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Woord vooraf 

Reeds van bij de oprichting hebben wij de hoop uitgesproken dat het Instituut voor Natuurbe
houd een open huis zou worden dat ook voor particuliere natuurverenigingen een informatie
centrum en logistiek steunpunt zou kunnen betekenen. 

Na tien jaar werking en vooral met de huidige centrale vestiging heeft een geleidelijk groeipro
ces reeds markante resultaten opgeleverd, ondermeer in samenwerkingsverbanden met organi
saties als Hyla (herpetofauna), de Vlaamse vlinderwerkgroep (dagvlinders), Flo. wer (hogere 
planten) e. d 

Traditioneel gaat er vanuit het natuurbehoud een grote interesse uit naar de ornithologie. Dit 
uitte zich ondermeer in een nauwe betrokkenheid van het Instituut voor Natuurbehoud bij ini
tiatieven en projecten zoals de Vlaamse Ornithologische Studiedagen en de traditionele water
vogeltellingen, of op internationale schaal de Europese broedvogelatlas. 

Naast de reeds vroeger bestaande databestanden van overwinterende watervogels (ex-IWRB) 
wordt nu een gemeenschappelijke inspanning geleverd met Vlavico v.z. w. om ook de monitoring 
van kolonievogels en zeldzame broedvogels te coördineren. 
Dit voortgangsrapport zal een belangrijke stimulans betekenen voor de verderzetting van dit 
project. Tevens moet op basis van dit soort gegevens op korte termijn de opstelling van een 
"Rode Lijst" van de vogels in Vlaanderen tot de mogelijkheden behoren. 

Prof. Dr. Eekhart Kuijken 
Directeur Instituut voor Natuurbehoud 
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SAMENVATTING 

In 1994 werd gestart met het project 'Bijzondere Broedvogels Vlaanderen', dat gezamenlijk ge
coördineerd wordt door het Instituut voor Natuurbehoud en de Vlaamse Avifauna Commissie 
v.z.w. (Vlavico). Het project heeft tot doel om jaarlijkse aantalsveranderingen te registreren van 
kolonievogels en zeldzame broedvogels (inclusief alle exoten) in geheel Vlaanderen en het aan
sluitend Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een lijst van te onderzoeken soorten is weergegeven 
in Tabeli en 2 . 
Voor de organisatie van het BBV-Project wordt gewerkt via een regionale structuur. Vlaanderen 
werd ingedeeld in 29 regio's (Figuur 1) waar telkens een regionale coördinator verantwoorde
lijk is voor de organisatie van het project. Voor het veldwerk wordt beroep gedaan op amateur
veldornithologen die op vrijwillige basis meewerken. 
Het inventariseren gebeurt via de methode van de uitgebreide territoriumkartering, waarbij het 
onderzoeksgebied tijdens het broedseizoen meerdere keren wordt bezocht en territoria in kaart 
worden gebrachten/ofbroedparen worden geteld. 

De volledigheid van de inventarisatie in 1994 verschilt van regio tot regio en van soort tot soort. 
In de meeste regio's werden alleen de belangrijke gebieden echt geïnventariseerd, aangevuld 
met losse gegevens uit de andere gebieden. In de regio' s Halle, Heist-op-den-Berg en Turnhout 
werd er helemaal niet geïnventariseerd. Voor de meeste kolonievogels werd een zeer volledig 
beeld van de Vlaamse broedpopulatie bekomen. Binnen de categorie van zeldzame soorten 
vormden de bosbewenende soorten (bv. Wespendief, Havik) en de soorten met een vrij ruim 
verspreidingsgebied (bv. IJsvogel) het grootste probleem. Aan de hand van recente literatuurge
gevens werd evenwel steeds geprobeerd om een zo nauwkeurig mogelijke populatieschatting 
samen te stellen. 

De weersomstandigheden tijdens het broedseizoen 1994 kunnen als zacht, vrij nat en weinig 
zonnig bestempeld worden. Vanaf eind juni werd het echter zeer zacht en uitzonderlijk warm 
weer. De voorafgaande winter 1993/1994 was globaal gezien zacht met slechts een tweetal 
korte vorstperioden. 

De resultaten van de inventarisatie in 1994 worden samengevat in Tabel2 en Appendix 3. In de 
soortbespreking wordt voor elke soort een overzicht gegeven van de aantallen en verspreiding in 
1994. Daarnaast wordt ook een bondige beschrijving gegeven van de aantalsveranderingen die 
zich de laatste decennia hebben voorgedaan. 

Eén van de opvallendste vaststellingen is de verdergaande en dramatische achteruitgang van 
veel riet- en moerasvogels. Roerdomp (5 territoria), Woudaapje (1 territorium) en Snor (7-10 
territoria) staan op het punt om volledig te verdwijnen uit Vlaanderen. Een klein lichtpuntje was 
de terugkeer van de Grote Karekiet (3 territoria), maar van een blijvend herstel is zeker nog 
geen sprake. Ook Cetti's Zanger broedt sinds het begin van de jaren ' 90 opnieuw in Vlaanderen 
(3 territoria in 1994) wat wellicht het gevolg is van de voorbije reeks van overwegend zachte 
winters. 
Opvallend is tevens de lange termijn-afname van Tapuit (nog slechts 30-35 territoria in 1994) 
en Kuifleeuwerik (110-130 territoria), die in beide gevallen gepaard gaat met een sterke inkrim
ping van het broedareaal. Vooral aan de kust hebben deze soorten sterk te lijden onder de toe
nemende recreatiedruk 



Samenvatting 

V egelsoorten die in sterke mate gebonden zijn aan agrarische landschappen, hebben het even
eens moeilijk om zich te handhaven. Sterk afgenomen soorten van natte, extensief bewerkte of 
verruigde graslanden zijn ondermeer Kwartelkoning (toch weer 3-5 territoria na een jarenlange 
afwezigheid), Watersnip (21-26 territoria) en Paapje (15-20 territoria). Ook veel soorten van 
kleinschalige landbouwgebieden met veellineaire landschapselementen en!of specifieke, tradi
tionele teeltwijzen zijn sterk bedreigd zoals Grauwe Klauwier (9 territoria), Klapekster (3-5 ter
ritoria) en Ortolaan (nog slechts 3 mannetjes met territorium). 

Toch waren er in het broedseizoen 1994 ook positieve vaststellingen. Na de herintrede van de 
Aalscholver in 1993 steeg het aantal broedparen tot 70. Het aantal Blauwe Reigers nam lichtjes 
toe tot 2067, en vermeldenswaard zijn zeker de 3 solitaire broedgevallen van Kwak (naast de 
halfwilde Zwinpopulatie ). 
De Grauwe Ganzen-populatie, gedeeltelijk afkomstig van herintroducties, is merkbaar gestegen 
(180-190 paar). Zomertaling (70-80 paar) en vooral Pijlstaart (7 paar) profiteerden wellicht van 
de hoge waterpeilen in het voorjaar. 
Een groep die het bijzonder goed doet, zijn de roofvogels. Een sterke toename tijdens de laatste 
10 jaar werd genoteerd bij Bruine Kiekendief (70-75 territoria), Havik (170-200 territoria) en in 
iets mindere mate Wespendief (minstens 100 territoria). Zeer zeldzame soorten blijven Grauwe 
Kiekendief(1-2 territoria) en Rode Wouw (2 territoria). 
Diverse soorten die in belangrijke mate langs rivieren en beken voorkomen, vertonen een stij
gende trend: IJsvogel (200-220 territoria), Grote Gele kwikstaart (175-190 territoria) en Wa
terspreeuw (nieuwkomer met 2 territoria). De voorbije reeks van zachte winters heeft ongetwij
feld een gunstig effect gehad op het broedbestand van deze soorten. 
Opvallend is de aantalsteename van de meeste meeuwensoorten, hoewel de absolute aantallen 
vooralsnog zeer beperkt blijven: Zilvermeeuw (195 paar), Kleine Mantelmeeuw (37 paar) en 
Zwartkopmeeuw (33-36 paar). Ook de Kokmeeuw liet tijdens de laatste 10 jaar een stijgende 
trend zien (20500-21000 paar). 
Broedende sternensoorten kwamen in behoorlijke aantallen voor: 643 paar Visdief, 800-1000 
paar Grote Stem en als uitschieter 228 paar Dwergstem. Toch blijven deze soorten bijzonder 
kwetsbaar gezien ze zich momenteel concentreren in één of enkele gebieden die meestal ge
doemd zijn om in de nabije toekomst te verdwijnen. Hetzelfde geldt trouwens voor Strandple
vier (135-137 paar) en Bontbekplevier (24 paar). 
Het BBV-Project richt zich ook op een aantal soorten die in grote delen van Europa een expan
siedrang vertonen en (vrij) recent ook in Vlaanderen opdoken. Het gaat om Buidelmees (8-tal 
territoria in 1994), Roodmus (9 territoria) en Orpheusspotvogel (1 territorium). 

Bijzondere aandacht verdient ook het toenemende aantal verwilderde exoten in Vlaanderen. De 
grootste toename deed zich voor bij de Canadese Gans (210-220 paar) en de Nijlgans (75-85 
paar), gevolgd door de Brandgans (14-15 paar). In Brussel en ruime omgeving wordt ook mel
ding gemaakt van groeiende aantallen Halsband- en Monniksparkieten, maar recent cijfermate
riaal over de huidige status van beide soorten hebben we niet ontvangen. 
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SUMMARY 

In 1994, a project started to census colonial and rare breeding birds in Flanders on a yearly basis. 
This new project is coördinated by the Institute ofNature Conservation (Ministry ofthe Flemish 
Community) and Vlavice (an organisation ofvolunteer field ornithologists). 
The field work is executed by amateur field ornithologists coöperating on a voluntary basis. 
Flanders has been divided into 29 regions (Figure 1 ), each of them with a coördinator who is 
responsible for the organisation ofthe project on a regionallevel. 

A list of the bird species involved is given in Table 2 and includes all colonial breeders, rare 
breeding species (less than 150-200 pairs in Flanders) and all exotic species. 

The standardised mapping method is the same as used in The Netherlands. All potential bree
ding habitats are visited several times during the breeding season. During these visits, the territo
ries are mapped and breeding pairs are counted. 

The accuracy of the data di:ffers from region tot region, and :from species to species. In most re
gions, only the major breeding areas were visited on a regular basis, using the mapping method. 
For other areas, only incomplete data are available. 
In genera!, colonial species have been counted very well. The picture for woodland breeding 
birds (as Goshawk) and more common species with a large distribution area (as Kingfisher) is 
less complete. However, we were able to produce population estimates for almost all species, 
using recently published data and information of local bird watchers. 

The weather conditions during the breeding season 1994 were mild, rather wet and cloudy. The 
winter 1993/1994 was characterized by mild temperatures ( only two short cold spelis) and a lot 
ofrain. 

The results ofthe census in 1994 are summarized in Table 2. In the species accounts, numbers, 
distribution and trends are discussed in more detail. 

Very obvious is the steady decrease of birds of reed beds and marshes. Bittem (5 territories), 
Little Bittem (1 territory) and Savi's Warbier (7-10 territories) reached a critica! level. Also Be
arded Tit is a very rare breeding bird (6 territories). After several years of absence, Great Reed 
W arbler reappeared with 3 territories but a real recovery of the breeding population is still far 
away. Following a serie of rather mild winters, Cetti's Warbier seems to expand his range 
northwards again. In 1994, 3 territories were recorded in the coastal region. 
A lot of farmland species show a long term decline. Especially birds of wet, extensively mana
ged grasslands give reason for concern, as Comcrake (3-5 territories), Snipe (21-26 territories) 
and Whinchat (15-20 pairs). The loss of the typical agriculturallandscape with hedges, smal! 
woods and traditional farming practices is at least partly responsible for the nearby extinction of 
Red-backed Shrike (9 territories), Great Grey Shrike (3-5 territories) and Ortclan Bunting (3 
territories, no females any more). 
Numbers ofCrested Lark (110-130 pairs) and Wheatear (30-35 territories) have dropped drama
tically during the last decades. In many inland regions, both species disappeared completely as a 
breeding bird. 



Summary 

There were however also positive conclusions. Cormorants increased from 8 pairs in 1993 to 70 
pairs in 1994. The number ofbreeding pairs ofGrey Heron was estimated at 2067, reecvering 
well from a very cold February month in 1991. There were also 3 solitary and succesfull bree
ding cases ofthe very rare Night Heron (the semi-wild population ofthe Zwin area (36 pairs) not 
included). 
The breeding population of Greylag Goose, partly originating from introductions, increased re
cently to 180-190 pairs. The rather high number of Garganey (70-80 pairs) and Pintail (7 pairs) 
is probably the result of high water levels in spring. 
Population levels of birds of prey were relatively high, due to a steady increase during the last 
decades. The breeding population ofMarsh Harrier (70-75 territories), Goshawk (170-200 pairs) 
and Honney Buzzard (more than 100 pairs) has probably never been higher during this century. 
Very rare species in Flanders were Montageous Harrier ( 1-2 pairs) and Red Kite (2 pairs). 
The census of 1994 revealed quite high numbers of birds that are typical for running waters, as 
Kingfisher (200-220 territories), Grey Wagtail (175-190 territoria) and Dipper (new breeding 
species with 2 territories) 
Most gull species are showing major increases during the last 10 years, although their absolute 
numbers remain rather small: Herring Gull (195 pairs), Lesser Black-backed Gull (37 pairs) and 
Mediterranean Gull (33-36 pairs). Also Black-headed Gullis doing well (20500-21000 pairs). 
Three species ofterns are currently breeding in Flanders: Comrnon Tem (643 pairs), Sandwich 
Tem (800-1000 pairs) and Little Tem (228 pairs). Although their numbers have increased during 
recent years, they remain very vulnerable. Their distribution is restricted to a few areas that are 
doomed to disappear for industrial purposes. This is also the case for Kentish Plover (135-137 
pairs) and Ringed Plover (24 pairs). 
Several species are expanding their breeding range throughout large parts of Europe and have 
recently also been recorded in Flanders. Examples are Penduline Tit (8 territories in 1994), 
Common Rosefinch (9 territories) and Melodieus Warbier (1 territory). Most of the records of 
the two last species have however not yet been submitted to the Belgian rarities committee. 
The census results indicate strongly increasing populations of most exotic bird species, in parti
cular Canada Goose (210-220 pairs), Egyptian Goose (75-85 pairs) and Barnacle Goose (14-15 
pairs). 
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Dankwoord 

We willen uiteraard niet nalaten om alle medewerkers te danken voor hun bijdrage aan het 
project en dit rapport. Hierbij denken we in de eerste plaats aan de regionale coördinatoren, 
maar ook aan alle mensen die een gebiedlsoort hebben geïnventariseerd of losse waarnemingen 
hebben doorgegeven. Zonder hun inspanningen zou het BB V-Project nooit van de grond kunnen 
komen, en zou dit eerste rapport geen feit zijn. 

Een lijst van de regionale coördinatoren en alle medewerkers aan het project wordt gegeven in 
Appendix 1 en 2. Helaas werd ons niet uit alle regio's een medewerkerslijst bezorgd, zodat het 
overzicht in Appendix 2 wellicht nog niet helemaal volledig is. 

Verder willen we ook een woord van dank richten aan de mensen die een eerste versie van het 
rapport kritisch hebben nagelezen en ons heel wat waardevolle opmerkingen hebben bezorgd: 
Jacques Van Impe, Carlo Vanderijdt, Paul Van Sanden, Eekhart Kuijken, Gunter De Smet en 
het gros van de regionale coördinatoren. Paula Ulenaers en Valère Geers bezorgden ons veel 
aanvullende gegevens van respectievelijk Blauwe Reiger en Canadese Gans (Project Honker). 

We hopen dat de waardevolle resultaten die in dit rapport aan bod komen, voor iedereen een 
belangrijke stimulans zullen vormen om te blijven meewerken en inventariseren, niet in het 
minst omdat met dit soort onderzoek een belangrijke basis gelegd wordt voor de bescherming 
van de natuurwaarden in Vlaanderen. 



