rietgors  in Nederland uit 185 atlasblokken 
verdwenen. De verdeling is bijgevolg erg ongelijk en in sommige regio’s is de concentratie erg hoog wat maakt 
dat de huidige populatie op 70 000 tot 100 000 paren kan worden geschat. In vergelijking met het begin van 
de jaren 1970 is de soort in de meeste West-Europese landen in aantal afgenomen. In Groot-Brittannië 
bedroeg de afname in de periode 1975-1983 zelfs meer dan 60%. Negatieve factoren in het broedgebied 
hangen samen met verminderde overlevingskansen in de overwintergebieden. 
 

Bruinkopgors, Emberiza bruniceps  
Van deze dwaalgast, toen nog Bruinkeelgors geheten, werd slechts één individu, een volwassen vrouwtje, 
gevangen te Mechelen op 27 oktober 1921. Het exemplaar belandde eerst in de collectie van de heer 
Bisschop en werd nadien overgemaakt aan het natuurhistorisch museum te Brussel. Georges van Havre 
wijdde er een artikel aan (Le Gerfaut, 1924: 1) maar had sterke twijfels over de herkomst van het exemplaar. 
In zijn Les oiseaux de faune belge werd deze soort nog niet genummerd "parce que l’origine sauvage de 
l’unique sujet capturé, quoique possible, reste douteuse." (Les oiseaux de la faune belge: 88) Bruinkopgors 
werd in grote aantallen als kooivogel ingevoerd. Toch gaan Lippens & Wille (1972) ervan uit dat het best 
mogelijk is dat Bruinkopgorzen, in plaats van naar hun overwinterkwartieren in Indië te vliegen, de verkeerde 
richting uitgaan en in West-Europa belanden. Deze auteurs besluiten dat het Mechelse exemplaar 
betrouwbaar is omdat het geen sporen van gevangschap vertoonde. Dit kan niet gezegd worden van twee 
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andere waarnemingen, een ♂ uit het Henegouwse Mignault, begin september 1952 (De Giervalk, 1953: 270) 
en een ander mannetje dat te Gent verbleef van 7 tot 10 september 1955 (De Wielewaal, 1955: 311) die “te 
vroeg” arriveerden en absoluut niet schuw waren. Deze soort werd in Nederland voor het eerst 
waargenomen op 6 juni 1933 te Castricum (Noord-Holland)727. Een tweede waarneming geschiedde eind 
februari 1937: een ♂ werd te Urk (Friesland) gevangen en stierf op 18 mei van dat jaar. Vanwege de 
onwaarschijnlijke datum werd deze vogel als een ontsnapt exemplaar aanzien. De soort werd vaak als 
kooivogel ingevoerd. In Nederland werd op 2 juni 1995 een zingend mannetje waargenomen op het einde 
van een 3 kilometer lange pier in Sint-Philipsland, een dorp in de provincie Zeeland728. De volgende ochtend 
was hij spoorloos. De omstandigheden en het het feit dat op dezelfde dag ook een Perzische Roodborst Irania 
gutturalis in dezelfde omgeving werd waargenomen, deed gegronde twijfels rijzen naar de herkomst van de 
gors. Dit was meteen een aanleiding om andere gevallen van vóór 1995 te herzien. In Groot-Brittannië werd 
de soort voor het eerst op 19 juni 1931 in North Ronaldsday, op de Orkeney-eilanden waargenomen. Het 
hoge aantal meldingen deed vermoeden dat het vaak om uit gevangenschap ontsnapte vogels ging en in 
1971 werd de soort dan ook van de officiële Britse Lijst geschrapt729. 
 

Grauwe Gors, Miliaria calandra 
Tussen 1842 en 1944 waren er nagenoeg geen wijzigingen over de verspreiding van deze soort. C. Fontaine 
vond een broedgeval in Papignies, in het noorden van de provincie Namen, zo uitzonderlijk dat hij het aan 
Alphonse Dubois meldde: "Rare; a niché ici en 1884." (Dubois A., 1890: 296) Bij Edmond de Selys-Longchamps 
lezen we: "niche dans les prairies humides. Il y arrive en avril." (Faune belge: 82) Terwijl Côme-Damien 
Degland (1831: 19) niets over aantallen vermeldt stelde Anatole de Norguet in 1866 toch een achteruitgang 
vast in Noord-Frankrijk: "il nichait dans nos champs beaucoup plus souvent il y a trente ans qu’aujourd’hui" 
(de Norguet A., 1866: 124). Julien Marc Deby spreekt zich tegen wanneer hij beweert dat: "Some few remain 
all through the winter, but the greater number come in April, and leave in autumn. Selby says this bird is 
gregarious in winter in England, but, in this country its certainly is not." (Zoologist, 3: 860) Jean Vincent schrijft 
over het voorkomen in het Brusselse: "Le proyer ne se rencontre aux environs de Bruxelles que dans la 
direction de Louvain, à partir d’Evere et de Rodebeke, et dans la vallée de la Lasnes [in de buurt van Overijse]." 
(Nos Oiseaux: 102) Josef Gengler nam de soort waar in de provincie Luik maar ook in het Brusselse: "Nur in 
Belgien getroffen um Fexhe, Remicourt, Corswarem und Schaerbeek." (Ornithologische Monatsberichte, 25: 
7). In een iets latere publicatie vermeldt hij ook waarnemingen uit de provincie Limburg (Diepenbeek en 
Zichem) (Archiv für Naturgeschichte, 10: 99). Tachtig jaren na de Selys-Lonchamps schrijft Georges van Havre: 
"Oiseau d’été d’avril à octobre. Local, niche principalement dans les plaines et les prés de la moyenne 
Belgique." (Les oiseaux de la faune belge: 86)  In 1920 liet Dupond aan van Havre weten: "C'est la première 
fois que j'ai observé cet oiseau en été à l'ouest de la vallée de la Senne" (Van Havre G., 1920: 35) en wat later 
noteerde René Verheyen: "Plaatselijke, betrekkelijk gewone broedvogel in Midden-België: Haspengouw, 
Brabant, de streken van Ath en Mechelen, het Doorniksche, het Luikerland en het land van Herve. Elders 
betrekkelijk zeldzaam zoals b.v. de kusstreek […], rond Lier, Dendermonde, Winterslag en Molenbeersel, in 
de Maasvallei en in het zuiden van de provincie Luxemburg." (De Zangvogels van België, I: 246) Naar 
aanleiding van een waarneming in De Moeren schreven A. Lagron en F. Floriszoone: "Blijkt meer voor te 
komen dan vermoed." (De Wielewaal, 1954: 292) Aanvankelijk heeft de Grauwe Gors geprofiteerd van de 
omvorming van de landbouw naar meer open Iandschappen en grote lappen landbouwgrond. Maar in het 
begin van de 21ste eeuw werd de populatie van deze soort in Vlaanderen op 850 tot 1100 broedparen geschat, 
een daling met 75% tegenover het midden van de jaren 1970 toen er 3000 tot 4000 paren waren. In 2008 
werd de populatie nog op nauwelijks 275 broedparen geschat. De soort heeft zich als broedvogel bovendien 
teruggetrokken in een klein kerngebied in het oostelijke deel van Vlaams-Brabant en het zuiden van de 
provincie Limburg 730. De achteruitgang is te wijten aan de recente veranderingen in onze 
landbouwpraktijken: hoofdzakelijk de modernisering en de intensivering waardoor onkruidrijke 
stoppelvelden met niet geoogste graankorrels verdwenen zijn. De soort is bovendien erg kieskeurig wat de 

 
727 Meininger P.L., 1996. Bruinkopgors bij Sint Philipsland in juni 1995. Dutch Birding, 18: 71. 
728 Meininger P.L., 1996. Art. Cit.: 69-73. 
729 Sharrock J.T.R. & Sharrock E.M., 1976. Rare Birds in Britain and Ireland, T. & A.D. Poyser, Berkhamsted: 315. 
730 Schepers F., J. Rutten & Hustings F., 1992. De Grauwe Gors, een verdwijnende broedvogel in Belgisch en Nederlands Limburg? 
Limburgse Vogels, 3: 8-16 en Husting F, Post F. & Schepers F., 1990. Verdwijnt de Grauwe Gors Miliaria calandra als broedvogel uit 
Nederland? Limosa, 63: 102 - 111. 
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habitat betreft. In Vlaanderen schijnt de Grauwe Gors zich terug te trekken in de grenstreek met Wallonië en 
Noord-Frankrijk. Ook in Wallonië houdt de soort zich hoofdzakelijk op in Midden-België, waar de 
populatieaantallen bovendien gedaald zijn. Men schat dat er nog 1400 zingende mannetjes voorkomen in 
het zuiden van het land. In het Brusselse heeft de soort zich weten te handhaven tot 1985 in Watermaal en 
tot in de jaren 1970 in het westen van de agglomeratie. In de jaren 1973-1977 kwam de soort nog voor in het 
noorden van Brussel met minstens een dertigtal territoria. Maar sindsdien is er geen enkel territorium of 
broedgeval meer gemeld geweest, op één uitzondering na in Molenbeek in 1987. In Nederland is het aantal 
broedparen gaan afnemen van minstens 1100 in 1975 naar ten minste 100 in 1994. 
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14 Exoten 
 

Zwarte Zwaan, Cygnus atratus  
Ook deze soort was in de 19de eeuw reeds een populaire parkvogel die we niet tot de wilde avifauna kunnen 
rekenen. De soort werd door Willem de Vlamingh, een Nederlandse zeeman en ontdekkingsreiziger, die bijna 
alle wereldzeeën had bevaren, in Europa ingevoerd.731 Meer bepaald voor België en in casu over Zwarte 
Zwanen uit het Brusselse schreven John Gould en Léopold de Beaufort een boeiend artikel732 over de 
vruchtbaarheid van deze soort in gevangenschap. Deze soort deed het bijzonder goed in de Antwerpse zoo. 
Jacques Vekemans schreef hierover in een brief aan Albert Geoffroy Saint-Hilaire733: "Les Cygnes noirs qui 
ont été importés, pour la première fois dans notre jardin en 1846 et dont nous avons obtenu la première 
reproduction en 1848, nous eûmes alors trois jeunes et l’année suivante six. Nous avons des Cygnes noirs qui 
nichent jusqu’à trois fois par an et nous donnent jusqu’à quinze petits par an." Schreef J. Vekemans (Bulletin 
de la société impériale zoologique d’acclimation, 7: 259) die directeur was van de zoo van 1865 tot 1888. 
Constant Bamps had van Jacques Claes een mooi exemplaar ontvangen "qu’il venait d’abattre sur les étangs 
de Stockroye. […] Bien que des paysans assurent l’avoir vu voler à une très grande hauteur, nous n’osons pas 
même considérer ce bel oiseau comme étant de passage accidentel en Belgique. Nous sommes d’avis qu’il 
s’est échappé d’un jardin d’acclimatation ou de quelque château où il était mal gardé." (Bulletin de la section 
scientifique et littéraire de la Société chorale et littéraire des Mélophiles de Hasselt, 34: 8) Door het lage 
broedsucces schijnt de soort zich in Vlaanderen, de Brusselse Regio en Wallonië niet uit te breiden. In het 
zuiden van het land noteerde men in de periode 2001-2007 nul tot 3 broedgevallen per jaar. In Vlaanderen 
40-45 broedparen en in de Brusselse regio 0 tot 1 in de periode 2000-2004. In Nederland broedt de soort 
jaarlijks sinds 1978 – volgens A.B. van den Berg en C.A.W. Bosman (1999) - sinds 1985 volgens Bijlsma R.G. et 
al. ()2001. In 1994 werd het aantal individuen op ten minste 100 geschat, waarvan 25 broedparen734. Van 
deze soort werd een individu gedood te Saint-Valery-sur-Somme op 30 april 1929 en een ander was aanwezig 
in het ornithologische park van de Marquenterre van 18 tot en met 22 mei 1985. Intussen werd de soort ook 
waargenomen in het "marais de l’Hâble d’Ault", in december 1974. Sinds de jaren 1980-1990 wordt de soort 
regelmatiger en het ganse jaar door waargenomen in Noord-Frankrijk maar de aantallen blijven beperkt. 
Enkele broedgevallen aan de kust, in de jaren 1990, bleven zonder succes maar in 2008 en 2010 werd er dan 
toch succesvol gebroed in Le Crotoy en in 2009 te Péronne (departement Somme). De soort schijnt zich 
definitief gevestigd te hebben en gevallen van hybridisatie met Knobbelzwaan werden reeds vastgesteld.  
Vanaf 1971 werd deze soort ook regelmatiger in Nordrijn-Westfalen waargenomen en het eerste zekere 
broedgeval dateert uit 1975. De broedpopulatie werd in 2005-2009 op 5 tot 10 broedparen geschat. 
 