Inleiding 

INLEIDING 

Recente informatie over broedvogels in Vlaanderen is schaars. Tijdens de periode 1973 tot 
1977 werden veel gegevens verzameld voor de Belgische broedvogelatlas (DEVILLERS et al., 
1988), maar daarna bleven globale broedvogelinventarisaties in Vlaanderen beperkt tot een 
aantal regio's en/ of soorten. 

In 1983 namen Herman Voet, Paul Maes en Hubert Meeus het lovenswaardige initiatief om 
beschikbare gegevens van onregelmatige en schaarse broedvogels in Vlaanderen te bundelen en 
te publiceren (VOET et al., , 1983). Er verscheen een verslag met de resultaten voor de periode 
1980-1982 (MAEs et al., 1985 a). Daarnaast waren een aantal soorten de afgelopen jaren 
onderwerp van diverse inventarisatieprojecten of overziehtspublicaties voor geheel Vlaanderen, 
o.a. Blauwe Reiger Ardea cinerea (VAN VESSEM, 1988), Fuut Podiceps cristatus (ULENAERS & 
VAN VESSEM, 1991), diverse steltlopersoorten (VOET et al., 1982, DEVOS et al., 1991), 
Boomleeuwerik Lullula arborea (MAES et al., 1984), Ortolaan Emberiza hortulana (MAES et 
al., 1985 b) en Roek Corvus frugilegus (VOET et al., 1985). 
Een opmerkelijke evolutie tijdens de laatste 20 jaar was ook het verschijnen van diverse 
regionale broedvogelatlassen, o.a. in Limburg (GABRIËLS et al. , 1985, 1994), regio Klein
Brabant (COECKELBERGH et al., 1990), regio Schelde-Leie (MENSCHAERT, 1991) en Zuid
West-Vlaanderen (FERYN, 1995). In Noord-West-Vlaanderen wordt, na een reeks van tien 
veldornithologische jaarboeken, sinds 1992 jaarlijks een broedvogeloverzicht gepubliceerd in 
het regionale vogeltijdschrift Mergus (DE SCHEEMAEKER & DEFOORT, 1992; DE SCHEE
MAEKER & D'HOORE, 1994; DE SCHEEMAEKER & LUST 1995). 

Voor de meeste broedvogelsoorten bleef het echter zeer moeilijk om een globaal overzicht te 
krijgen van de Vlaamse populatiegrootte. Het gemis aan systematisch verzamelde broedvo
gelgegevens werd vooral scherp aangevoeld op het einde van de jaren '80, toen Vlaamse 
gegevens opgevraagd werden voor internationale projecten zoals de Europese broedvogelatlas 
en het ICBP-Project 'Conservation of Dispersed Species in Europe'. Dankzij de ruime mede
werking van vrijwillige veldornithologen uit alle Vlaamse regio's slaagden het Instituut voor 
Natuurbehoud en Vlavice v.z.w. er toen in om de vele beschikbare gegevens te bundelen, en om 
te zetten in (soms ruwe) populatieschattingen voor Vlaanderen (VAN VESSEM & MEIRE, 1990; 
ANSELIN & DEVOS, 1992). Het grote probleem bij deze manier van werken is echter dat de 
gegevens op een weinig gestandardiseerde en systematische wijze verzameld zijn waardoor 
volledigheid en betrouwbaarheid moeilijk te achterhalen zijn. 

In 1993 werd uiteindelijk door het Instituut voor Natuurbehoud en Vlavice v.z.w. een gezamen
lijk monitoring-project opgezet om het broedbestand van zeldzame en koloniebroedende vogels 
jaarlijks via gestandardiseerde methoden te volgen. Niet alleen heeft Vlaanderen op het vlak van 
broedvogelmonitoring een grote achterstand met onze buurlanden in te halen, maar er is 
bovendien een nog steeds groeiende vraag naar wetenschappelijk onderbouwde inventarisatie
gegevens als ondersteuning voor beleidsinitiatieven, Milieu-Effect-Rapportering en natuuront
wikkelingsprojecten. 
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Dit verslag behandelt de resultaten van het broedseizoen 1994. Hoewel het hier om een eerste 
proefjaar ging, kon voor heel wat vogelsoorten een nauwkeurig beeld samengesteld worden van 
de Vlaamse broedpopulatie. Voor elke soort wordt, in de mate van het mogelijke, tevens een 
bondig overzicht gegeven van de aantalsevolutie tijdens de laatste decennia. 

2 



Materiaal & Methode 

MATERIAAL & METHODE 

Doelstelling en opzet 

Het BBV-Project heeft tot doel om aantalsveranderingen te registreren van kolonievogels en 
zeldzame broedvogels (inclusief alle exoten) in Vlaanderen. De geselecteerde soorten zijn zo 
zeldzaam of komen zo geconcentreerd voor, dat ze jaarlijks over geheel Vlaanderen dienen 
geïnventariseerd te worden (en niet steekproefsgewijs) om een wetenschappelijk verantwoorde 
analyse van de gegevens mogelijk te maken. 
Het project vertoont niet toevallig een grote overeenkomst met het Bijzondere Soorten Project 
(BSP) in Nederland (zie o.a. VAN DIJK et al., 1994). Doelstellingen en methodiek zijn zeer 
gelijklopend, en ook de soortenlijst komt in grote lijnen overeen. 

De soorten die gevolgd worden met het BBV-Project zijn weergegeven in Tabel 1 (toestand 
1994). Zeer zeldzame soorten die slechts occasioneel in Vlaanderen broeden (bv. Bonte 
Strandloper, Noordse Stern), worden eveneens geïnventariseerd. 

Kolonievogels Aalscholver Stormmeeuw Dwergstern 
Blauwe Reiger Kleine Mantehneeuw Oeverzwaluw 
Kwak Zilvermeeuw Roek 
Zwartkopmeeuw Grote Stern 
Kokmeeuw Visdief 

Zeldzame vogels Geoorde Fuut Kwartelkoning Cetti' s Zanger 
Roerdomp Bontbekplevier Snor 
Woudaapje Strandplevier Grote Karekiet 
Knobbelzwaan Watersnip Orpheusspotvogel 
GrauweGans Velduil Baardmannetje 
Zomertaling IJsvogel Buidehnees 
Pijlstaart Draaihals Grauwe Klauwier 
Wespendief Kuifleeuwerik Klapekster 
Bruine Kiekendief Engelse Gele Kwikstaart Europese Kanarie 
Grauwe Kiekendief Grote Gele Kwikstaart Sijs 
RodeWouw Rouwkwikstaart Kleine Barrosijs 
Havik Waterspreeuw Kruisbek 
Korhoen Paapje Roodmus 
Porseleinhoen Tapuit Ortolaan 

Exoten Kolgans Nijlgans Menniksparkiet 
Canadese Gans Mandarijneend 
Brandgans Halsbandparkiet 

Tabel I. Te onderzoeken soorten in het project 'Bijzondere Broedvogels Vlaanderen ' (toestand 1994). 
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Organisatie van het project 

Het BBV-Project wordt centraal gecoördineerd vanuit het Instituut voor Natuurbehoud, een 
wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Gemeenschap. Dit gebeurt in nauwe samenwer
king met de Vlaamse Avifauna Commissie v.z.w. (Vlavico), een vereniging van vrijwilligers 
die als doel heeft om veldornithologisch onderzoek in Vlaanderen te stimuleren en te coördine
ren. 

Voor de organisatie van het BBV-Project wordt gewerkt via een regionale structuur. Rekening 
houdend met de bestaande werkingsgebieden van diverse vogelwerkgroepen werd Vlaanderen 
bij aanvang van het project ingedeeld in 29 regio's (Figuur 1 ). In de Brusselse regio is ook het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen. 
Elke regio heeft een projectverantwoordelijke, een zogenaamde lokale of regionale coördinator 
(LOC) (zie Bijlage 1). De belangrijke taak van de LOC bestaat in het organiseren van het 
project (verdeling van de inventarisatiegebieden en/of soorten onder de medewerkers), het 
verspreiden van handleidingen en formulieren, het verzamelen (en soms nader controleren) van 
de gegevens, enz ... 
De manier van werken kan van regio tot regio verschillen. In een aantal regio's zijn medewer
kers verantwoordelijk voor het inventariseren van één bepaalde soort, bijv. iemand die de ganse 
regio afzoekt op Roekenkolonies. In andere regio's gaat men het volledige grondgebied 
onderverdelen in meerdere, goed afgebakende onderzoeksgebieden die elk door één (of 
meerdere) mensen geïnventariseerd worden op alle aanwezige BBV -soorten. 

Voor het veldwerk wordt beroep gedaan op de vele tientallen amateur-veldornithologen in 
Vlaanderen die op vrijwillige basis meewerken aan het project. 

Inventarisatiemethode 

Het BBV-Project is een "monitoring"-project. Dit impliceert dat er gepoogd wordt om 
betrouwbare aantalstrends over meerdere jaren te bepalen. Daarvoor is het noodzakelijk om elk 
jaar op dezelfde gestandaardiseerde manier te werk te gaan. Begin 1994 verspreidden het 
Instituut voor Natuurbehoud en Vlavico v.z.w. op ruime schaal een handleiding, waarin alle 
richtlijnen voor het inventariseren duidelijk worden weergegeven. V oor de inventarisatie wordt 
de methode van de uitgebreide territoriumkartering gebruikt, zoals beschreven in HUSTINGS et 
al. (1985) en VAN DIJK (1993). Het onderzoeksgebied wordt tijdens het broedseizoen (vooral 
maart-juni) meerdere keren bezocht waarbij territoria in kaart worden gebracht, en broed
paren/nesten geteld worden. Hierbij kan soortgericht te werk gegaan worden, waarbij het aantal 
bezoeken en de data van de inventarisatierondes worden afgestemd op de aanwezige of ver
wachte soorten. 

Na de periode van het veldwerk komt de fase van het interpreteren en verwerken van de 
gegevens. Alle verzamelde inventarisatiegegevens worden door de waarnemer (eventueel in 
samenwerking met de LOC) overgebracht op soortkaarten. Vervolgens wordt het aantal 
territoria bepaald aan de hand van vooraf vastgestelde soortspecifieke criteria die beschreven 
worden in de de handleiding. 
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1. Westkust 11. Dunnevallei 21. Halle 
2 . Oostkust 12. Schelde-Leie 22. Turnhout 
3. Ieper 13. Denderland 23. Mol 
4. Middenkust 14. Dender-Zwalm 24. Herentais 
5. Roeselare 15. Antwerpen 25. Heist-op-den-Berg 
6. Tielt 16. Noorderkempen 26. Derneevallei 
7. Zuid-West-Vlaanderen 17. Klein-Brabant 27. Leuven 
8. Noord-Oost-Vlaanderen 18. Lier 28. Oost-Brabant 
9. Waasland 19. Mechelen 29. Limburg 
10. Gent 20. Brussel 

Figuur I. Situering van de verschillende regio's in Vlaanderen 
Figure 1. Location of the census regions in Flanders 

Er dient op gewezen te worden dat het gebruik van de uitgebreide territoriumkartering 
impliceert dat er meestal sprake is van territoria, en niet noodzakelijk van broedgevallen. Het is 
immers niet uitgesloten dat territoriale vogels niet tot broeden overgaan. In vele gevallen is het 
echter vrijwel onmogelijk (zeer arbeidsintensief) en zelfs niet wenselijk (verstoring !) om 
effectief na te gaan of de waargenomen vogels ook een nest of jongen hebben. Het belangrijkste 
is in de eerste plaats dat elk jaar dezelfde inventarisatiemethode (in dit geval de uitgebreide 
territoriumkartering) gehanteerd worden. 
Wel wordt vooral bij de zeer zeldzame soorten het best gestreefd naar een zo hoog mogelijke 
mate van broedzekerheid, uiteraard zonder de vogels daarbij te verstoren. Een goede documen
tatie van zeldzame broedgevallen is ook van belang bij een eventuele beoordeling door het 
homologatiecomité (BAHC) (zie verder). 
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Verwerldng en publicatie van de gegevens 

Databank 

De ingestuurde inventarisatiegegevens worden op het Instituut voor Natuurbehoud in een 
centrale databank ingevoerd en verwerkt. Het beheer van deze databank is in handen van het 
Instituut en Vlavice v.z.w. 
Door een dergelijke centralisatie van gegevens wordt voorkomen dat veel van die gegevens op 
termijn verloren gaan. Bovendien kan veel beter ingespeeld worden op projecten zoals de 
Europese broedvogelatlas of een eventuele toekomstige Vlaamse Rode Lijst van broedvogels. 
Het Instituut voor Natuurbehoud staat ook garant voor een vlotte vertaling van de ruwe 
databank-gegevens naar diverse beleidsinitiatieven inzake natuurbehoud en natuurbeheer. 

Publicaties 

De resultaten van het BBV -Project worden gepubliceerd in een jaarlijks rapport dat gezamenlijk 
wordt uitgegeven door het Instituut voor Natuurbehoud en Vlavice vzw. Dit rapport wordt 
kosteloos bezorgd aan alle medewerkers. Daarnaast worden de resultaten ook samenvattend 
gepubliceerd in Oriolus. 
Vanaf 1997 wordt er naar gestreefd om het rapport over het voorbije seizoen voor de start van 
het nieuwe broedseizoen naar de medewerkers toe te zenden. 

Geheimhouding van locaties 

Door het Instituut voor Natuurbehoud en Vlavice wordt aan de waarnemers/coördinatoren 
gevraagd om de locaties van de broedgevallen zo nauwkeurig mogelijk te situeren op de 
formulieren (via X-Y coördinaten) of op de stafkaarten. Deze gedetailleerde informatie is vooral 
noodzakelijk om vlot te kunnen antwoorden op vragen vanuit het beleid i.v.m. de natuurwaarde 
van bepaalde gebieden. Dit betekent echter niet dat de exacte locaties ook telkens vermeld 
worden in rapporten en artikels, of doorgegeven worden aan derden. 
Het feit dat het BBV -Project zich richt op zeldzame en kwetsbare soorten houdt immers ook 
gevaren in. Verstoring door geihteresseerde vogelaars of veel erger, het verschijnen van 
eierverzamelaars, kan voor een belangrijke bijkomende en nefaste druk zorgen op de kleine 
populaties. Vooral in het Antwerpse wordt door nogal wat medewerkers melding gemaakt van 
problemen met eierverzamelaars. Er is in dit rapport gestreefd naar een evenwicht tussen het 
veiligheidshalve niet vermelden van locaties en het verschaffen van voldoende informatie om 
een goed inzicht te verkrijgen in de huidige verspreiding van de soort. Indien door de waarne
mer of de coördinator gevraagd werd om de broedplaats geheim te houden, werd dit uiteraard 
telkens gerespecteerd. 
Anderzijds worden heel wat broedgevallen van zeldzame soorten uitgebreid gepubliceerd in 
regionale of nationale tijdschriften en/of avifauna's, of zijn ze zo algemeen bekend dat het 
weinig zin zou hebben om in dit rapport de locaties absoluut niet te vermelden (bijv. de 
sternenkolonies aan de kust). 
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Homologatie 

Vooral voor de zeldzamere soorten wordt gevraagd om eventuele broedgevallen zo goed 
mogelijk te documenteren (waarnemingsdata, aard van het broedgedrag enz ... ). Roodmus en 
Orpheusspotvogel zijn twee soorten die onderhevig zijn aan een beoordeling van het Belgisch 
Homologatiecomité (B.A.H.C.). In de soortbespreking wordt voor deze soorten telkens vermeld 
indien de waarnemingen al of niet reeds gehomologeerd zijn. Niet gehomologeerde waarnemin
gen worden hier slechts onder streng voorbehoud gepubliceerd, en zullen mogelijk in een latere 
fase moeten herzien worden. 