Magelhaengans, Chloephaga picta 
In 1969 werd een koppel losgelaten in het Koninklijk Domein van Laken (Segers M., 1994: 75). De jaren nadien 
werden nog vogels uitgezet. Vanaf 1990 (Segers M., 1997: 65-66) was de soort er een vaste broedvogel en 
telde de populatie 60 individuen. In 2001 werden 45 exemplaren geteld en in 2002 was er één broedsel op 
een populatie van een dertigtal individuen. Sindsdien daalt het aantal en de soort dreigt definitief te 
verdwijnen. In Vlaanderen blijft de soort beperkt tot drie kerngebieden: de Kalkense Meersen, de Zeebrugse 
Achterhaven en – zoals hoger vermeld – het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de noordrand van Brussel. In 
de periode 2003-2005 werd de Vlaamse populatie op 50 tot 65 paren geschat en sindsdien is daar geen of 
nauwelijks verandering in gekomen. In Nederland liggen de aantallen lager. Het gaat in elk geval om vogels 
die uit parken of watervogelcollecties ontsnapt zijn. Tijdens de landelijke watervogeltellingen worden er 

 
731 De Britse ornitholoog AlfredNewton vermeldt hierover: "The Dutch navigator Willem de Vlaming, visiting the west coast of 
Zuidland (Southland) [l'Australie], sent two of his boats on the 6th of January 1697 to explore an estuary he had found.  There their 
crews saw at first two and then more Black Swans, of wich they caught four, taking two of them alive to Batavia [sur l'île de Java].  
[…] It has since rapidly decreased in numbers, and will most likely soon cease to exist as a wild bird, but its singular and ornamental 
appearance will probably preserve it as a modified captive in most civilized countries, and perhaps even now there are more Black 
Swans in a reclaimed condition in other lands than are at large in their mother-country." (Newton A., 1893-1896. A Dictionary of 
Birds, Adam & Charles Clarck, London: 933). 
732 Note sur la fécondité extraordinaire d’une femelle de Cygne noir (Chenopsis atrata Wagler) vivant à l’état domestique en 
Angleterre par J. Gould, suivie de quelques renseignements sur la reproduction de cet oiseau dans le parc du château de Bouchout, 
près de Bruxelles (Belgique), 1867-1872. Bulletin de la Société Zoologique d’Acclimatation, 9, 1872 : 156-163. 
733 Frans natuurvorser (1835-1919, directeur van de Jardin d'acclimatation in het Parijse Bois de Boulogne van 1865 tot 1893. 
734 Lensink R., 1996. De opkomst van exoten in de Nederlandse avifauna; verleden, heden en toekomst. Limosa, 69: 103-130. 
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maximaal tien per telling gonoteerd. Het aantal broedgevallen ligt er ook beduidend lager dan bij ons. In de 
periode 1985-1994 bedroeg dit 1-3 per jaar en daarna werden geen zekere broedgevallen meer vastgesteld.  
 

Boomkwartel, Colinus virginianus 
Deze Noord-Amerikaanse soort werd vanaf 1813 in West-Europa ingevoerd voor jachtdoeleinden, volgens 
Devillers et al. zou dat in België in 1956 in de Condroz gebeurd zijn maar zonder succes. Deze soort was ook 
voor J. Vekemans735, die de soort voor het eerst had opgemerkt in de privécollectie van lord Derby in 
Liverpool, geen onbekende in de Antwerpse zoo. In Noord-Frankrijk was deze soort, naast Californische 
Kuifkwartel en Barbarijse Patrijs succesvol als jachtwild uitgezet736. In 1998 werd te Frasnes-lez-Buissenal, in 
de provincie Henegouwen nog een zingend mannetje opgemerkt. In Italië zou de herintroductie wel gelukt 
zijn en in Frankrijk waren er minder dan 100 koppels in 2000, voornamelijk in de Sologne en de Chalosse, in 
het zuidelijke deel van het departement Landes. Toevallig twee gebieden waar zeer intens gejaagd wordt. 
Nog steeds in Frankrijk werden in de periode 1959-1975 meer dan 100 000 exemplaren uitgezet, zelfs op 
plaatsen waar de soort geen schijn van kans maakte.   
 

Halsbandparkiet, Psittacula krameri 
De verspreiding van deze recente soort voor onze Belgische avifauna concentreert zich rond Brussel en wijde 
omgeving. De totale broedpopulatie werd in 2002 op 260 tot 430 broedparen geschat. Tijdens de vorige 
inventarisatie begon de soort zich in het Brusselse te installeren. Het eerste broedgeval werd in 1966 in 
Tervuren vastgesteld. In De Panne hebben enkele individuen, losgelaten uit het nabijgelegen Meli-park, 
gebroed van 1974 tot en met 1976. Sommige bronnen verwarren dit feit met de Brusselse populatie en 
situeren de zoo in de omgeving van de hooofdstad737. De eerste waarnemingen in Brussel stammen van het 
einde van de jaren 1960. Een veertigtal vogels, losgelaten in 1974 uit een dierenpark, meer bepaald de 
voormalige Meli-zoo bij Laken, vormden de eerste kern. Reeds in 1974-1975 werd er ten noorden van de 
hoofdstad gebroed en de populatie groeide snel aan. In 1984 werd hun aantal op meer dan 250 individuen 
geschat en had de soort de Dijlevallei en Waals-Brabant bereikt. In 1988 werd de populatie op 500 
exemplaren geschat. In 1989-1991 waren er tussen de 120 en de 300 koppels en in de loop van de jaren 1990 
heeft de soort de ganse Brusselse agglomeratie veroverd. Ook in de omgeving van Aalst-Meldert-Ninove, de 
Gentse binnenstad en de centra van Waregem, Brugge, Anzegem, aan de kust en in de omgeving van Diest 
en Kortrijk werd de Halsbandparkiet reeds gesignaleerd. Tot op heden lijkt alleen de Spreeuw te lijden onder 
de aanwezigheid van de parkieten. Van zodra meer en meer dode bomen zullen gerooid worden, gaan ook 
andere holenbroeders moeten wijken voor deze exoot. Ook in Luik vestigde de soort zich en het eerste 
broedgeval aldaar situeert zich in Grivegnée in 2007. Momenteel ontbreekt de soort nog in Bergen Charleroi 
en Namen, ondanks de aanwezigheid van een geschikte habitat. De Waalse populatie werd in 2010 op 
minstens 45 à 60 koppels geschat, de Vlaamse op 260 tot 430 paren in de periode 2000-2002. 
Halsbandparkieten kunnen rekenen op de sympathie van de parkbezoekers maar vormen een ernstige 
bedreiging voor andere holenbroedende soorten (Weiserbs A., 2010: 21-35). Naast de invloed op andere 
soorten kunnen deze parkieten behoorlijk wat schade toebrengen aan boomsoorten. Wetenschappers deden 
onderzoek in de Nationale Plantentuin te Meise waar deze generalsten voor 36% hun voedsel halen uit 
onderdelen van exotische boomsoorten (Natuur.oriolus, 70: 145-151). In ons land, leggen Diederik Strubbe 
en Erik Matthysen zich al geruime tijd toe op het foerageergedrag van deze exoot. Hun publicaties, soms 
geschreven in overleg met vermaarde ornithologen uit het buitenland, genieten grote faam738. Uitzonderlijke 

 
735 Naast het Lepoldkruis dat Vekemans van de Belgische vorst ontving, werd hij ook onderscheiden met een gouden medaille van de 
Société impériale d’acclimatation. Geoffroy Saint-Hilaire deelde dit mee in een brief die hij aan Vekemans richtte en voorlas voor de 
leden van het gezelschap (Lettre adressée à M. le Président à l’occasion des notes envoyées par M. J. Vekemans, directeur du Jardin 
Zoologique d’Anvers. Bulletin de la société impériale zoologique d’acclimation, 7: 193-195. 
736 Maurice L., 1862.  De l’acclimatation dans le nord de la France. Bulletin de société d’acclimatation, 9: 762-765.   
737Pithon J.A. & Dytham C., 1999.  Census of the British Ring-necked Parakeet Psittacula krameri population by simultaneous counts 
of roosts. Bird Study, 46 :112-115. 
738 De lijst is te lang en we beperkeeen on stot enkele recente artikels: Strubbe D. & Matthysen E., 2011. A radiotelemetry study of 
habitat use by the exotic Ring-necked Parakeet Psittacula krameri in Belgium. A radiotelemetry study of habitat use by the exotic 
Ring-necked Parakeet Psittacula krameri in Belgium. Ibis, 153: 180-184; Strubbe D., Matthysen E. & Graham C.H., 2010. Assessing the 
potential impact of invasive ring-necked parakeets Psittacula krameri on native nuthatches Sitta europeae in Belgium. Journal of 
Applied Ecology, 47: 549–557; Strubbe D. & Mattysen E., 2007. Invasive ring-necked parakeets Psittacula krameri in Belgium: habitat 
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weersomstandigheden kunnen de Halsbandparkieten parten spelen. Op 11 december 1995 kon men in de 
Brusselse Regio de vogels letterlijk uit de bomen plukken nadat hun staartveren door de aanvriezende mist 
aaneen waren gevroren (Temara K. & Arnhem R., 1996: 128-129). Sinds 1968 werd deze soort geregeld in 
Nederland opgemerkt en in 1978 vonden de eerste goed gedocumenteerde broedgevallen plaats. In 1994 
werd de populatie reeds op meer dan 550 individuen geschat waaronder 90 tot 120 broedparen, waarvan 
het merendeel in Amsterdam en Den Haag terug te vinden waren. In Noordrijn-Westfalen werd in 1967 het 
eerste exemplaar opgemerkt in de omgeving van de Keulse zoo maar wellicht was de soort reeds vanaf 1962 
in de stadsparken aanwezig739. Het bestand groeide langzaam aan en alleen de koude winter van 1978-1979 
deed de populatie dalen. Rijnland-Westfalen telde in 1998 630 tot 650 individuen, 800 in 1999, 1500 in 2003 
en 1800 in 2007-2008, waarvan 500 tot 600 broedparen. Bij de laatste census, in 2010, was het aantal 
individuen lichtjes gedaald tot 1400. Sinds het begin van de jaren 1990 heeft de soort ook de departement 
Nord en Pas-de-Calais veroverd. De regio Picardië kwam iets eerder aan bod: hier werden sinds 1987 een 
twintigtal observaties verricht, vooral aan de kust. De Picardische populatie staat heel vermoedelijk in 
contact met de Belgische en de Britse en zo goed als zeker met de broedkolonies van het Ile-de-France. In 
Groot-Brittannië werd er voor het eerst in 1969 een broedpoging vastgesteld. In 2201-2002 waren er reeds 
5900 overwinterende individuen740. 
 