Volledigheid van de inventarisatie 

Uit vrijwel alle Vlaamse regio's werden gegevens ontvangen, maar de volledigheid van de 
inventarisatie verschilde duidelijk van regio tot regio en van soort tot soort. In een aantal regio's 
-vooral die waar reeds een zekere inventarisatietraditie bestond- werden de bewuste soorten 
doelgericht gemventariseerd volgens de uitgebreide territoriumkartering. In de meeste regio's 
werden evenwel alleen een beperkt aantal (belangrijke) gebieden echt gemventariseerd, 
aangevuld met tal van losse gegevens uit de andere gebieden. De eerder late start van het project 
in 1994 maakte immers dat in vele gevallen een regiodekkende inventarisatie nog moeilijk te 
realiseren was. Volledig witte vlekken vinden we alleen in de regio's Halle en Heist-op-den
Berg, en in de ruime omgeving van Turnhout. 
De volledigheid van de inventarisatie varieert niet alleen van regio tot regio, maar ook van soort 
tot soort (ondermeer als gevolg van een al of niet verborgen levenswijze). Op dit aspect wordt 
dieper ingegaan in de soortbesprekingen. 

In het hiernavolgende overzicht geven we per regio een beeld van de volledigheid van de 
inventarisatie en de aard van de verzamelde gegevens. Hiervoor waren we vooral afhankelijk 
van informatie die ons verstrekt werd door de regionale coördinatoren. 
Het is wel de bedoeling dat in de toekomst de volledigheid van de inventarisatie op een meer 
gestandaardiseerde manier bepaald wordt, bijvoorbeeld door aanduiding op stafkaarten van 
welke km-hokken volledig, onvolledig of helemaal niet bezocht werden. Pas dan zullen de 
inventarisatieresultaten van verschillende jaren goed vergelijkbaar zijn. 

Westkust. De belangrijkste vogelgebieden (vooral in de IJzervallei) werden goed gemventariseerd. De 
inventarisaties van kolonievogels kunnen als volledig beschouwd worden, behalve mogelijk van 
Oeverzwaluw. Een grondige inventarisatie van de volledige duinen is moeilijk uit te voeren. Voor een 
aantal kenmerkende soorten (Kuifleeuwerik, Tapuit) zorgde een soortspecifiek ringonderzoek evenwel 
voor een nagenoeg volledig beeld van de broedpopulatie. Belangrijkste hiaten vormden de boscom
plexen te Houthulst en Koekelare, en De Moeren te Veurne-Adinkerke, waarvan alleen een klein aantal 
losse gegevens voorhanden zijn. 

Middenkust De gemeenten Middelkerke, Oostende en Bredene werden volledig gemventariseerd. In 
de rest van de regio (Oudenburg, Giste!) ging het meestal om losse waarnemingen die na het broedsei
zoen verzameld werden. Voor een aantal soorten gaf dit een goed beeld van de aantallen in de regio 
(Bruine Kiekendief, Kuifleeuwerik), maar voor andere soorten bleek het soms moeilijk om uit de 
beschikbare waarnemingen conclusies te trekken over het broedvoorkomen. 
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Oostkust. Over het algemeen zijn alle belangrijke gebieden goed bezocht, waarvan er een aantal 
werden geïnventariseerd door middel van de uitgebreide territoriumkartering. Deze inventarisaties 
werden aangevuld met zeer veel losse gegevens, waardoor voor bijna alle BBV -soorten een goed beeld 
ontstond van de aanwezige broedpopulatie. De grootste hiaten vinden we, zoals ook in andere regio's, bij 
de bossoorten. Een samenvattend artikel van de broedvogelresultaten in Noord-West-Vlaanderen in 
1994 vinden we in DE SCHEEMAEKER (1995). 

Ieper. Uit deze regio kwamen bijzonder weinig gegevens binnen (alleen Wespendief). Er was weinig 
medewerking aan het project. We kunnen evenwel aannemen dat in deze regio relatief weinig van de 
BBV -soorten voorkomen. 

Roeselare. Deze natuur- en vogelarme regio werd gedeeltelijk onderzocht. Met uitzondering van een 
reigerkolonie leverde dit evenwel geen broedgevallen op van de bestudeerde soorten. 

Tielt. We kregen geen gegevens binnen. Gezien het natuurarme karakter van deze regio is het trouwens 
best mogelijk dat hier geen enkele van de hier behandelde soorten voorkomt. 

Zuid-West-Vlaanderen. Echt inventariseren van BBV-soorten gebeurde slechts op kleine schaal, 
vooral in een aantal van de belangrijkste gebieden. Daarnaast werden nog heel wat losse gegevens 
binnengestuurd. Voor een algemeen beeld van de aanwezige broedvogels in deze regio tijdens de 
periode 1986-1990 kunnen we terugvallen op FERYN et al., (1995). 

Noord-Oost-Vlaanderen. Dit is ongetwijfeld één van de best geïnventariseerde regio's. De Vogel
werkgroep Noord-Oost-Vlaanderen slaagde erin om zo goed als de volledige regio uit te kammen. De 
gegevens geven voor bijna alle soorten een betrouwbaar beeld van het broedvoorkomen, behalve 
mogelijk voor een aantal soorten met een lagere trefkans (bv. Europese Kanarie). De resultaten werden 
samengevat in HAMELINeK (1995). 

Waasland. Van deze toch wel belangrijke regio, met o.a. het havenuitbreidingsgebied te Kallo-Doel 
bereikten ons, naast een grondige inventarisatie van het Paardeschor te Doel, slechts een klein aantal 
losse gegevens. Gelukkig konden we terugvallen op het inventarisatiewerk van J. Van Impe die hier 
reeds jarenlang onderzoek verricht naar het voorkomen van steltlopers en broedvogels in het algemeen 
(zie ookVAN lMPE, 1991). 

Gent. Een beperkte maar actieve kern van veldornithologen slaagde erin om het grootste gedeelte van 
de regio te inventariseren op de BBV-soorten. De verzamelde gegevens kunnen dan ook als vrij volledig 
worden beschouwd. 

Durmevallei. Zo goed als alle soorten werden over de volledige oppervlakte van de regio gericht 
geïnventariseerd. Alleen voor IJsvogel en Watersnip slaagde men er niet in om de ganse regio te 
bestrijken. 

Schelde-Leie. Deze regio die toch een zekere faam opbouwde wat betreft vogelonderzoek (zie o.a. de 
regionale avifauna van MENSCHAERT, 1991), heeft momenteel te kampen met een iets mindere periode. 
De medewerking aan het BBV-Proj eet bleef hier onder de verwachtingen, ondanks herhaalde oproepen 
van de coördinator. Hoewel verschillende waarnemers een aantallosse gegevens opstuurden, blijft het 
voor de meeste soorten moeilijk om een totaalbeeld te verkrijgen. 
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Denderland. Er werd niet echt geïnventariseerd. Voor een aantal soorten konden wel losse waarne
mingen verzameld worden, maar een volledig beeld van de aanwezige broedpopulaties ontbreekt 
meestal. 

Dender-Zwalm. Van de meeste aanwezige soorten werd een goed beeld van de broedpopulatie 
bekomen. Heel wat beekvalleien die zo karakteristiek zijn voor de Vlaamse Ardennen, werden gericht 
onderzocht op IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart. Het inventariseren van de uitgestrekte boscomplexen 
stelde grotere problemen, en vermoedelijk ontbreken wel wat gegevens van de typische bossoorten. 

Antwerpen. Ondanks het aanschrijven van vele tientallen potentiële medewerkers in deze belangrijke 
regio, bleef de respons zeer beperkt. Echte inventarisaties volgens de uitgebreide territoriumkartering 
waren zeer zeldzaam, maar na het broedseizoen werden van een aantal belangrijke gebieden gelukkig 
nog heel wat losse gegevens verzameld. Vooral voor watervogels, steltlopers en meeuwen kon op die 
manier nog een vrij volledig beeld van het broedbestand bekomen worden. 

Noorderkempen. Een aantal BBV-soorten werden vrij gericht geïnventariseerd. De belangrijkste 
gebieden werden frequent bezocht, maar voor andere gebieden moest teruggevallen worden op losse 
gegevens. Vooral voor bosbewenende soorten kan zeker geen volledig beeld van de aanwezige 
broedpopulaties gegeven worden. 

Klein-Brabant. In deze regio werd het BBV-Project goed opgevolgd, en werden diverse soortspecifie
ke inventarisaties op het getouw gezet. Aangevuld met losse gegevens geeft dit voor de meeste soorten 
een betrouwbaar beeld van de aanwezige aantallen. Voor een aantal moeilijk te inventariseren soorten 
met een lage trefkans bleven er echter een klein aantal hiaten aanwezig, die de komende jaren zo veel 
mogelijk zullen weggewerkt worden. Na afloop van het broedseizoen werd door de regionale coördina
tor een intern verslag opgemaakt en rondgestuurd naar alle medewerkers (COECKELBERGH, 1995). 

Lier. Voor de meeste BBV-soorten werd de regio volledig geïnventariseerd. Voor een beperkt aantal 
soorten, zoals Havik, Kokmeeuw en Oeverzwaluw, zijn de gegevens mogelijk onvolledig. 

Mechelen. Hoewel een klein deel van de regio niet bezocht kon worden, kunnen we stellen dat we voor 
bijna alle soorten een nauwkeurig beeld hebben van de broedpopulaties. Alle belangrijke gebieden 
werden zeer goed geïnventariseerd. 

Brussel. Wegens een gebrek aan mankracht kon geen systematische inventarisatie van de ganse regio 
uitgevoerd worden. Van een aantal soorten werden hoofdzakelijk losse gegevens ontvangen. We kregen 
weinig gegevens over de nochtans talrijk aanwezige exoten in het Brusselse (met uitzondering van het 
park van Tervuren). Deze vormen het onderwerp van een regionaal project van de Vogelwerkgroep 
Brussel. Van de Nijlgans ontvingen we echter nauwkeurige informatie van D. Vangeluwe, die een 
uitgebreid onderzoek naar deze soort verricht (o.a. met kleurringen). 
In deze regio is ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen, waar vooral de vereniging A VES 
zeer actief is. 

Halle. We ontvingen geen waarnemingen uit deze regio, waarvoor ook nog geen projectcoördinator is 
gevonden. 

Turnhout. De ruime omgeving van Turnhout en een groot deel van de Antwerpse Kempen vormen een 
aanzienlijk hiaat in de dataset. Een coördinator ontbreekt alsnog. 
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Mol (Midden-Kempen). Voor bijna alle soorten moest teruggevallen worden op een beperkt aantal 
gebiedsinventarisaties, aangevuld met losse waarnemingen. Alleen de koloniebroeders werden over de 
volledige regio goed gefuventariseerd. Naast het relatief klein aantal medewerkers vormt ook het grote 
aantal privé-domeinen in de regio (grootste deel van Postel en Molse zandputten) een probleem voor 
het verrichten van inventarisaties. 

Herentals. Een deel van de regio (Herenthout, Grobbendonk) werd volledig gefuventariseerd. In de 
gemeenten Olen, Vorselaar, Lille en Herentais werden zo goed als alle vogelrijke gebieden bezocht 
zodat, behalve voor Kruisbek en IJsvogel, een goed beeld van de broedvogelpopulaties werd bekomen. 
Aansluitend bij de regio werden ook De Zegge te Geel, en het 'domein Krabbels' te Pulderbos 
gefuventariseerd. 

Heist-op-den-Berg. Nog geen regionale coördinator, en ook geen gegevens binnengekregen. 

Demervallei. De volledige regio werd geïnventariseerd wat voor de verschillende broedvogelsoorten 
een goed beeld opleverde van de aanwezige populaties. 

Leuven. De inventarisatie spitste zich vooral toe op de Dijlevallei ten zuiden van Leuven. Uit het 
westen (Kortenberg) en oosten (Bierbeek) van de regio kwamen slechts enkele losse gegevens binnen, 
ondanks een oproep tot medewerking. Een aantal soorten werden systematisch geïnventariseerd in een 
groot deel van de regio (o.a. kolonievogels, Havik, Grote Gele Kwikstaart). Voor moeilijker te 
inventariseren soorten (Wespendief, IJsvogel, Halsbandparkiet, Europese Kanarie) was de inventarisa
tie-inspanning echter té gering om een volledig beeld te krijgen van het regionale broedbestand. 

Oost-Brabant. Er werden vooral losse gegevens verzameld. Alleen in de omgeving van Tienen werd 
echt gefuventariseerd. Voor de kolonievogels is het verkregen beeld wellicht volledig, maar voor de 
andere soorten is moeilijk te achterhalen hoe volledig de gegevens zijn. 

Limburg. Deze regio, die een ganse provincie beslaat (!), heeft een rijke traditie van broedvogels 
inventariseren. Dit resulteerde reeds in twee atlassen (GABRIËLS et al., 1985, 1994). In 1994 waren de 
Limburgse veldornithologen iets minder actief, wellicht nog bekomend van het atlasproject Toch kwa
men vooral van de zeldzamere soorten vrij volledige broedvogelgegevens binnen. Het gaat meestal wel 
om losse gegevens; echte inventarisaties waren beperkt. Het broedseizoen 1994 werd er immers als een 
overgangsjaar beschouwd. 
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DE WEERSOMSTANDIGHEDEN TIJDENS HET BROEDSEIZOEN 1994 

Uit de maandelijkse gegevens van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (K.M.L) bleek dat 
het broedseizoen 1994 over het algemeen vrij nat en weinig zonnig was. Het was wel zacht, met 
vanaf eind juni zeer mooi en uitzonderlijk warm weer. 

Het voorafgaande winterseizoen 1993/94 werd gekenmerkt door zachte temperaturen, met 
uitzondering van matige vorstperioden in de tweede helft van november en de tweede decade 
van februari. Wel werden in december en januari uitzonderlijke neerslagwaarden genoteerd 
zodat het waterpeil in vele gebieden begin maart nog zeer hoog stond. 
Ook maart zelf werd gedomineerd door depressies met veel regen en zachte temperaturen. 
April begon relatieffris met veel neerslag (soms zelfs in de vorm van sneeuw), maar evolueerde 
naar zacht en zonnig tijdens de laatste decade. 
In mei was het weer zeer wisselvallig met vooral in de laatste decade veel regen en weinig zon. 
Dit wisselvallige en frisse weertype zette zich door in de eerste decade van juni. Daarna werd 
het echter warm en zonnig, zelfs heet op het einde van de maand (tot 33 °C). In die periode 
waren er veel onweders. 
Juli werd een tropische maand met zeer hoge temperaturen, veel zonneschijn, maar wel flink 
wat onweer. 

Samenvattend kunnen we stellen dat door de zachte temperaturen wellicht geen abnormaal hoge 
wintersterfte onder de vogels is opgetreden. De laatste echt strenge winter dateert zelfs al van 
1986/87, het koude intermezzo in februari 1991 even buiten beschouwing gelaten. Voor veel 
standvogels en vorstgevoelige soorten (bv. IJsvogel, Blauwe Reiger) heeft deze lange reeks van 
milde winters ongetwijfeld gunstige gevolgen gehad voor het Vlaamse broedbestand. 
De grote neerslaghoeveelheden in de winterperiode en het vroege voeljaar zorgden voor hoge 
waterpeilen in wetland- en poldergebieden, wat mogelijk positief was voor soorten als 
Zomertaling en Pijlstaart. 

De weersomstandigheden waren weliswaar niet altijd even gunstig voor het inventariseren van 
vogels (o.a. eind mei-begin juni), maar uit geen enkele regio kwam er bericht dat dit grote 
problemen had opgeleverd. 
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RESULTATEN 

Algemeen 

Tijdens het broedseizoen 1994 werden gegevens verzameld over 13 soorten kolonievogels en 45 
soorten zeldzame broedvogels in Vlaanderen. De algemene resultaten van deze inventarisatie 
worden samengevat in Tabel 2. Voor een overzicht van het totaal aantal broedparen/territoria 
per regio wordt verwezen naar Appendix 3. 

V oor alle soorten werd aan de hand van de binnengekregen gegevens geprobeerd om zo 
nauwkeurig mogelijk de populatiegrootte in 1994 te bepalen. Daarvoor werden alle doorgege
ven paren/territoria uit alle regio's opgeteld. Voor enkele zeldzamere en gemakkelijk te 
inventariseren soorten (bv. Aalscholver, Kleine Mantelmeeuw) benadert de optelsom bijna 
exact de werkelijke populatiegrootte. Voor de meeste soorten waren er echter (potentiële) 
broedgebieden die niet of onvoldoende bezocht werden. Indien deze hiaten niet al te groot 
waren, werd geprobeerd om een populatieschatting te doen aan de hand van informatie die ons 
verstrekt werd door plaatselijke ornithologen, recente publicaties of andere bronnen. 
Bij een beperkt aantal soorten werden daarbij soms ook inventarisatieresultaten uit de periode 
1992-1993 in rekening gebracht. Zo werden in 1994 amper een 30-tal Haviken-territoria geteld 
(vermoedelijk< 20% van de volledige Vlaamse populatie), maar kon met de gegevens van de 
recente Limburgse broedvogelatlas (125 paar in 1992) toch een redelijke schatting gemaakt 
worden. Bij soorten waarvan de aantallen jaarlijks sterk kunnen schommelen, werden echter 
geen gegevens uit andere jaren in beschouwing genomen (bv. Oeverzwaluw). 

De ervaring leert ons dat schattingen die deels gebaseerd zijn op 'indrukken' voorzichtig 
moeten gehanteerd worden. Meer dan eens is door grondig inventarisatiewerk gebleken dat het 
voorkomen van een soort in een bepaald gebied of regio voorheen volledig verkeerd werd 
ingeschat. Daarom is gepoogd om, naar analogie van VAN DIJK et al. (1996), telkens aan te 
geven in hoeverre de populatieschatting gebaseerd is op concrete en betrouwbare gegevens. Dit 
is echter vrij moeilijk te kwantificeren. Er werd gewerkt met vier verschillende categorieën die 
nader toegelicht worden in Tabel 2. 

In de hiernavolgende soortbespreking wordt voor elke soort een overzicht gegeven van de 
aantallen en verspreiding in 1994. Tevens wordt dieper ingegaan op de aantalsveranderingen die 
de verschillende soorten tijdens de laatste decennia hebben ondergaan. Vaak is hierover weinig 
gedetailleerd cijfermateriaal beschikbaar, en de wijze waarop de gegevens verzameld werden en 
vertaald werden naar populatieschattingen waren soms zeer uiteenlopend. Daarom was het 
alleen mogelijk om de grote lijnen van de aantalsevolutie te reconstrueren. 
Door het samenvatten van de beschikbare historische gegevens is dit eerste verslag over het 
BBV -Project een soort basisrapport geworden waaraan inventarisatieresultaten uit de komende 
jaren kunnen getoetst worden. 
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Resultaten 

Tabel 2. Aantal broedparen/territoria van kolonievogels en zeldzame broedvogels in Vlaanderen (en 
Brussel) in 1994. Achtereenvolgens worden gegeven het aantal paren of territoria dat effectief 
werd vastgesteld in 1994, een schatting van de werkelijke Vlaamse populatie met daaraan gekop
peld een maat voor de nauwkeurigheid van die schatting, en de meest recente schatting van voor 
1994. 

Nauwkeurigheid van de schatting (4 categorieën): 

(I) Inventarisatiegegevens voor 1994 té onvolledig voor een betrouwbare aantalsschatting 
(2) Inventarisatiegegevens voor 1994 vertonen grote hiaten waarvoor ook geen of zeer weinig 

gegevens uit voorgaande jaren voorhanden zijn 
(3) Inventarisatiegegevens voor 1994 vertonen vrij veel hiaten waarvoor echter goede aanvullen

de gegevens voorhanden zijn uit voorgaande jaren, 
of· moeilijk te inventariseren soorten die in bepaalde gebieden gemakkelijk over het hoofd 
kunnen gezien zijn. 

(4) Vlaamse populatie werd zo goed als volledig geïnventariseerd in 1994. 

Tabel weergegeven op volgende bladzijden. 

Table 2. Number of hreeding pairslterritories of colonial and rare breeding birds in Flanders (and 
Brussels) in 1994. Thefirst column givesfor each species the number ofpairs/territories that 
were counted in 1994. In the second column, an estimate is made of the real breeding popu/a
tion with an indication of the accuracy of the estimate (between brackets). In the last column, 
the last available estimate ( and year of survey) is given. 

Accuracy ofthe estimate (4 categories): 

(1) Census results for 1994 too incompletefora reliable estimate of the Flemish popu/ation 
(2) Census results for 1994 show important gaps for which there is no recent information 

available 
(3) Census resultsfor 1994 show important gapsjor which there is however good information 

from previous years, or species which require special census techniques and are overlooked 
easily. 

(4) Census resultsfor 1994 are (nearly) complete 

Table on following pages. 
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Aantal Geschatte Meest 
temtona populatie recente 

·--·-··------··························· ............................................................... 1994 1994 ............. ~~Q~~!P:lL ........................... u••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••• ••-•••••••••••• 

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 18-19 27-29 (4) 20-22 (1993) 
Aalscholver Phalacrocorax carbo 70 70 (4) 8 (1993) 
Roerdomp Botauris stellaris 5 5 (4) 1-8 (1989-91) 
Woudaapje Jxobrychus minutus 1 1 (4) 0-3 (1989-91) 
Kwak Nycticorax nycticorax 39 39 (4) ca.20 (1989-91) 
Blauwe Reiger Ardea cinerea 1819 2067 (4) 2236 (1989) 
Knobbelzwaan Cygnus olor 54 90-100 (3) 60-100 (1989-91) 
Kolgans Anser albifrons 1 1 (4) 0 (1989-91) 
Grauwe Gans Anseranser 166 180-190 (3) 120-150 (1989-91) 
Canadese Gans Branta canadensis 186 210-220 (3) 80-90 (1989-91) 

Brandgans Branta leucopsis 14 14-15 (4) - (1989-91) 
Nijlgans Alopochen aegyptiacus 39 75-85 (4) 50-100 (1989-91) 
Mandarijneend Aix galericulata 2 5-10 (3) 5-10 (1989-91) 
Pijlstaart Anasacuta 7 7 (3) 1 (1989-91) 
Zomertaling Anas querquedula 63-66 70-80 (3) 60-90 (1989-91) 
Wespendief Pernis apivorus 26-28 > 100 (2) 70-100 (1989-91) 
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 65-67 70-75 (4) 54-70 (1989-91) 
Grauwe Kiekendief Circus pygargus 1 1-2 (4) 0 (1989-91) 
RodeWouw Milvus milvus 2 2 (4) 1 (1992) 
Havik Accipiter genti/is 26-31 170-200 (2) II0-160 (1989-91) 

Korhoen Tetrao tetrix 0 < 15 (2) 10-15 (1989-91) 
Porseleinhoen Porzana porzana 3 (1) 4-6 (1989-91) 
Kwartelkoning Crexcrex 3-5 > 3-5 (3) 0-5 (1989-91) 
Bontbekplevier Charadrius hiaticula 24 24 (4) 6 (1990) 
Strandplevier Charadrius alexandrinus 135-137 135-137 (4) 55-60 (1990) 
Watersnip Gallinago gallinago 16 21-26 (3) 32-37 (1990) 
Zwartkopmeeuw Larus me/anocephalus 33-36 33-36 (4) > 17 (1993) 
Kokmeeuw Larus ridibundus 18425-18530 20500-21000 (3) 20000-25000 (1989-91) 
Stormmeeuw Laruscanus 1 1 (4) 2 (1989-91) 
Kleine Mantelmeeuw Larus juscus 37 37 (4) 12-13 (1993) 

Zilvermeeuw Larus argentatus 195 195 (4) 137-140 (1993) 
Grote Stem Sterna sandvicensis 800-1000 800-1000 (4) 1650 (1993) 
Visdief Sterna hirundo 643 643 (4) 480-680 (1989-91) 
Dwergstem Sterna a/bifrons 228 228 (4) 93 (1993) 
Halsbandparkiet Psittacula krameri 4 (1) - (1989-91) 
Menniksparkiet Myiopsitta monachus 0 (1) >6 (1989) 
Velduil Asio jlammeus 1 I (3) 1 (1989-91) 
IJsvogel Alcedo atthis 86-93 200-220 (2) 100-180 (1989-91) 
Draaihals Jynx torquilla 2 2-5 (3) 0 (1989-91) 
Kuifleeuwerik Galerida cristata 40-44 110-130 (3) 115-135 (?) (1990-92) 

Oeverzwaluw Riparia riparia 2000 (1) 2600-2930 (1991) 
Engelse Gele Kwik Mot. jlava jlavissima 1* (1) - (1989-91) 
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea 48-50 175-190 (3) 110-140 (1989-91) 
Rouwkwikstaart Motacilla alba yarelli 2* (1) - (1989-91) 
Waterspreeuw Cinclus cinclus 2 2 (4) 0 (1989-91) 
Paapje Saxicola rubetra 11 15-20 (3) 9-17 (1989-91) 
Tapuit Oenanthe oenanthe 14-15 30-35 (3) 27-41 (1989-91) 
Cetti' s Zanger Cettia cetti 3 >3 (3) 0 (1989-91) 
Snor Locustel/a luscinioides 7 7-10 (4) 16-22 (1989-91) 
Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus 3 3 (4) 0 (1989-91) 
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Resultaten 

Aantal Geschatte Meest 
territoria populatie recente 

1994 1994 ........... ~~~~~~~. • • •••••••••• • ••o o oooo o oo• ooooooouooo o o o o o ooooo ooooooooou•o•o oouo u ooooooo o oooooo••• • •o •oo•u••••• ............................... ······-························ ················-··-··· 

Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta 1 > 1 (2) 1 (1993) 
Baardmannetje Panurus biarmicus 6 6 (3) 1 (1989-91) 
Buidehnees Remiz pendulinus 8 8 (3) 3-4 (1989-91) 
Grauwe Klauwier Lanius collurio 9 9 (4) 8-12 (1989-91) 
Klapekster Lanius excubitor 3 3-5 (4) 12-17 (1989-91) 
Roek Corvus frugilegus 2731 2800-2900 (3) 1800-1850 (1989-91) 
Europese Kanarie Serinus serinus 25-26 65-70 (2) 54-100 (1989-91) 
Sijs Carduelis spinus 3 (1) 1 (1989-91) 
Kleine Barmsijs Carduelis jlammea cabaret 14 (1) 3-7 (1989-91) 
Kruisbek Loxia curvirostra 23-26 (1) 5-10 (1989-91) 

Roodmus Carpodacus erythrinus 9 9 (3) > 5 (1993) 
Ortolaan Emberiza hortulana 2-3 2-3 (4) 2 (1992) 

* hybriden jlavissima x jlava I yarelli x al ba 

:- ·:•: -~:-.:· .. · .. 
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Soortbespreking 

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 

In totaal werden voor 1994 gegevens over 18-19 koppels ontvangen. Op basis van bijkomende 
gepubliceerde gegevens kan de Vlaamse populatie op 27-29 paar geschat worden (NEF, 1995). 

De belangrijkste broedgebieden van de Geoorde Fuut waren traditioneel gelegen in oligotrofe 
vengebieden in de Antwerpse Noorderkempen. We kregen gegevens binnen betreffende een 10-
tal broedgevallen (te Kalmthout en Brecht). 
Buiten de Kempen werd melding gemaakt van 5 paar op Antwerpen-Rechteroever, en enkele 
solitaire broedgevallen op de Hoge Dijken te Roksem (Oostkust) en te Pulderbos (Herentals). 
Resultaten van een nauwgezette soortsgerichte inventarisatie geven echter een totaal van 20-21 
paar voor de provincie Antwerpen, en nog eens 6 paar in Limburg (MAES in prep. ; NEF, 1995). 

Geoorde Futen zijn bekend om de plotse fluctuaties die kunnen optreden in het broedbestand. 
Sinds het eerste broedgeval in 1931 (te Weelde) kende de Vlaamse populatie afwisselend 
perioden van frequent broeden en perioden met vrijwel totale afwezigheid (MAES & VOET 1988 
a). Vanaf 1983 brak duidelijk een gunstige periode aan, en nam het aantal broedparen fors toe. 
In 1983 werden in totaal 28 paar vastgesteld in de Antwerpse en Limburgse Kempen (GEUENS 
et al., 1983). Voor 1987 en 1989 wordt voor Vlaanderen melding gemaakt van resp. meer dan 
50 en 38-43 paar (GABRIËLS et al., 1994; HUSTINGS, 1991). Over de exacte cijfers in die 
periode heerst echter enige onduidelijkheid. NEF (1995) geeft voor 1987 immers een totaal van 
30-33 paar, en voor 1989 39-48 paar. In 1990 en 1991 daalde de Vlaamse populatie dan plots 
weer onder de 10 paar (vooral als gevolg van té lage waterpeilen in de vengebieden), om zich 
vervolgens te herstellen tot 31-35 paar in 1992 en 20-22 paar in 1993 (NEF, 1995). 

NEF (1995) wijst op het feit dat de soort in België sinds het eind van de jaren '80 in toenemende 
mate voorkomt buiten de traditionele Kempense broedgebieden. Daarbij worden nieuwe 
biotopen in gebruik genomen zoals bezinkingsbekkens en zandwinningen. Ook in het Franse 
departement Nord!Pas-de-Calais heeft de soort zich gevestigd in bekkens van papierfabrieken. 
Er deed zich een toename voor van 9 paar in 1989 tot 87-58 paar in 1994 (NEF, 1995). 
De aantalsevolutie in Nederland is opvallend gelijk aan die voor Vlaanderen. Tussen 1983 en 
1989 deed zich een toename voor met een maximum van 230-250 paar in 1989 (HUSTINGS, 
1991). De daaropvolgende twee jaar was er een behoorlijke inzinking (amper 80-100 paar in 
1991), onmiddellijk gevolgd door een heropleving (opnieuw 220-230 paar in 1993) (VAN DIJK 
et al., 1996). 

Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis 

In 1994 werd de definitieve doorbraak van broedende Aalscholvers in Vlaanderen genoteerd. 
Het aantal broedparen liep op van 8 in 1993 naar 70, terwijl het aantal broedlocaties toenam van 
2 naar6. 

16 



Resultaten 

De twee kolonies die reeds in 1993 bezet waren, herbergden de grootste aantallen: 39 paar op 
De Blankaart te Woumen en 12 paar in de Kleiputten te Rijkevorsel. De overige broedgevallen 
werden genoteerd in de Zwinbosjes te Knokke-Heist (2 paar), op het Donkmeer te Overmere (8 
paar), op De Kuifeend te Oorderen (1 mislukt broedgeval), en op Platweijers te Zonhoven (8 
paar). De verspreiding van de soort wordt weergegeven in Figuur 2. 

De Aalscholver verdween als broedvogel in Vlaanderen in 1965, vooral als gevolg van een 
aanhoudende verstoring van broedkolonies en een niets ontziende vervolging. Het heeft bijna 
dertig jaar geduurd voor de soort zich opnieuw in ons land vestigde, het eerst in Wallonië 
(1992), het jaar daarop ook in Vlaanderen (DEVOS & ULENAERS, 1995). Sindsdien nemen de 
aantallen elk jaar behoorlijk toe. In Wallonië werden in 1994 reeds 112 broedparen geteld, 
verdeeld over 2 kolonies (Obourg met 100 paar en Harchies met 12 paar). Dit geeft een 
Belgisch totaal van 182 paar (zie ook ULENAERS et al., in prep.). Op Europese schaal is dit cijfer 
onbeduidend. Voor 1995 werd de volledige Europese populatie geschat op ca. 200.000 paar, 
waarvan 16.000 in Nederland en ruim 38.000 in Denemarken (VELDKAMP, 1996). Het lijkt er 
wel op dat de spectaculaire toename van de Aalscholver enigszins is afgevlakt. In een aantal 
landen lijkt de soort zelfs over zijn hoogtepunt heen. Zo viel in Nederland het landelijk totaal 
terug van bijna 21.000 paar in 1992 en 1993 tot 'amper' 14.000 in 1994 (VAN DIJK, 1995). 
Deze afname deed zich vooral voor in een aantal grote kolonies die voor hun voedsel afhanke
lijk zijn van het IJsselmeer. In andere, meer recent gekoloniseerde gebieden (o.a. het Deltage
bied) is de Aalscholver evenwel nog steeds in opmars. 