Grote Alexanderparkiet, Psittacula eupatria 
Deze soort werd voor het eerst in 1998 in Evere waargenomen, temidden van verscheidene duizenden 
Halsbandparkieten. Vanaf 1999 hadden 6 broedparen zich in Jette gevestigd en in 2000 telde de Brusselse 
populatie reeds 20 tot 30 individuen (Weiserbs, A., Janssens, M. & Jacob, J.-P., 2000: 115-120). Dit aantal 
groeit nog steeds aan en op het einde van het Brusselse atlasproject werd hun aantal op 30 tot 40 broedparen 
geschat. De soort deint ook uit: in 2005 werden 2 individuen opgemerkt in het Maloupark in Sint-Lambrechts-
Woluwe. In de periode 1992-2011 steeg de populatie met gemiddeld 27,38% tot 191 indivduen (Weiserbs A., 
2012: 13-21). In Noordrijn-Westfalen werden de eerste broedparen van deze exoot ontdekt tijdens een 
census van Halsbandparkieten, in het begin van de jaren 1990. Tijdens de inventaris voor de Rijnlandse atlas 
(1974-1984) werden nog geen broedgevallen vastgesteld. In Keulen hebben in 1993 en 1995 elf paren 
gebroed en slechts zes in 1997. In 1999 viel het bestand in Noordrijn-Westfalen terug op vijf broedparen en 
30 individuen. De stad Bonn werd in 1994 door de eerste exemplaren ingepalmd. In 2005 waren er naar 
schatting 10 broedparen in Noordrijn-Westfalen en 10 tot 15 omstreeks 2013.   
 

Monniksparkiet, Myiopsitta monachus 
Een eerste broedgeval van deze soort in de Brusselse Regio dateert uit 1979. Het was niet duidelijk of de 
vogels uit gevangenschap afkomstig waren of niet. In 1980 waren er 5 exemplaren en vanaf 1984 telde de 
kolonie in Ukkel een dertigtal exemplaren (Jacob, J.-P. & De Schaetzen, R., 1985: 127-130). In 1989-1991 werd 
de populatie reeds op 30 tot 35 koppels geschat verspreid over 6 gemeenschappelijke nesten. In 1992 kwam 
er een zevende nest bij. Van 30 tot 40 individuen in 1998 groeide de populatie aan tot, naar schatting, 50-60 
individuen in 1999. In het begin van de 21ste eeuw heeft deze soort zich nog verder verspreid in het Brusselse 
(Weiserbs A. & Jacob J.-P., 1999: 207-233). Zo telde men 11 nesten op 6 plaatsen in 2000; 30 nesten op 11 
plaatsen in 2003 en 20 nesten op 9 plaatsen in 2004 (Dangoisse G., 2009: 57-69). Bij de keuze van de 
nestgelegenheid is de soort allesbehalve kieskierig: een verluchtingspijp of kraan… alles komt in aanmerking 
(Weiserbs, A. & Jacob, J.-P., 1999: 207-233 en Fasol, M., 2002: 203-204). In Nederland verschenen de eerste 
verwilderde exemplaren voor het eerst in 1971 bij Bergen op Zoom (Noord-Brabant), waar ze werden 
afgeschoten omdat ze teveel schade hadden toegebracht aan fruitbomen. In Enschede (Twente) ontsnapten 
rond 1980 enkele Monniksparkieten uit een volière. De vogels hebben er de volgende jaren in naaldbomen 
gebroed. Het maximum dat er werd opgetekend bedroeg een dertigtal exemplaren. Nadat ze omstreeks 1995 
door de volière-eigenaar niet meer werden bijgevoed, daalde hun aantal vrij snel om omstreeks 1999 te 
verdwijnen. Een broedgeval in Saasveld, 15 km van Enschede, staat vermoedelijk los van de bescheiden 

 
selection and impact on native birds. Ecography, 30: 578–588 en Strubbe D., Beauchard O. & Matthysen E., 2015. Niche conservatism 
among non-native vertebrates in Europe and North America. Ecography, 38: 321–329. . 
739 Kahl-Dunkel A., 2002. Warum konnte Köln zur Hochburg der Halsbandsittiche (Psittacula krameri) in Deutschland werden? 
Charadrius, 38: 162-168. 
740 Butler C., 2002. Breeding parrots in Britain. British Birds, 95: 345-348.  
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kolonie uit Enschede. Nadien werden her en der nog broedgevallen vastgesteld in Nederland maar deze 
exoot heeft er nooit vaste voet aan wa1 gekregen. Ook deze parkietensoort krijgt de aandacht van 
hogervermelde onderzoekers van de Antwerpse Universiteit741. 
 

Japanse Kwikstaart, Motacilla grandis 
In De Zangvogels van België, II: 56-57 en Le Gerfaut, 1948, bespreekt René Verheyen een exemplaar van deze 
soort dat deel uitmaakte van de verzameling van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen. 
Dit exemplaar zou gevangen zijn op het Antwerpse Kiel op 2 juni 1903. Enerzijds zijn de omstandigheden 
waarin de vogel gevangen werd erg obscuur en anderzijds onderging de Antwerpse Zoo in 1906 een 
reorganisatie waarbij het niet ongebruikelijk was dat exotische museumstukken in de verzameling terecht 
kwamen (Dupond C., 1948: 150).   
 

Pleskes Mees, Cyanistes caeruleus x Cyanistes cyanus 
In zijn "Considérations sur le genre Mésange (Parus)" (Bulletin de la Société Zoologique de France, 9, 1884: 
69), bespreekt Edmond de Selys-Longchamps een individu "pris à Liège en 1878" en hij concludeert "La seule 
différence, et elle est à peine perceptible, c’est l’absence chez mon exemplaire de la très légère nuance jaune 
pâle sur les côtés supérieurs de la poitrine."  Alphonse Dubois preciseert dat de vangst niet met een net 
gebeurde maar "au trébuchet", een vangkooi (Dubois A., 1886a: 8). Ondanks het feit E. de Selys-longchamps, 
toch een eminente ornitholoog het Luikse exemplaar heeft vergeleken met een individu dat hem was 
toegezonden uit Moskou, gaat het vermoedelijk simpelweg om een bleke Pimpelmees. In een latere 
publicatie (de Selys-Longchamps E., 1897: 1171) zal de Selys-Longchamps trouwens zijn ‘foute’ determinatie 
toegeven. Arnoud B. van den Berg en Cecile Bosman (1999) vermelden deze waarneming toch als een 