Aalscholver 
Phalacrocorax carbo 
sinensis 

paar gekarteerd 
70 

paar geschat 
70 

Figuur 2. Verspreiding van de Aalscholvers als broedvogel in Vlaanderen, 1994. 
Figure 2. Distribution ofbreeding Cormorants in Flanders, 1994. 
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Roerdomp Botaurus stellaris 

In geheel Vlaanderen werden nog slechts 5 territoria vastgesteld, alle in Limburg. De broedge
bieden waren gelegen in het vijvergebied van Midden-Limburg en in het noordoosten van de 
provmcw. 
Waarnemingen van solitaire vogels in de Blankaart te Woumen en aan de Oostpolderkreek te 
St.-Jan-in-Eremo resp. tot in april en mei hebben wellicht betrekking op niet-broeders. Ook in 
Klein-Brabant werd een overzomerend ex. vastgesteld. 

De toestand van de Roerdomp is verre van rooskleurig. In de jaren '70 werd de Vlaamse 
populatie, ook toen al hoofdzakelijk beperkt tot Limburg en het oosten van de provincie 
Antwerpen, nog geschat op zo'n 60 tot 65 paar (DRAULANS, 1988 a). Tot halverwege de jaren 
'80 hield de soort goed stand in de Limburgse broedgebieden, maar daarna stortte de broedpo
pulatie in minder dan 10 jaar tijd volledig in elkaar: van 60 paar in het begin van de jaren '80 tot 
amper 5 territoria in 1994. Oorzaken van die drastische achteruitgang moeten vooral gezocht 
worden in het verdwijnen van de riet- en verlandingsvegetaties aan de visvijvers waar de soort 
voorkwam (intensivering viskweek), gecombineerd met de reeks van drie opeenvolgende 
strenge winters in het midden van de jaren '80 (GABRIËLS et al., 1994). De soort komt nu nog 
enkel voor in beschermde gebieden (natuurreservaten en!of Vogelrichtlijngebieden) (DE 
RIDDER & GABRIËLS, 1985). Toch zijn ook hier dringend maatregelen voor habitatherstel 
noodzakelijk om het uitsterven van de soort te verhinderen. Daarnaast zou ook een internatio
naal reigeractieplan (voorzien voor 1996 onder UICN) in het Midden-Limburgs vijvergebied 
een kentering kunnen teweegbrengen via het uitvoeren van beschermingsinitiatieven 
(ULENAERS, 1995). 

Ook in Nederland is het broedbestand van de Roerdomp sinds de jaren '60 met meer dan 75% 
afgenomen. In 1992 en 1993 kwamen er naar schatting nog respectievelijk zo'n 150-180 en 
175-200 territoria voor (VAN DIJK et al., 1994, 1996). 

Woudaapje Ixobrychus minutus 

Er werd alleen melding gemaakt van een territoriaal mannetje in de Maten te Genk. Dit betekent 
dat de soort in 1994 wellicht niet tot broeden kwam in Vlaanderen, waarmee onze kleinste 
reigerachtige op de rand van een definitieve (?) verdwijning staat. 

Met het Woudaapje gaat het al geruime tijd slecht. In Figuur 3 is in grote lijnen de aantalsevo
lutie in de tweede helft van deze eeuw weergegeven. Tot de jaren '60 nestelden ongeveer 150 
paar in Vlaanderen. Vanaf dan deed zich een gestage afname voor. Midden de jaren '70 ging het 
nog om hooguit een 60-tal koppels (DRAULANS, 1988 b ). De soort hield het langst stand in 
Midden-Limburg waar in 1983 maximum 15 paar overbleven. In 1987 bleven daar slechts 
enkele paren van over (GABRIËLS et al., 1994). De laatste jaren is van vaste broedgebieden in 
Vlaanderen geen sprake meer, en lijkt de soort niet meer te kunnen ontsnappen aan de status van 
'omegelmatige broedvogel'. In 1992 werd nog een geslaagd broedgeval genoteerd in het 
Molsbroek te Lokeren. 
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Figuur 3. Aantalsantwikkeling van de broed
populatie van het Woudaapje in Vlaan
deren. 

Figure 3. Evolution of the breeding popu
lation of Little Bittern in Flanders. 
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In Nederland gaat het er niet veel beter aan toe. Daar viel de broedpopulatie terug van 175-225 
territoria in de jaren '60 tot amper 10-15 territoria in 1992 en 7 in 1993 (BEKHUIS, 1990; VAN 
DIJK et al., 1994, 1996). 
De afname en areaalinkrimping van het Woudaapje voltrekt zich overigens in geheel West
Europa, wat doet vermoeden dat de oorzaken van de achteruitgang in de doortrek- en overwinte
ringsgebieden moet gezocht worden (BEKHUIS, 1990). Met name de uitbreiding van de Sahara 
die op de trekroute van de soort ligt, zou een probleem vormen. 

Kwak Nycticorax nycticorax 

Er werden in totaal 39 paar geteld, wat vermoedelijk een juist beeld geeft van de Vlaamse 
broedpopulatie. 

Een telling van de halfwilde populatie in de Zwinbosjes te Knokke-Heist (Oostkust) leverde 36 
broedparen op. Hiermee is deze populatie de laatste jaren duidelijk toegenomen. 
Merkwaardig waren de verschillende solitaire (en geslaagde) broedgevallen die werden 
vastgesteld in de regio's Gent, Mechelen en Limburg. Soms wordt hierbij de link gelegd met de 
Zwinpopulatie, maar gezien de grote afstand tot dit gebied is een verband op zijn minst 
twijfelachtig. Uit goede bron vernamen we dat de soort ook door particulieren gekweekt wordt, 
waarbij de laatste jaren meerdere jonge vogels in de vrije natuur losgelaten werden (o.a. in 
Oeselgem, Schelde-Leie ). Ook dit zou wel eens een vertroebeld beeld kunnen geven, en de 
wilde oorsprong van de vastgestelde broedgevallen staat dan ook niet met zekerheid vast. 
De broedgevallen in Vlaanderen zijn des te merkwaardiger als we weten dat de soort in het 
waterrijke Nederland sinds het begin van de jaren '80 niet meer met zekerheid tot broeden 
kwam (VAN DIJK et al., 1994). 
Anderzijds heeft men vastgesteld dat de soort in Frankrijk sterk in aantal toeneemt (van 1550 
paar in 1974 naar 4143 paar in 1989) waarbij tegelijkertijd het broedareaal in noordelijke 
richting opschuift, tot zelfs ten noorden van Parijs (YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1995). 
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Blauwe Reiger Ardea cinerea 

In het kader van het Blauwe Reiger-project werden 1891 bezette nesten geteld. Slechts een 
beperkt aantal kolonies werd niet bezocht. Rekening houdend met deze hiaten kon het totale 
broedbestand geschat worden op 2067 paar (ULENAERS & VAN VESSEM, 1996). 

De provincies met het hoogste aantal nesten waren West-Vlaanderen (575) en Antwerpen (501). 
Limburg scoorde het laagst met 277 nesten. Meer gedetailleerde gegevens zijn gepubliceerd in 
ULENAERS & VAN VESSEM (1996). 

Blauwe Reigers kenden in Vlaanderen vanaf het einde van de jaren '60 een opmerkelijke 
aantalstoename, die gepaard ging met uitbreiding van het broedareaaL Sinds 1981 vormt de 
soort het onderwerp van een inventarisatieproject waarbij jaarlijks alle kolonies in Vlaanderen 
geteld worden (VAN VESSEM, 1988). Daaruit blijkt dat de toename zich verder doorzette in de 
jaren ' 80, zij het met onderbrekingen. Het beste jaar tot nu toe was 1989 met een record van 
2236 bezette nesten. Hiermee had de soort zich uitstekend hersteld van de reeks strenge winters 
in de periode 1984-1987. In die periode werd een afname van 33 %genoteerd, zodat in 1987 
nog amper 1243 bezette nesten werden geteld (VAN VESSEM, 1988; ULENAERS, 1994). Ook in 
1991 en 1992 kende de soort een terugval na een late maar strenge vorstperiode in februari 
1991. 

In Nederland lijkt de broedpopulatie zich enigszins te stabiliseren sinds 1975. In jaren die 
volgen op enkele zachte winters bedraagt de stand van Blauwe Reiger meestal 9000-10.000 
paar; na strenge winters kan dit terugvallen tot 5000-7000 paar (VAN DIJK et al. , 1994). 

Knobbelzwaan Cygnus olor 

We kregen gegevens binnen van amper 46-48 broedparen in Vlaanderen. Dit aantal is ongetwij
feld onvolledig, maar het is evenwel duidelijk dat de soort in de meeste regio's weinig 
voorkwam (meestal minder dan 3 paar). Alleen de Antwerpse, Waaslandse en Brugse regio 
scoren merkelijk beter met totalen van respectievelijk 13, 9 en 8 paar. In de Dijlevallei ten 
zuiden van Leuven werden 3 paar opgetekend, maar de volledige regio herbergt naar schatting 
jaarlijks 5 tot 8 paar. 
De belangrijkste broedgebieden in Vlaanderen waren de natuurreservaten De Kuifeend te 
Oorderen (5 paar) en Blokkersdijk te Antwerpen L.O. (7 paar). In beide gevallen gaat het om 
een grote, ondiepe waterplas met een rijke watervegetatie, een biotoop dat in de rest van 
Vlaanderen weinig te vinden is. In de andere broedgebieden ging het -met uitzondering van het 
Molsbroek te Lokeren en de Bourgoyen-Ossemeersen te Drongen (telkens 2 paar)- om solitaire 
broedparen. 

Hoeveel Knobbelzwanen werkelijk in Vlaanderen broeden, is moeilijk af te leiden uit de 
binnengekomen gegevens. Zo kregen we één melding uit Limburg, daar waar GABRIËLS et al. 
(1994) de Limburgse populatie op 20 paar schatten. Toch vermoeden we dat dat de Vlaamse 
broedpopulatie niet meer dan 90-100 paar bedraagt (parkvogels niet meegerekend), en de laatste 
decennia geen duidelijke trend vertoont. 
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Blijft ook de vraag in hoeverre het hier 'wilde' of ' semi-wilde' Knobbelzwanen betreft. Nogal 
vaak wordt aangenomen dat het steeds om verwilderde parkvogels gaat. In veel gebieden gaat 
het echter om vogels die een uitgesproken trekgedrag vertonen waarbij ze pas in het vroege 
voorjaar in het broedgebied aankomen. 

Kolgans Anser albifrons 

Een koppel kwam tot broeden in de Uitkerkse Polder, en bracht 4 jongen groot. Wellicht gaat 
het hier om achtergebleven wilde ganzen die om één of andere reden (invaliditeit) niet konden 
terugkeren naar de noordelijke broedgebieden. 

Ook in Nederland wordt deze soort regelmatig broedend aangetroffen. Een eerste geslaagd 
broedgeval dateert van 1979 (GULDEMOND & RooG, 1980). Voor 1992 zou zelfs al sprake zijn 
van 21 paren (waarvan 1 zeker broedgeval) (VAN DIJK et al., 1994). Dat het hier om gezonde, 
wilde vogels gaat is ook hier zo goed als uitgesloten. 

Grauwe Gans Anser anser 

In totaal werden in 1994 166 broedparen genoteerd. Rekening houdend met enkele kleine hiaten 
kan de Vlaamse populatie geschat worden op 180-190 paar. De verspreiding van de soort is 
weergegeven in Figuur 4. 

De toename van de Grauwe Ganzen in Zeeuws-Vlaanderen (NL) doet zich steeds meer 
gevoelen in het Oost-Vlaamse Krekengebi ed. In de ruime omgeving van Assenede werden 16 
broedgevallen opgetekend. In het Krekengebied te St.-Laureins kwamen 11 paar succesvol tot 
broeden. Alles wijst er op dat het hier om een 'natuurlijke' uitbreiding van de Grauwe Gans gaat, 
die ook in grote delen van Nederland merkbaar is (VAN DE BERGH, 1991). Hetzelfde geldt voor 
de 4 broedgevallen die in het Paardeschor te Doel werden vastgesteld. Hier is er een duidelijke 
link met de broedpopulatie in Saeft:inghe. 

In de andere broedgebieden in Vlaanderen kan het voorkomen van Grauwe Ganzen meestal 
teruggebracht worden op uitgezette of ontsnapte vogels, die geleidelijk een halfwilde populatie 
hebben gevormd. Het meest gekende voorbeeld treffen we aan in de Zwinstreek te Knokke
Heist. Een inventarisatie leverde hier minstens 118 broedgevallen op. Het Zwinreservaat zelf 
werd echter niet bezocht, zodat we het regionale broedbestand toch op 120-130 paar mogen 
schatten. Belangrijke concentraties werden vooral aangetroffen in het krekengebied en de 
Zwinbosjes nabij het Zwin (38 paar), de ruime omgeving van Hoeke (43 paar) en in de 
Zeebrugse Achterhaven (17 paar). De populatie heeft inmiddels zijn areaal reeds uitgebreid in 
westelijke en zuidelijke richting, wat o.a. aanleiding gaf tot broedgevallen in de Uitkerkse 
Polder (3 paar) en de Leiemeersen te Oostkamp (1 paar). 
Ook in het krekengebied en de polders aan de Middenkust is de soort inmiddels broedvogel met 
in totaal 7 paar (o.a. te Snaaskerke, Bredene en Stahille ). 
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Een kleine, geïsoleerde populatie heeft zich gevestigd rond De Blankaart te Woumen
Diksmuide. De oorsprong van deze populatie gaat terug tot enkele ganzen die zijn uitgezetlont
snapt in de jaren '80. Inventariseren is bijzonder moeilijk in dit bijna ontoegankelijke gebied. 
Een oppervlakkige telling leverde minstens 5 paar metjongen op. Door het vermengen van deze 
Grauwe Ganzen met witte, gedomesticeerde ganzen neemt helaas ook het aantal rasonzuivere 
ganzen in dit gebied snel toe (in 1994 minstens 20-tal). 

Een relatief nieuw gegeven zijn de broedende Grauwe Ganzen in de omgeving van Bornem. Het 
gaat om verwilderde vogels van de kinderboerderij 'Barelhoeve' te Bornem. In Breeven werden 
in 1994 3 succesvolle broedgevallen vastgesteld. Gezien het vrij grote aantal overzomerende 
vogels (> 60-tal) kan hier een verdere toename verwacht worden (COECKELBERGH, 1995). 
Verder werden nog solitaire broedgevallen vastgesteld te Mol (Postel) en Zingem. 

Sinds 1981 komt de soort ook tot broeden in de Maasvallei, aanvankelijk alleen in Nederlands 
Limburg maar sinds 1991 ook aan Vlaamse zijde (Kessenich, Stokkem, Geistingen) (GABRIËLS 
et al., 1994). Een sterke toename leidde tot een algemeen totaal van 66 broedgevallen in 1994, 
waarvan enkele in Vlaanderen (geen exact aantal doorgegeven). De oorsprong van deze 
grensoverschrijdende Limburgse populatie is wellicht terug te brengen tot herintroducties in de 
Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (KURSTJENS & LEYFRINK, 1994). 
Grauwe Ganzen kenden trouwens in geheel Nederland een sterke uitbreiding sinds de jaren '70 
(gedeeltelijk als gevolg van herintroducties). In 1990 werd de totale broedpopulatie er al 
geschat op 1150-1200 paar (VAN DE BERGH, 1991). 

Grauwe gans 
Anser anser 

paar gekarteerd 
166 

paar geschat 
180-190 

• 1-5 

• 6-25 

• 26-50 

Figuur 4. Verspreiding van de Grauwe Gans als broedvogel in Vlaanderen (1994) 
Figure 4. Distribution of breeding Greylag Geese in Flanders (1994) 
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Canadese Gans Branta canadensis 

Van deze verwilderde ganzensoort broedden in 1994 minstens 186 paar in Vlaanderen 
(gebaseerd op gegevens van Project Ronker). De volledige broedpopulatie kan geschat worden 
op 210-220 paar. 

De grootste concentraties komen voor in het Gentse (75 paar), van waaruit de soort zich de 
laatste 10-15 jaar als een olievlek verspreid heeft over de regio's Noord-Oost-Vlaanderen (18 
paar), Schelde-Leie (> 9 paar) en Dunnevallei (10 paar). Ook in het noorden van West
Vlaanderen (vooral ten oosten van Brugge) broedt de soortjaarlijks (9 paar in 1994). We treffen 
de soort vooral aan in parkgebieden en kasteel vijvers. 
Een aparte populatie bevindt zich in de westelijke Antwerpse Kempen, waar in 1994 10 paar 
werden gemeld. Een eerste broedgeval dateert hier reeds van 1973, gevolgd door een toename 
tot minstens 11-14 paar in 1986-87 (SYMENS, 1989). Zoals de cijfers voor 1994 aangeven, is het 
aantal broedparen daarna niet meer echt gestegen, en mogelijk zelfs wat afgenomen. In de 
Kempen broedt de soort in meer natuurlijke biotopen (vooral vennen in heideachtige gebieden) 
waarbij soms vrij grote jaarlijkse fluctuaties in broedsucces vastgesteld worden. 
In de andere regio's gaat het om maximaal enkele paren. Witte vlekken vinden we nog in de 
regio's Roeselare, Tielt, Rerentals, Demervallei, Oost-Brabant en Limburg. 

De verspreiding, aantalsevolutie en ecologie van deze soort worden sinds 1993 gevolgd via het 
'Project Ronker', een Vlavice-project in samenwerking met het Instituut voor Natuurbehoud. 
Meer gedetailleerde gegevens over het broedvoorkomen van de Canadese Gans zullen 
gepubliceerd worden in A.NsELIN et al. (1996). 

Brandgans Branta leucopsis 

Het ziet er naar uit dat de Brandgans in de voetsporen treedt van de Canadese Gans, en 
begonnen is aan een verovering van Vlaanderen. In 1994 werden er 14 zekere broedgevallen 
genoteerd. 

In het Gentse leverde een inventarisatie 6 paar op (Heusden en Destelbergen). Op de Kraenepoel 
te Aalter telde men 2 broedparen, en in het Puyenbroeck te Wachtebeke niet minder dan 5 paar. 
Verder ook minstens 1 paar in het Zwin te Knokke. Op verschillende andere plaatsen waren 
langdurig koppels of solitaire vogels aanwezig zonder bewijzen van broedgedrag, o.a. in de 
Noorderkempen (Essen). 

In Nederland is een gelijkaardige evolutie aan de gang. Ondermeer in het Deltagebied zijn sinds 
1988 jaarlijks broedende Brandganzen vastgesteld, waarvan de herkomst terug te brengen is tot 
verwilderde of aangeschoten vogels. In 1993 bedroeg het aantal broedparen reeds 28 
(MEININGER & VAN SWELM, 1994). De totale Nederlandse populatie bedroeg in 1992 bijna 50 
paar (VAN DIJK et al., 1994). 
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Nijlgans Alopochen aegyptiacus 

In totaal werden in Vlaanderen 39 broedgevallen genoteerd. In Brussel werd de broedpopulatie 
in 1994 geschat op 27-30 paar. Het totale Vlaamse en Brusselse broedbestand kan geraamd 
worden op 75-85 paar. 

Koploper in Vlaanderen was de regio Mechelen met niet minder dan 1 0 broedgevallen. Het ging 
telkens om solitaire broedparen, met uitzondering van Het Broek te Blaasveld (2 paar). Ook 
regio Leuven scoorde goed met 6 paar in 3 gebieden, en wellicht is dit nog een onderschatting. 
Voor de volledige provincie Limburg werden 10 paar opgegeven (o.a. 2 paar te Zonho
ven!Wijvenheide). In Klein-Brabant werden 3 geslaagde broedgevallen genoteerd (Liezele, 
Bornem, Puurs). In andere regio's ging het nooit om meer dan 1 of2 broedparen. Vooral in het 
westen van Vlaanderen is de Nijlgans nog weinig vertegenwoordigd, met in totaal slechts 2 
broedparen aan de Oostkust en 2 in het Gentse. 
In Brussel werd het broedbestand van de Nijlgans in 1992 reeds op 25 paar geschat (FOUARGE 
& JACOB, 1993). In 1994 was dit aantal opgelopen tot 27-30 paar (mond. med. D. VAN
GELUWE). Van broedgebieden rond Brussel bereikte ons, met uitzondering van 3 paar in het 
Park van Tervuren, geen informatie. 

Ondanks de behoorlijke toename, zijn de aantallen in Vlaanderen en Brussel nog niet te 
vergelijken met de Nederlandse populatie. Die werd in 1992 geschat op maar liefst 800-900 
paar (VAN DIJK et al., 1994). 

Mandarijneend Aix galericulata 

De totale populatie voor het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt wellicht ca. 10 
paar. 

Er werden in totaal slechts 2 (geslaagde) broedgevallen doorgegeven. Op de Brugse Vestingen 
en in het Fort te Ranst (Oelegem) werd telkens 1 broedpaar genoteerd. 
In de Brusselse regio is de soort momenteel jaarlijkse broedvogel, maar gegevens voor 1994 
ontbreken. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het wellicht om een 6-tal paar, en ook in 
de rand van Brussel zijn er inmiddels meerdere broedparen (bv. 3 paar te Meise in 1990) 
(RABOSÉE et al., 1995). 

Deze exotische, Oost-Aziatische soort wordt zeer veel gehouden in sierwatervogelcollecties. In 
diverse Europese landen is de soort verwilderd en hebben zich broedpopulaties gevestigd. Deze 
holenbroeder komt vooral voor in parkgebieden met vijvers en veel oude bomen. Vooral in 
Groot-Brittannië doet de soort het uitstekend. Hoeveel broedparen er voorkomen is nog 
onduidelijk, maar eind de jaren '80 werd de rondvliegende populatie al geschat op minimum 
7000 vogels (DA VIES, 1988) ! In Nederland waren in 1992 ca. 58 paar aanwezig (VAN DIJK et 
al., 1994). Het eerste zekere broedgeval voor Vlaanderen dateert van 1987 (te Meise). 
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Pijlstaart Anas acuta 

Met een totaal van 3 zekere en 4 waarschijnlijke broedgevallen kende de Pijlstaart waarschijn
lijk één van de beste broedseizoenen van de laatste decennia. 

In en rond de Zeebrugse Achterhaven werden niet minder dan 2 zekere en 2 waarschijnlijke 
broedgevallen vastgesteld. Ook in de IJzervallei ondernam de soort wellicht broedpogingen. Tot 
eind mei werd op de Kleiputten te Stuivekenskerke steeds 1 manne~e en soms ook een vrou~e 
waargenomen. In de IJzerbroeken te Noordsehete was er in april en mei langdurig een 
broedverdacht koppel aanwezig. Verder was er nog 1 zeker broedgeval (vrouwtje met 8 pulli) 
op het Roodven te Helchteren. 

Sinds oudsher is de Pijlstaart in Vlaanderen een zeldzame en niet-jaarlijkse broedvogel geweest 
die in onze streken de zuidrand van zijn Europees broedareaal bereikt. Meestal ging het om niet 
meer dan 1 tot 2 broedgevallen per jaar, zodat het cijfer van 7 paar in 1994 toch enigszins 
verrassend overkomt. Wellicht hadden de hoge waterpeilen in het voeljaar een gunstig effect op 
de soort. 

Pijlstaart 
Anas acuta 

paar gekarteerd 
7 

paar geschat 
7 

Figuur 5. Verspreidingvan de Pijlstaart als broedvogel in Vlaanderen, 1994. 
Figure 5. Distribution of breeding Pintail in Flanders, 1994. 

Zomertaling Anas querquedula 

• 
• 4 

Over geheel Vlaanderen werden 63 tot 66 broedparen geïnventariseerd. Rekening houdend met 
niet bezochte gebieden schatten we de Vlaamse populatie in 1994 op 70 tot 80 paar. Ongeveer 
de helft daarvan broedt in de kustpolders. Aan de Oostkust werden 21 broedgevallen genoteerd 
met als belangrijkste gebieden de Zeebrugse Achterhaven (8 paar) en de Uitkerkse Polder (4 
paar). Voor de Westkust werd een totaal van 15 paar bekomen waarvan 13 paar in de IJzerbroe
ken tussen Diksmuide en Elzendamme. 
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De overige Zomertalingen broedden vrij verspreid in Vlaanderen. Enkele van de betere 
gebieden waren: De Kuifeend te Oorderen (4-5 paar), het Molsbroek te Lokeren (3 paar), het 
Broek Denaeyer te Willebroek (3 paar) en het Schu1ensbroek (3-4 paar). 

Echt veel cijfergegevens uit het verleden zijn er van deze vrij moeilijk te inventariseren soort 
niet voorhanden. De grote lijnen van de aantalsevolutie tijdens de laatste decennia zijn echter 
wel gekend. Zowel MAES & VOET (1988 b) als VAN SANDEN (1989) vermelden een ware 
'crash' rond het midden van de jaren '70, waarbij het aantal broedparen afnam van ca. 250 tot 
enkele tientallen. Voor de periode 1980-1982 schatten MAES et al. (1985) de broedpopu1atie 
op 60-70 paar. Sindsdien lijkt de soort stand te houden op dit (lage) niveau, zoals aantalsschat
tingen voor de periode 1989-91 (60-90 paar) en 1994 (70-80 paar) aangeven (ANSELIN & 
DEVOS, 1992; dit rapport). 

De sterke afname van de Zomertaling wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan 
klimatologische omstandigheden in de overwinteringsgebieden (droogte Sahel), maar het lijdt 
geen twijfel dat ook habitatverlies in Vlaanderen een sterke rol heeft gespeeld. 

Wespendief Pernis apivorus 

Er werden slechts gegevens over 26-28 territoria doorgegeven. Dit is sterk onvolledig; een 
voorzichtige en ruwe schatting levert voor geheel Vlaanderen al gauw 100 territoria op. 

In West- en Oost-Vlaanderen is de soort weinig algemeen (maximum 20-25 paar), ondermeer 
door de relatief geringe oppervlakte bosareaal. In het Brugse werden 6 paren gelocaliseerd. Voor 
de Westhoek ontbreken concrete gegevens, maar wellicht komen hier niet meer dan enkele 
paren voor (Ieperse, Houthu1st). In Noord-Oost-Vlaanderen werden in 1994 slechts 4 paar 
vastgesteld, maar het werkelijke broedbestand bedraagt vermoedelijk 7-10 paar. Daarnaast komt 
de soort zeker nog met enkele paren voor in de Vlaamse Ardennen. 
In de oostelijke provincies is de soort ongetwijfeld talrijker aanwezig, maar ook hier zijn weinig 
gegevens voor 1994 voorhanden. Voor Klein-Brabant werden minstens 3 paar opgegeven, voor 
de regio's Mol en Herentais telkens 3 paar. In regio Leuven zijn er een 4-tal regelmatig bezette 
broedplaatsen, maar in 1994 kon slechts 1 broedgeval bevestigd worden. In andere regio's ging 
het nooit om meer dan 1 tot 2 paar. Voor Limburg werd de broedpopu1atie in 1992 op 40-60 
paar geraamd. 

De Wespendief is, vooral wegens zijn onopvallend gedrag en grote actieradius, één van de 
moeilijkste soorten om kwantitatiefte inventariseren (BIJLSMA, 1993). Een goede inventarisatie 
vergt ook veel voorbereidend werk zoals het in kaart brengen van oude nesten. In de meeste 
Vlaamse regio's wordt het aantal broedparen grotendeels bepaald aan de hand van (vaak 
toevallige) zichtwaarnemingen. Dit maakt een interpretatie van de opgegeven aantallen niet 
gemakkelijk, en op basis van de huidige beschikbare gegevens is het niet mogelijk om een 
nauwkeurige populatieschatting voor Vlaanderen uit te voeren. Er zijn echter wel voldoende 
aanwijzingen om te kunnen besluiten dat de Wespendieftijdens de jaren '80 en '90 is toegeno
men in Vlaanderen. Zo is in deze periode het aantal km-hokken waarin de soort voorkomt, 
significant toegenomen in de provincie Limburg (GABRIËLS et al. , 1994). Hoewel de soort er 

26 



Resultaten 

zeldzaam blijft, is er ook in het westen van Vlaanderen een mulliskenbare toename. 
De Nederlandse broedpopulatie, die vrijwel volledig beperkt is tot de oostelijke helft van het 
land, werd eind de jaren ' 80 geschat op 630-760 paar (BIJLSMA, 1993). De soort is er de 
afgelopen decennia plaatselijk toegenomen, maar is elders stabiel. 

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 

Er werden in totaal 65 tot 67 territoria genoteerd. Rekening houdend met enkele hiaten wordt 
het volledige Vlaamse broedbestand geschat op 70-75 paar. 

De soort blijkt sterk gebonden aan poldergebieden (zie ook Figuur 6). De kustpolders blijken 
goed voor de helft van de Vlaamse populatie. Belangrijke broedgebieden hier zijn de IJzervallei 
(min. 14 territoria) en de Oostkustpolders (15 territoria). In het Oost-Vlaamse Krekengebied 
werden 16 territoria geteld, terwijl op de linker- en rechter Scheldeoever in het Antwerpse 14 
territoria voorkwamen. In de volledige provincie Limburg werden slechts 3 territoria gemeld. 

Sinds 1985-1988 (30-40 paar) kende de Vlaamse broedpopulatie een verdubbeling. De Bruine 
Kiekendief doet het trouwens goed in bijna alle regio's. 
In het Blankaartgebied deed zich een toename voor van 3 paar in 1989 tot 10-13 paar in 1993, 
waarbij de soort meer en meer tot broeden kwam in hooilandvegetaties. 
In de Oostkustpolders steeg het aantal broedparen van 6 in 1989 tot 7-9 in 1992 en 15 in 1994 
(zie o.a. DE SCHEEMAEKER & DEFOORT, 1992). 
Het Krekengebied in Noord-Oost-Vlaanderen herbergde in 1981 7 broedparen, oplopend tot 10 
paar in 1985 (Lusr, 1987) en nu reeds 16 paar in 1994. 

Bruine Kiekendief 
Circus aeruginosus 

territoria gekarteerd 
65-67 

territoria geschat 
70-75 

• 2-4 

• 5-7 

• 8-10 

Figuur 6. Verspreiding van de Bruine Kiekendief als broedvogel in Vlaanderen, 1994. 
Figure 6. Distribution of breeding Marsh Ha"ier in Flanders, 1994. 
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DE BEELDE (1992) beschrijft de steile opgang van de soort in de jaren '80 in het Waasland 
(inclusief Antwerpen Linkeroever) waar vanaf 1990 een 1 0-tal broedparen voorkomen. 
Alleen in Limburg manifesteerde zich tijdens de laatste 10-15 jaar een sterke achteruitgang, 
vooral door het verdwijnen van geschikte broedbiotopen (GABRIËLS et al., 1994). 

In Figuur 7 is de aantalsevolutie weergegeven van de Vlaamse broedpopulatie tijdens de laatste 
decennia. Er deed zich een duidelijke toename voor in de jaren '70, gevolgd door een periode 
van stagnering. De plotse aantalsstijging na 1985 laat zich niet onmiddellijk verklaren. Het 
aantal geschikte broedgebieden is in die periode niet wezenlijk veranderd. Wellijkt de soort in 
toenemende mate te broeden in akkers (graangewassen) en zelfs gewone hooilandvegetaties. 

In Nederland is een gelijklopende trend merkbaar waar het broedbestand opliep van 700-900 
paar in 1985 tot 1370-1410 paar in 1991-1992 (BIJLSMA, 1993). Die toename is evenwel niet in 
alle regio' s merkbaar. In de Flevopolders is het aantal broedende Bruine Kiekendieven door 
ingrijpende habitatveranderingen in de eerste helft van de jaren '80 zelfs sterk teruggevallen. In 
het Deltagebied, dat grenst aan de belangrijkste Vlaamse broedgebieden, doet de soort het echter 
zeer goed (270 paar in 1994). Na een stagnering op het niveau van 165-185 paar in 1982-1987, 
was er in de periode 1989-1991 een toename tot een vrij stabiel aantal van 250-270 paar 
(MEININGER et al., 1995). 