volwaardige hybride Cyanistes caeruleus x Cyanistes cyanus. Ten tijde van de Selys-Longchamps waren 
de meeste ornithologen het reeds eens over het feit dat de Pleskes Mees geen aparte soort maar wel een 
hybride is742.  Eigenaardig genoeg nam Alphonse Dubois de initiële vergissing van de Selys-Longchamps over 
en vermeldde hij dit individu nog als een Pleskes Mees in een artikel uit 1912743. Frankrijk telde in 2013 reeds 
twee (winter)waarnemingen van deze hybride: een individu in Hyères744 (departement Var) van 18 december 
2000 tot 10 januari 2001 en een individu te Grans745, in het departement Bouches-du-Rhône, van 11 
december 2010 tot 12 januari 2011. In Nederland gebeurde de eerste waarneming op 9 november 1968 toen 
een immatuur exemplaar te Bremerbergdijk, bij Dronten in Friesland, gevangen werd. Hetzefde individu werd 
op 15 april 1969 dood aangetroffen746.   
 

Zwartkeellijstergaai, Dryonastes chinensis 
Een koppel van deze Oost-Aziatische soort heeft in 2004 en 2005 in het westen van de provincie Henegouwen 
gebroed. Het koppel, heel waarschijnlijk uit gevangenschap ontsnapt, had zich in de winter van 2003-2004 in 
een tuin gevestigd. In mei van de twee daaropvolgende jaren werd er in een haag van een privétuin succesvol 
(telkens 1 jong) gebroed. Van het ouderpaar overleed het ♀ in november 2005 en het ♂ in december van 
hetzefde jaar. We vermelden dit broedgeval omdat broedgevallen in het wild nog nergens anders in Europa 
werden vastgesteld. 
 

Ivoormeeuw, Pagophila eburnea 

 
741 Strubbe D. & Matthysen E., 2009. Establishment success of invasive ring-necked and monk parakeets in Europe. Journal of 
Biogeography, 36: 2264-2278. 
 
742 Legendre M., 1932. Monographie des mésanges d’Europe, Paul Lechevalier, Paris: 116. 
743 Dubois A., 1897. La faune ornithologique de la Belgique comparée à celle de la Normandie et de la Lorraine, Bulletin de la Société 
Zoologique de France, 22: 139 en Frémont J.Y., 2002, Les oiseaux rares en France en 2000. Rapport du Comité d’Homologation 
National. Ornithos, 9 (1) 2002: 26.  
744 Lascève M., Rufray V., Orsini Ph. et Bouillot M., 2001. Première mention de la Mésange de Pleske Parus “pleskii” en France. 
Ornithos, 8 (6): 208-212. 
745 Reeber S. & le CHN., 2011, Les oiseaux rares en France en 2010. Rapport du Comité d’Homologation National. Ornithos, 18 (6): 
357.  
746 Frank G. & Voous K.H., 1969. Vangst van Parus “Pleskii”. Limosa, 42: 201-205. 
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Over deze soort schreef Alphonse Dubois: "paraît avoir été observée sur nos côtes" (Bulletin du musée royal 
d’histoire naturelle de Belgique, 4: 22) en "Soll sich bereits an unserer Küste vorgefunden haben" 
(Mitteilungen des ornithologischen Verein in Wien, 8 (7): 107) Dubois was echter niet zeker want in zijn artikel 
heeft hij een vraagteken bij de soort geplaatst. In een latere publicatie staaft hij toch dit gegeven met de 
beschrijving die hij ontving van E. Stocker, vuurtorenwachter te Oostende, "Un grand nombre de ces oiseaux 
se trouvaient le 12 décembre sur l’eau en mer, à une distance de près de de 100 mètres de la côte, 
probablement à la chasse des sardines. Le temps était beau, un peu de brouillard, avec vent Nord-est. Ces 
mouettes sont restées en vue de 9 heures du matin à 3 heures de l’après-midi." (Bulletin du musée royal 
d’histoire naturelle de Belgique, 4: 209)  Alponse Dubois trok, terecht, deze waarneming in twijfel: 
"L’apparition de cette espèce sur nos côtes a toujours été considérée comme fort douteuse." (Dubois A., 
1887-1888: 209) Edmond de selys-Longchamps hield zelfs een inlandse waarnemig voor mogelijk: "Des 
chasseurs m’ont dit avoir vu à Liège en hiver une Mouette entièrement blanche qui devrait être de cette 
espèce; je ne suis pas certain cependant que cet oiseau des régions polaires ait été déjà tué en Belgique, mais 
il me semble positif que l’on l’y trouvera, d’autant plus quu’on a des exepmles de son apparition dans le midi 
de l’Europe." (Faune belge: 152) Ook in Noord-Frankrijk werd de zeldzaamheid beklemtoond: "Très rare et 
recherchée par les amateurs. Habite les mers glaciales et s’est fait voir accidentellement en Angleterre, en 
Suisse et en Allemagne" (Catalogue des oiseaux observés en Europe, principalement en France, surtout dans 
le Nord de ce royaume, 1843: 142) Anatole de Norguet747 vermeldt een geval voor de baai van de Somme 
maar geeft geen details. Verder neemt hij de mening over van de Selys-Longchamps die schreef: "Indiquée 
comme de passage accidentel sur les côtes de la Hollande par MM. Temminck et Baillon." (Faune belge: 152) 
Tot op heden zijn er voor ons land nog geen aanvaarde gevallen van deze soort, wel twee niet 
gehomologeerde, namelijk een exemplaar op 17 juli 1966 in Kalmthout en een ander op 8 februari 1967 in 
Drongen. In Groot-Brittannië daarentegen werd een ♂ in eerstewinterkleed in december 1822 te 
Baltasound748, een havenplaats op Unst (Shetlandeilanden) geschoten. In Nederland gebeurde de eerste 
waarneming op het einde van de jaren 1980.749 Van 9 tot 19 februari 1990 verbleef een exemplaar te 
Stellendam, bij Goedereede in Zuid-Holland750. In Noord-Frankrijk werd reeds op 7 december 1895 een 
individu te Duinkerke751 gevangen. Noël Mayaud vermeldt dat deze soort volgens Hartert minstens éénmaal 
werd gevangen aan de Kanaalkust. Heeft Mayaud de tekst van Hartert verkeerd geïnterpreteerd of kende 
deze laatste de geografie van Frankrijk niet? Hartert schrijft dat de soort "Im Winter, […] einmal an […] der 
Sommemündung in Nordostfrankreich"752 waargenomen werd. Baillon vermeldt de Ivoormeeuw als een 
vaste soort voor het Normandische Abbeville en omgeving753. Dat was overduidelijk een verkeerde 
inschatting van François Baillon. Tot 2013 waren slechts vier waarnemingen voor geheel Frankrijk 
gehomologeerd, waarvan één geciteerd door Mayaud (1936) zonder details, een andere te Duinkerke op 7 
december 1895 en twee na 1900. Daarnaast is er melding geweest van een individu dat in de "marais de 
l’Hâble d’Ault” gevangen werd in 1906 maar hiervan is elk spoor verloren gegaan.  
 