Figuur 7. Aantalsontwikkeling van de broed
populatie van de Bruine Kiekendief in 
Vlaanderen. 

Figure 7. Evolution of the breeding popu
lation of Marsh Ha"ier in Flanders. 

Grauwe Kiekendief Circus pygargus 

1972 73-77 81 85-88 94 

Jaar 

In Limburg was er een geslaagd broedgeval met drie jongen. Verder waren er ook diverse 
waarnemingen van overzomerende vogels aan de Oostkust, maar aanwijzingen voor een 
eventueel broedgeval ontbreken. 

De Grauwe Kiekendief is een onregelmatige broedvogel in Vlaanderen. In VLA VICO (1989) 
werd de soort nog gecatalogeerd als uitgestorven (laatste broedgeval in 1984). In de jaren '90 
werden echter weer een aantal solitaire broedgevallen vastgesteld, zonder dat er sprake is van 
een echt herstel. In 1993 was er een zeker broedgeval in de Uitkerkse Polder, en een mogelijk 
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broedgeval in de Zeebrugse Achterhaven. 
Vermeldenswaard is zeker de positieve evolutie in Nederland waar het aantal broedparen steeg 
van minder dan 10 eind jaren '80 tot 32 in 1992 (VAN DIJK et al., 1994). De soort profiteerde 
hier vooral van het braakleggen van uitgestrekte akkergebieden in de provincie Groningen in het 
kader van de EG landbouwpolitiek. Gezien het hier vermoedelijk om een tijdelijke maatregel 
gaat, is het voorbestaan van de soort in Nederland nog steeds emstig in gevaar (BIJLSMA, 1993). 

Rode Wouw Milvus milvus 

Er kwamen in 1994 met succes 2 paren tot broeden in de Limburgse Voerstreek. Sinds het einde 
van de jaren '80 werden op diverse plaatsen in Limburg overzomerende Rode Wouwen 
waargenomen. Na mislukte pogingen in 1988 en 1989 was er in 1992 een eerste geslaagd 
broedgeval in de Voerstreek (GABRIËLS et al., 1994). Het gaat hier dus niet om éénmalige 
broedpogingen, zoals reeds eerder op verschillende plaatsen in Vlaanderen werden vastgesteld 
(o.a. in 1983 te Lippelo in de provincie Antwerpen; MEERT & AERTS, 1984). 

Havik Accipiter genti/is 

In het kader van het BBV -Project werden 26 tot 31 territoria gemeld. Aan de hand van deze 
onvolledige gegevens is het onmogelijk om voor 1994 de Vlaamse populatiegrootte te bepalen. 
Wellicht is 170 tot 200 paar een minimum. 

Het bosrijke Limburg vormt het Vlaamse bastion voor de Havik. In 1992 werd het aantal 
broedparen er geschat op 125 (Gabriëls et al., 1994). De soort is aanwezig in alle boscomplexen 
en een uitbreiding naar het zuiden en westen gaat, ondanks de vervolgingen, vooral in Haspen
gouw nog steeds voort. 
Wat 1994 betreft kregen we meldingen uit de regio's Demervallei (9 paar), Herentais (4 paar) en 
Leuven (min. 6, mogelijk tot 9 paar). Mogelijk broeden ook een 2-tal koppel in regio Klein
Brabant, maar zekerheid hierover werd nog niet bekomen. 
Een groot hiaat vormen de Antwerpse en Turnhoutse Kempen. Wel kregen we het bericht dat de 
soort zeker nog niet broedt in de gemeenten Kalmthout en Essen. 
De westelijke uitbreiding van de soort zorgde in de jaren '90 ook voor de eerste broedgevallen 
in het Brugse (4 paar in 1994). Meldingen uit andere boscomplexen in West- en Oost
Vlaanderen zijn er evenwel niet. 

De Havik kende de laatste decennia een opvallende toename in Vlaanderen. In het begin van de 
jaren '80 was de Vlaamse populatie nog vrij klein (35-40 paar) en hoofdzakelijk beperkt tot de 
Limburgse en Turnhoutse Kempen (MAES et al., 1985). VAN VESSEM & MEIRE (1990) en 
ANSELIN & DEVOS (1992) vermelden voor de periode 1985-1988 en 1989-1991 respectievelijk 
15 0 en 110-160 paar voor Vlaanderen, maar zeer betrouwbaar zijn deze schattingen niet. Het is 
immers weinig aannemelijk dat het aantal Haviken in de tweede helft van de jaren '80 niet is 
toegenomen. 
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In Nederland is het aantal broedparen van Havik toegenomen van 500-600 paar in 1973-1977 
tot 1700-2000 paar in 1989-1992 (BIJLSMA, 1993). In het grootste deel van het land 
(zandgronden) trad een verzadiging op rond 1980-1985, maar een gebiedsuitbreiding in 
westelijke richting zorgde voor een verdere toename. 

Korhoen Tetrao tetrix 

We ontvingen geen enkel concreet gegeven voor 1994, hoewel de soort zeker nog aanwezig is 
in militaire domeinen in de Limburgse Kempen. Begin de jaren '90 werd deze relictpopulatie 
nog op maximaal 15 hanen en hennen geschat (GABRIËLS et al., 1994). In de Antwerpse 
Kempen is de soort al enige tijd volledig verdwenen. 

De dramatische achteruitgang van deze soort zal binnenkort wellicht leiden tot het uitsterven 
van deze soort in Vlaanderen. 
De afname begon reeds in de eerste helft van deze eeuw. In 1944 waren er mogelijk nog een 
500-tal nesten in Limburg, en ca. 300 in de Antwerpse Kempen. Midden de jaren '70 was er 
nog slechts sprake van ongeveer 140 hanen voor de volledige Kempen (GABRIËLS, 1989; 
RUWET, 1988). 

Dezelfde evolutie doet zich trouwens voor in het grootste deel van zijn Europees verspreidings
areaal. In Nederland nam het aantal Korhoenders af van 456 in 1967 tot 40 in 1990. Sindsdien is 
de afname wat tot staan gekomen, en blijven de aantallen relatief stabiel (VAN DIJK et al. , 
1996). 

Porseleinhoen Porzana porzana 

We kregen drie meldingen van territoria: 1 in het Broek Denaeyer te Willebroek, 1 in het 
Mechels broek en 1 in De Maten te Genk. 

Gezien de soort vooral nachtactief is, worden wellicht meerdere territoria over het hoofd gezien. 
Aan een schatting van de grootte van het Vlaamse broedbestand wagen we ons dan ook niet. 
Echt geschikte terreinen voor deze soort zijn echter zeldzaam in Vlaanderen en jaren met enkele 
1 0-tallen territoria zijn uitzonderlijk. Dat de soort bij het ontstaan van gunstige omstandigheden 
(bv. stijging van waterpeilen) plots toch in behoorlijke aantallen kan verschijnen, werd in 1992 
nog vastgesteld in het Molsbroek te Lokeren. In dit gebied werden toen tijdens de periode april
juni tot maximaal 13 roepposten van Porseleinhoen geteld (MAURO, 1994). In 1994 was de 
soort er echter niet meer aanwezig. 

Over de aantalsevolutie op langere termijn is weinig geweten wegens het gebrek aan betrouw
baar cijfermateriaal. Het staat echter wel vast dat de oppervlakte aan geschikt habitat voor de 
soort (dichte vegetatie in laagveenmoerassen, ondergelopen graslanden, zeggevel den, ... ) sterk is 
afgenomen. 
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Kwartelkoning Crex crex 

In de Maasuiterwaarden te Kessenich werden gedurende het broedseizoen 3 territoriale 
mannetjes genoteerd (zie ook KURSTJENS, 1994); sommige bronnen spreken zelfs van 5 
territoria. In andere regio's werden geen broedgevallen gemeld. 

De achteruitgang van de soort dateert al van het begin van deze eeuw, toen wellicht nog 
meerdere honderden broedparen voorkwamen in Vlaanderen. In de jaren '60 en '70 was de 
Kwartelkoning reeds een zeldzame broedvogel geworden (SIENAERT, 1989 a). 
Hoewel meldingen van tijdelijk roepende mannetjes in de trekperiode niet ongewoon zijn, 
waren er sinds 1985 geen aanwijzingen meer dat de Kwartelkoning in Vlaanderen effectief ook 
nog tot broeden kwam. Het totaal van 3 tot 5 broedgevallen voor 1994 is dan ook enigszins 
verrassend. Anderzijds is het bekend dat het aantal Kwartelkoningen van jaar tot jaar sterk kan 
verschillen, naargelang de geschiktheid van potentiële broedbiotopen. Dit werd ondermeer 
duidelijk vastgesteld in het Schulensbroek waar in 1984 en 1985 resp. niet minder dan 23 en 2 
roepende ex. werden geteld (BERGHMANS et al., 1985). In de daaropvolgende jaren bleek de 
soort er niet meer voor te komen. Het zou dan ook voorbarig zijn om te stellen dat de nieuwe 
broedgevallen in 1994 een definitieve come-back inluiden van deze soort. Een aantal natuur
ontwikkelingsprojecten in Vlaamse valleigebieden, o.a. in het kader van een Europees LIFE
project, zouden evenwel nieuwe kansen voor de Kwartelkoning moeten brengen. Ook in 
Wallonië worden op dat vlak inspanningen geleverd. Bij onze zuiderburen houdt de soort iets 
beter stand dan in Vlaanderen, hoewel ook daar de jaarlijkse fluctuaties groot zijn. Systemati
sche inventarisaties sinds 1983 leverden in de regio's Fagne en Faroenne tussen 2 en 53 
territoria op (RYELANDT, 1995). 

In Nederland is de stand met meer dan 75% afgenomen sinds de jaren '60. In 1992 werd het 
aantal territoria nog op amper 70-90 geschat (VAN DIJK et al., 1994). Ook in Frankrijk gaat de 
soort dezelfde weg op met een afuame van 40 tot 50% in minder dan 10 jaar tijd: van 1600 à 
2000 roepende mannetjes in 1982-1984 tot 1100-1200 in 1991-1992 (YEATMAN-BERTHELOT & 
JARRY, 1995). 

Bontbekplevier Charadrius hiaticula 

Met 24 paar bereikte deze soort een nieuw record voor Vlaanderen. Aan de kust concentreerden 
de broedgevallen zich allemaal in het Zeebrugse havengebied: resp. 10 en 6 paar in de Achter
en Voorhaven. Op Antwerpen Linkeroever werden in totaal 8 paar genoteerd. Gezien het 
tijdelijke karakter van deze broedterreinen (opgespoten gronden) lijkt het weinig waarschijnlijk 
dat deze soort zich op dit niveau zal kunnen handhaven. 

Samen met het Nederlandse Deltagebied (190 paar in 1994, MEININGER et al. , 1995) en de 
Noord-Franse kust (bijna 200 paar in 1985-1989; YEATMAN-BERTHELOT & JARRY, 1995) ligt 
Vlaanderen op de zuidgrens van het Europese broedareaal van deze soort. 
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Strandplevier Charadrius alexandrinus 

In totaal werden in 1994 minstens 135-137 paar Strandplevier genoteerd. De volledige Vlaamse 
populatie wordt geschat op 135-145 paar. 

Figuur 8 geeft een beeld van de verspreiding van de soort. Hét broedgebied bij uitstek is de 
Voorhaven van Zeebrugge. Op ongebruikte, zandige terreinen werden hier in totaal 70 koppels 
geteld, wat mogelijk nog steeds een onderschatting is. In de Achterhaven kwamen nog eens 13 
paar tot broeden. 
Meer natuurlijke broedgebieden aan de kust waren schaars: het Zwin te Knokke (2 paar), het 
strand te Lombardsijde (1 paar) en de Westhoek in De Panne (3 paar). 
Een andere broedpopulatie bevindt zich in het havengebied te Antwerpen-Linkeroever waar in 
totaal 46-48 paar voorkwamen. 

Dankzij de aanwezigheid van tijdelijk geschikte terreinen in havengebieden weet de soort zich 
in Vlaanderen vooralsnog goed te handhaven. Ten opzichte van 1990 (55-60 paar) vertoont de 
soort de laatste jaren opnieuw een behoorlijke aantalsstijging (DEVOS et al., 1991). Met ruim 
100 paar maakt de Vlaamse broedpopulatie momenteel zelfs 10 % uit van de gestaag afnemen
de Noordwest-Europese populatie (ca. 1000 paar volgens MEININGER et al. , 1995). 
Toch ziet de toekomst er voor deze soort in Vlaanderen niet zo goed uit. Het volbouwen van de 
haventerreinen te Zeebrugge en Antwerpen zou in de nabije toekomst kunnen leiden tot een 
afname van de Vlaamse broedpopulatie met 90 %. 
Ook in het Nederlandse Deltagebied is de prognose zeer somber (MEININGER et al., 1995). Daar 
is het broedbestand teruggelopen van 569 paar in 1980 tot 275 paar in 1994, meteen een 
historisch dieptepunt. 

Strandplevier 
Charadrius alexandrinus 

paar gekarteerd 
135-137 

paar geschat 
135-137 

Figuur 8. Verspreiding van Strandplevier als broedvogel in Vlaanderen, 1994. 
Figure 8. Distribution of breeding Kentish Plover in Flanders, 1994. 
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Watersnip Gallinago gallinago 

De Vlaamse populatie bedroeg in 1994 waarschijnlijk niet meer dan 21-26 paar. In de volledige 
provincie Limburg werden slechts 20-25 paar genoteerd. Het belangrijkste broedgebied is de 
vallei van de Zwarte Beek waar in de Boven- en Benedenloop resp. 8 en 6 paren werden 
genoteerd (zie ook ULENAERS & STEVENS, in prep.). In het Schuleosbroek houdt de soort nog 
net stand met 1 paar. 
Buiten Limburg is de soort als jaarlijkse broedvogel verdwenen. Toch worden af en toe nog 
eens solitaire broedgevallen gesignaleerd. In 1994 was dat het geval in het Molsbroek te 
Lokeren. 

De Watersnip kende een grote terugval in de jaren ' 80 toen het Vlaamse broedbestand terugviel 
van 100-110 paar in 1981 tot 35-40 paar in 1990 (DEVOS et al., 1991). Bijna alle broedgebieden 
buiten de provincie Limburg werden in die periode verlaten. De laatste jaren is de soort nog 
verder afgenomen, en lijkt 30 paar ongeveer de bovengrens van de Limburgse populatie. Ook 
een nat voorjaar met hoge waterpeilen zoals 1994 lijkt niet meer tot een toename te leiden. 
Wellicht zal de Watersnip op middenlange termijn alleen kunnen behouden worden in 
natuurreservaten waar een voor de soort gunstig beheer gevoerd wordt. Niet toevallig trouwens 
kreeg een natuurontwikkelingsplan voor de vallei van de Zwarte Beek de naam 'Plan Water
snip' toebedeeld. 

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus 

Voor geheel Vlaanderen kregen we gegevens binnen over in totaal 33-36 paar. Uit heel wat 
Kokmeeuwenkolonies werden daarnaast regelmatig waarnemingen gemeld van adulte Zwart
kopmeeuwen (o.a. te St.-Kruis-Winkel, Wachtebeke en Veurne), zodat mogelijk een klein 
aantal broedgevallen of broedpogingen over het hoofd zijn gezien. 

Het aantal broedgevallen aan de Oostkust kende een duidelijke stijging van 8 in 1993 naar 18 in 
1994. De broedgebieden waren de Achterhaven te Zeebrugge (8 paar), de Voorhaven (3 paar) en 
HetZwin te Knokke (7 paar). 
Voor de Hoge Maey te Antwerpen RO worden 5 tot 8 paar vermeld. Op Antwerpen
Linkeroever werden 8 paar geteld. Te Pulderbos werd een waarschijnlijk (mislukt) broedgeval 
gesignaleerd. Vermeldenswaard is tevens het eerste zekere broedgeval voor Limburg. 
De verspreiding van de soort wordt gegeven in Figuur 9. 