Amerikaanse Regenwulp, Numenius hudsonicus  
In een artikel uit 1855 vermeldt Charles-Frédéric Dubois, me t enig voorbehoud, het afschot van een individu 
van deze soort: "Am Ufer des Meeres, bei Ostende, wurde ein Dünnschnäbliger Brachvogel, Numenius 
longirostris erlegt, und Tags darauf an einen hiesigen Liebhaber abgeschickt. Weil ich einigen Zweifel hegte, 
ob der Vogel wirklich ein Numenius longirostris sei? Da die drie europäischen Arten sich so sehr ähnlich sind, 
dass sie von Nichtkennern leicht verwechselt oder für einen und denselben Vogel gehalten werden, so freute 
ich mich diesen Vogel näher untersuchen zu können. Nach genommenen Augenscheine fand ich denn nicht 

 
747 De Norguet A., 1870. Oiseaux amenés par le froid. Bulletin scientifique, historique et littérairedu département du Nord et des pays 
voisins, 2: 93-99. 
748 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 654. 
749 Visser C. van der Wal C.A., 1989.  Ivoormeeuw op Schiermonnikoog in februari 1987. Dutch Birding, 9: 60-62 en Van der Wal 
C.A., 1987. Korte bijdragen: Ivoormeeuw Pagophila eburnea waargenomen op Schiermonnikoog. Limosa, 60: 85-85. 
750 Dröge F., 1990. Ivoormeeuw te Stellendam in februari 1990. Dutch Birding, 12: 238-241. 
751 Dubois Ph. J., Le Maréchal P., Olioso G. & Yésou P., 2008. Nouvel Inventaire des oiseaux de France, Delachaux et Niestlé, Paris: 
272. 
752 Hartert E., 1910-1922. Die Vögel der paläarktischen Fauna systematische Übersicht der in Europa, Nord-Asien und der 

Mittelmeerregion vorkommenden Vögel, R. Friedländer & Sohn, Berlin, Band 2: 1750. 
753 Baillon L.A.F., 1833. Catalogue des Mammifères, iseaux, Reptiles, Poissons et Mollusques testacés marins, observés dans 
l’arrondissement d’Abbeville par M. L.-A.-F. Baillon. Mémoires de la Société Royale d’Emulation d’Abbeville, 1833: 73. 
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nur bestätigt, dass es die oben genannte Art war, sondern vernahm auch zugleich, dass noch ein zweites 
Stück bei Löwen erlogt worden war" (Journal für Ornithologie, 3: 269) We kunnen er van uitgaan dat het hier 
telkens om een foute determinatie ging want in zijn Faune des vertébrés de la Belgique zou hij deze soort niet 
meer vermelden. De eerste melding van deze soort in Groot-Brittannië dateert uit mei 1955 en vond plaats 
op Fair Isle754, tussen de Orkaden en de Shetlandeilanden. 
 

Rosse Gors, Emberiza rutila 
In het supplement op Les oiseaux de la faune belge, vermelden K. Dupond en J. Maus (Dupond. C. & Maus J. 
(1950: 24)755 een ♂ waargenomen in Heysy, een deelgemeente van Verviers, op 28 of 29 oktober 1928 en bij 
Paul Herroelen lezen we dat de soort in het voorjaar van 1910 of 2011 op de Brusselse markt verhandeld 
werd. We kunnen er van uitgaan dat het hier telkens om uit gevangschap ontsnapte vogels ging. Tot en met 
2012 waren er vijf meldingen voor het West-Palearctische gebied, waarvan de oudste uit Nederland komt: 
een ♀ op 5 november 1937 in het Vogelringstation van Wassenaar756 in Zuid-Holland. Verder verbleef een 
eerstewinter mannetje op 13 en 14 oktober 1974 in het Noorse Utsira757, in de provincie Rogaland. Het 
exemplaar werd gevangen op 14 oktober en de 15de weer vrijgelaten en een mannetje in eerste winterkleed 
werd op 12 november 1983 in het Maltese Lunzjata758, op het kleine eiland Gozo, gevangen. Een adult 
vrouwtje werd op 10 oktober 1987 in het Sloveense Godovi759 gevangen en een ♂ in eerste winterkleed 
verbleef van 30 september tot 1 oktober 2002 in het Finse Hanko760, Uusikaupunki. De allereerste 
waarneming van deze soort in Frankrijk gebeurde te Vuillecin, in het departement Doubs (regio Franche-
Comté). Een adult individu verbleef er van 5 tot 11 oktober 1995761. 
 

Stewarts Gors, Emberiza stewarti  
Op 9 augustus 1931 werd een ♀ van deze soort in Herve gevangen. Het exemplaar, dat geen enkel spoor van 
gevangenschap vertoonde, werd overgedragen aan het natuurhistorische museum te Brussel. Hoe de vogel 
in België verzeild is geraakt blijft een raadsel want er was geen invoer uit Afganistan, Tibet of Turkestan 
bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
754 Harrop A.H.J, Collinson J.M., Dudley S.P., Kehoe C. & the BOURC, 2013. Art. Cit.: 649. 
755 Zie ook: Le Gerfaut, 1929: 103; Grote H., 1936. Pour la biologie d’Emberiza rutila.  Le Gerfaut, 26: 137 en Dupond C., 1935. Le 
Bruant roux, Emberiza rutila Pall. En Belgique. Le Gerfaut, 25: 234. 
756 Van Ijzendoorn E.J., van der Laan & CDNA, 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische Lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch 
Birding, 18: 171; Van den Berg A.B. & Bosman C.A.W., 1999. Zeldzame vogels van Nederland, GMB Uitgeverij Gaarlem/Stichting 
Uitgeverij van de KNNV, Utrecht: 262 en Junge G.C..A. & Koch J.C., 1938. De Rosse Gors (Emberiza rutila Pall.) in Nederland. Limosa, 
11: 1-6.   
757 Ree V., 2009. Rapport fra NNSK’s virksomhet april 1975 – april 1976. Sterna, 15: 179-197. 
758 Sultana J. & Gauci C., 1984-1985. Two new species for Malta – Red-eyed Vireo and Chestnut Bunting. Il-Merill, 23: 11. 
759 Grosĕlj P., 1988. Emberiza rutila, brezmni gost iz vzhodne Azij / Emberiza rutila, an anonymous guest from East Asia. Acrocephalus, 
37-38: 64-66.  
760 Luoto H., Aalto T., Lindholm A., Normaya J. & Rauste V., 2003. Rariteetikomittean hyväksymät vuoden 2003 harvinaisuushavainnot. 
Linnut-Vuosikirja 2002: 63-80. 
761 Le Maréchal P. et la CAF, 1997. En direct de la CAF. Décisions récentes prises par la Commission de l’Avifaune Française (CAF). 
Ornithos, 4 (4): 138-139 en Dubois Ph. J. et le Comité d’Homologation National, 1997. Les oiseaux rares en France en 1995. Rapport 
du Comité d’Homologation National.  Ornithos, 4 (4): 161. 
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15 Vers van de pers 

 
Tussen het schrijven van de teksten en de publicatie ervan is er ornithologisch heel wat gebeurd in ons land. 
In 2018 hebben Raven succesvol gebroed in het Meerdaalwoud bij Leuven. Het gaat om het eerste bevestigde 
broedgeval van de iconische vogelsoort in Vlaanderen sinds 1865. Minstens 3 jonge vogels vlogen er uit het 
nest. Een teken van hoop voor de terugkeer van robuuste natuur. 
 
Begin mei 2018 werd er voor het eerst in België een Westelijke Orpheusgrasmus waargenomen nabij Hour 
in de provincie Namen.  De soort overwintert in Afrika en broedt rond het Middellandse Zeegebied. Dit 
exemplaar is tijdens de jaarlijkse migratie te ver naar het noorden gevlogen en per toeval in ons land terecht 
beland. In Nederland werd deze soort reeds waargenomen in het Zeeuwse Vlissingen. Daar verbleef een 
exemplaar  van 29 oktober tot 5 november 2003.  
 
Eerder, in maart 2018 streek een Amerikaanse Grijze Junco  neer in het Oost-Vlaamse Doornzele. Het was de 
eerste keer dat deze Noord-Amerikaanse zangvogel in België levend werd gezien. In België werd in 2010 een 
dood exemplaar gevonden op een Noord-Amerikaans schip dat aanmeerde in de Antwerpse haven. Maar die 
vogel heeft België wellicht nooit levend bereikt en haalde dus de nationale statistieken niet. 
 
Op 25 oktober 2019 werd voor het eerst in ons land een Bruine Klauwier waargenomen. Plaats van het 
gebeuren Heist-aan-Zee. Met deze waarneming zitten we Nederland, weliswaar vanop afstand, op de hielen. 
Bij onze noorderburen werd deze Aziatische soort reeds vier keer gezien. De eerste maal was op 18 januari 
2014. En de laatste twee waarnemingen dateren uit oktober 2019. Elders in Europa, meer bepaald in 
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Malta, Noorwegen, Spanje en Zweden waren er ook eerder 
al meldingen. De allereerste Europese waarneming gebeurde in 1984 op Shetland-eilanden. Blijkbaar kent 
de Bruine Klauwier een expansiedrang want ook in Noord-Amerika werd de soort in 2019 voor het eerst 
vastgesteld. Bij de Belgische waarneming gaat het vermoedelijk om de ondersoort lucionensis. Dit maakt het 
nog boeiender want deze ondersoort broedt van China tot in Korea en komt dus helemaal uit het meest 
oostelijke deel van het verspreidingsgebied van Bruine Klauwier. 
 
Het jaar 2019 werd afgesloten door het wel zeer vluchtig voorkomen van een Roodkeelnachtegaal in ons 
land. De eerste Belgische waarneming van deze soort, in het Naamse Haillot, werd op 4 december bruusk 
beëindigd. Een huiskat wist deze bewoner van de Siberische taiga te verschalken. 
 
De Rode Ibis die zich op 9 augustus 2020 te Wintam liet bewonderen was waarschijnlijk ontsnapt uit 
gevangenschap. 
 
Op 26 oktober 2020 werd de laatste nieuwe soort voor ons land opgetekend. Op de grens van Blankenberge 
en Zeebrugge (W) werd de eerste Huisgierzwaluw Apus affinis voor België ontdekt. De vogel bleef gedurende 
enkele uren ter plekke waardoor dit geval uitvoerig kon worden gedocumenteerd. Er werd een beschrijving 
gemaakt op basis van de veldwaarneming en de gemaakte foto's.  De vreugde onder de ornithologen kon 
niet op. Op 15 mei 2021 volgde reeds het tweede geval voor België, ditmaal op Antwerpen-Linkeroever te 
Blokkersdijk. 
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