De toename in Vlaanderen gebeurt eerder langzaam en met vrij grote fluctuaties. In 1992 werd 
een voorlopig maximum bereikt met een totaal van 56 paar (waarvan 45 op Antwerpen 
Rechteroever). 1993 (17 paar) en 1994 (> 32 paar) scoorden beduidend lager. Deze schomme
lingen kunnen verklaard worden door het feit dat de Vlaamse broedvogels eigenlijk één 
grensoverschrijdende populatie vormen met de vogels in het Nederlandse Deltagebied. Wanneer 
we het Deltagebied en Vlaanderen als één geheel beschouwen, dan is er sinds 1988 wél een 
sterke toename merkbaar: van 33 paar in 1988 tot ruim 210 paar in 1994 (MEININGER & 
BEKHUIS, 1990; MEINIGER et al., 1995). 
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Zwartkopmeeuw 
Larus melanocephalus 

paar gekarteerd 
33-36 

paar geschat 
33-36 

• 1-5 

• 6-10 

Figuur 9. Verspreiding van de Zwartkopmeeuw als broedvogel in Vlaanderen, 1994. 
Figure 9. Distribution of breeding Mediterranean Gull in Flanders, 1994. 

Kokmeeuw Larus ridibundus 

In totaal werden in Vlaanderen 18.426 tot 18.531 broedparen geïnventariseerd. We kregen 
evenwel geen gegevens binnen uit het Turnhoutse Vennengebied, en uit Limburg waar de 
populatie op ca 2000 paar kan geschat worden (GABRIËLS et al., 1994). De totale Vlaamse 
populatie in 1994 komt daarmee op 20.500 tot 21.000 paar. 

De kolonies liggen sterk verspreid over geheel Vlaanderen (Figuur 1 0). In Tabel 3 wordt een 
overzicht gegeven van het aantal broedparen in de verschillende kolonies. Vooral bij de grotere 
kolonies gaat het duidelijk om schattingen die slechts een benadering geven van het werkelijke 
aantal broedparen. In 4 kolonies werden 2000 of meer nesten geteld: het Zwin te Knokke 
(3600), de Hoge Maey te Antwerpen (3000), het Molsbroek te Lokeren (2200) en Sidmar in de 
Gentse Kanaalzone (2000). In Snepkensvijver en het Zwart Water te Lichtaart, waar vroeger 
belangrijke kolonies waren gehuisvest, werden geen broedgevallen meer vastgesteld. 
Een kolonie net over de taalgrens in Warcoing (Henegouwen) herbergde 400 broedparen. 

Een vergelijking met vroegere gegevens toont aan dat de Vlaamse broedpopulatie tijdens de 
laatste 15 jaar duidelijk is gestegen. Een schatting van het aantal broedparen in 1979 en 1980 
leverde in Vlaanderen respectievelijk 14.239 - 15.550 paar en 12.108 - 13.586 paar op 
(PAULUSSEN & DE BONT, 1982). Het aantal van 20.000 - 25.000 paar voor de periode 1985-
1991 dat wordt gegeven in VAN VESSEM & MEIRE (1990) en ANSELIN & DEVOS (1992) betreft 
telkens een zeer ruwe schatting, maar bevestigen het hoge cijfer voor 1994. 
Opmerkelijk is dat de grote Nederlandse populatie is gehalveerd tijdens de laatste 10 jaar: van 
225.000-275.000 paar in de eerste helft van de jaren ' 80 tot 132.000 paar in 1993 (VAN DIJK et 
al., 1996). De oorzaken van die sterke achteruitgang blijven voorlopig onduidelijk. 
Voor de periode 1985-1989 werd de volledige Europese broedpopulatie geschat op 1.782.000 
tot 2.082.000 paar (ISENMANN et al., 1991). 
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Aantal 

.. !fq.!<;.'!.~~~···················· ·· ······ ······ ······················· ........... ~:.c:.:4P..q_:.:."'! .. 
Decantatiebekkens V eume 
Zwin Knokke-Heist 
Achterhaven Zeebrugge 
Voorhaven Zeebrugge 
Sidmar St.-Kruis-Winkel 
Callemansputten Zeizate 
Suikerfabriek Moerbeke 
Molsbroek Lokeren 
Hoge Maey Antwerpen 
Antwerpen Linkeroever 1 
Antwerpen Linkeroever 2 
Stappersven Kalmthout 
Groot Schietveld Brecht 
Krabbelshof Pulderbos 
Ronde Put Mol-Postel 
Bezinkingsputten Tienen 
De Maten Genk 

Kokmeeuw 
Larus ridibundus 

Totaal 

> 175 
3600 
1607 
250 

2000 
1000 
288 

2200 
3000 
1450 
1750 
<50 

50 
500-600 

400 
105-110 

1 

18426-18531 

paar gekarteerd 
18426-1853 1 

Resultaten 

Tabel 3. Aantal broedparen van de Kokmeeuw 
per kolonie in 1994. 

Table 3. Number of breeding pairs of Black
headed Gull in different colonies in 
1994. 

paar geschat 
20500-2 1000 

1-50 

• 51-500 

• 501-2000 

• >2000 

Figuur I 0. Verspreiding van de Kokmeeuw als broedvogel in Vlaanderen, 1994. 
Figure 10. Distribution of breeding Black-headed Gull in Flanders, 1994. 
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Stormmeeuw Larus canus 

Er werd 1 broedpaar vastgesteld in de Voorhaven van Zeebrugge. In het Zwin te Knokke, een 
traditionele broedplaats voor 1 of 2 paar, waren er in 1994 geen broedgevallen. 

Dit is één van de weinige meeuwensoorten die blijkbaar geen vaste voet aan de grond krijgt in 
Vlaanderen. Al decennia lang komen aan de Oostkustjaarlijks 1 tot 2 paar tot broeden. 

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 

Het totale broedbestand aan de Oostkust liep in 1994 op tot 37 paar. De soort was er verspreid 
over drie broedgebieden: het Zwin te Knokke (15 paar), de Voorhaven te Zeebrugge (14 paar) 
en de Achterhaven (8 paar) (zie ook DE SCHEEMAEKER & LUST, 1995). 
Daarnaast werd ook 1 broedpaar genoteerd in Genk, wat de Vlaamse populatie op 38 paar 
brengt. 

Deze soort is aan een duidelijke opmars bezig. Sinds 1985 is de Kleine Mantelmeeuw broedvo
gel in het Zwin te Knokke. In de beginjaren ging het om maximaal enkele paren, waaronder ook 
een aantal hybride broedgevallen met Zilvermeeuw. In de jaren '90 groeide het broedbestand 
geleidelijk aan, en ontstonden ook nieuwe broedkolonies in het havengebied van Zeebrugge. 
Tellingen van de volledige Oostkust-populatie leverden volgende aantallen op: 2 paar in 1990, 
8-9 paar in 1991, 7 paar in 1992 en 12 paar in 1993 (zie o.a. DE SCHEEMAEKER & DEFOORT, 
1992; DE SCHEEMAEKER& D'HOORE, 1994). 
Opmerkelijk is het broedgeval bij de Ford-vestiging in Genk, waar in 1990 een eerste mislukte 
broedpoging plaatsvond (GABRIËLS et al., 1994). Broedgevallen ver in het binnenland zijn vrij 
uitzonderlijk bij deze kustgebonden soort. 

De evolutie in Vlaanderen kan wellicht niet los gezien worden van de aantalsantwikkelingen in 
het Nederlandse Deltagebied. Daar kende de Kleine Mantelmeeuw een spectaculaire groei van 
ca. 3500 paar in 1987 tot 15.362 paar in 1994 (MEININGER et al., 1995). De volledige Neder
landse populatie werd in 1992 geschat op 34.000 paar (VAN DIJK et al., 1994). 

Zilvermeeuw Larus argentatus 

Het Vlaamse broedbestand in 1994 bedroeg 195 paar, meteen een nieuw record. 
Aan de Oostkust werden in totaal 192 paar genoteerd. Broedkolonies bevonden zich in de 
Zeebrugse Achterhaven (91 paar), het Zwin te Knokke (61 paar) en de Zeebrugse Voorhaven 
(40 paar). 
Daarnaast broedden ook 3 paar te Lommel (HENDERICKX, 1994). Sinds 1985 komt de 
Zilvermeeuw regelmatig tot broeden in Limburg, zij het in zeer klein aantal (maximum 3 paar) 
(GABRIËLS et al., 1994). 
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De soort broedde in Vlaanderen voor het eerst in het Zwin te Knokke in 1960. Pas vanaf de 
jaren '70 werd er jaarlijks gebroed, waarbij het broedbestand geleidelijk opliep tot maximaal 
een 20 tot 30 paar. De grootste groei vond plaats vanaf 1990, gelijktijdig met het koloniseren 
van de Zeebrugse Voor- en Achterhaven. Het volledige broedbestand aan de Oostkust liet 
volgende evolutie optekenen: 74-75 paar in 1990, 96 paar in 1991, 90-93 paar in 1992 en 137 
paar in 1993 (zie o.a. DE SCHEEMAEKER & DEFOORT, 1992; DE SCHEEMAEKER & D'HOORE, 
1994). 

In het nabijgelegen Nederlandse Deltagebied groeide de populatie van bijna 21 .000 paar in 1987 
aan tot 27.619 in 1994 (MEININGER et al., 1995). Het volledige broedbestand in Nederland kent 
sinds 1985 echter een stabilisatie. In 1992 werden er ca. 90.000 paar geteld (VAN DIJK et al., 
1994). 

Grote Stern Sterna sandvicensis 

De aantallen in de Zeebrugse Voorhaven, de enige kolonie van Vlaanderen, liepen sterk terug. 
De broedpopulatie in 1994 werd er geschat op 800 tot 1000 paar. Hiermee kwam een eind aan 
de spectaculaire toename van de soort sinds 1988 toen een eerste (mislukt) broedgeval werd 
vastgesteld (ORBIE, 1991). Een hoogtepunt werd bereikt in 1993 met 1650 paar. 

De terugval in 1994 kan wellicht voor een belangrijk deel toegeschreven worden aan de 
vordering van de havenwerken in het broedgebied. De afuame in Zeebrugge werd niet gecom
penseerd door een aantalsstijging in het aangrenzende Deltagebied in Nederland. De totale 
populatie (Delta+ Vlaanderen) viel daarmee terug van 4950 paar in 1993 tot 4351 paar in 1994 
(MEININGER et al., 1995). 

Visdief Sterna hirundo 

Het gros van de Vlaamse broedpopulatie (643 paar) bevond zich in verschillende broedkolonies 
aan de Oostkust. In totaal noteerde men hier ca. 530 paar, waarvan 400 paar in de Zeebrugse 
Voorhaven, 60 paar in de Achterhaven en 70 paar in Het Zwin te Knokke. 
Te Antwerpen-Linkeroever kwamen 108 paar voor. Daarnaast werden nog enkele broedgevallen 
vastgesteld in de Gentse Kanaalzone (3 paar) en in de Maasvallei te Kessenich-Aldeneik (1 tot 2 
paar). 

Hoewel broedgevallen van de Visdief in de eerste helft van deze eeuw niet echt ongewoon 
waren, is het pas sinds 1960 dat de soort een jaarlijks broedvogel in Vlaanderen geworden is. In 
dat jaar werden immers geschikte broedbiotopen gecreëerd in het Zwin te Knokke, waar de 
soort onmiddellijk op reageerde. De soms sterk fluctuerende Zwinpopulatie kende piekjaren in 
1962 (300 paar) en 1982 (375 paar). Vanafhet begin van de jaren '80 komen Visdieven ook tot 
broeden in het Zeebrugse havengebied. Daar vond een zeer snelle groei plaats tot 650 paar in 
1989 en 705 paar in 1991 (Voor + Achterhaven). De kolonies in Zeebrugge trokken duidelijk 
een deel van de broedparen uit het Zwin aan; daar stijgen de aantallen sinds 1988 nooit meer 
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boven de 150 paar uit. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar VAN DEN BossCHE et al., 
1995). 

In 1991 telden alle kolonies aan de Oostkust samen 840 paar, nu nog steeds het recordaantal 
voor Vlaanderen. Sindsdien heeft zich opnieuw een aantalsafname voorgedaan (vooral in de 
Voorhaven): slechts 454 paar in 1992 en 565 paar in 1993 (DE SCHEEMAEKER & DEFOORT, 
1992; DE SCHEEMAEKER & D'HOORE, 1994). 

Opvallend is dat de aantalsevolutie aan de Vlaamse Oostkust de voorbije jaren goed overeen
komt met de waarnemingen in het Nederlandse Deltagebied (MEININGER et al., 1995). Ook daar 
werd in 1991 een recordaantal van 5685 paar genoteerd, gevolgd door een aanzienlijke afname 
tot ca. 4300 paar in 1993 en 1994. 

Visdief 
Sterna hirundo 

paar gekarteerd 
643 

paar geschat 
643 

Figuur 11. Verspreiding van de Visdief als broedvogel in Vlaanderen, 1994. 
Figure 11. Distribution of breeding Common Tern in Flanders, 1994. 

Dwergstern Sterna albifrons 

1-5 

• 6-50 

• 51-150 

• 460 

In de Zeebrugse Voorhaven, de enige Vlaamse broedkolonie, werden niet minder dan 228 
broedparen geteld. Dit is meer dan het dubbele van 1993 (93 paar), en ook het vorige record van 
134 paar in 1991 werd ruim overschreden. Deze toename kan mogelijk voor een klein deel 
toegeschreven worden aan een meer volledige inventarisatie (gecombineerd met een kleurring
onderzoek). 

Sinds de vestiging van de eerste Dwergsternen in 1985 heeft de kolonie in Zeebrugge een steile 
opgang gekend, die nauwkeurig is beschreven door DE PUTTER & ORBIE (1990) en DE PUTTER 
& WILLEMYNS (1992). Ook bij deze soort bestaat er een wisselwerking met het Nederlandse 
Deltagebied (aangetoond door ringonderzoek). In de periode 1983-1993 bleef het totale 
broedbestand (Deltagebied + Vlaanderen) vrij constant met meestal tussen 300 en 350 paar. In 
1994 werden niet minder dan 439 broedparen geteld, meteen het hoogste aantal sinds 1979. 
Opmerkelijk is tevens dat het aantal koppels in Zeebrugge (228) voor het eerst ruim de helft van 
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de volledige Deltapopulatie uitmaakt (MEININGER et al., 1995). Nog indrukwekkender is het feit 
dat de kolonie in Zeebrugge ongeveer 4 % van de volledige Noordwest-Europese populatie 
(5000-5500 paar naar ARTS & MEININGER, 1993) herbergt. 

Ondanks deze optimistische cijfers ziet de toekomst van deze soort er niet rooskleurig uit in 
Vlaanderen. De vervollediging van de havenwerken zal onherroepelijk leiden tot het verdwijnen 
van de tijdelijke broedterreinen van de Dwergstem, tenzij op andere plaatsen tijdig nieuwe 
broedplaatsen kunnen gecreëerd worden. Wellicht zal een groot deel van de Zeebrugse 
broedvogels zich ook opnieuw verplaatsen naar broedlocaties in het Nederlandse Deltagebied. 

Halsbandparkiet Psittacula krameri 

In regio Leuven werd de Halsbandparkiet broedend aangetroffen in kasteelparken te Neerijse 
(2), Huldenberg (1) en Leefdaal (1). Vooral in de ZW-hoek van de regio werd de soort echter 
nog onderschat. 
De broedgevallen in het Leuvense kaderen in de opmars van deze exotische soort (Afrika, Indië) 
vanuit de Brusselse periferie (o.a. Park van Tervuren). We ontvingen echter geen gegevens van 
de Brusselse broedpopulatie zelf. Ontsnapte Halsbandparkieten broeden hier reeds sinds 1974, 
en zijn sindsdien sterk toegenomen. Zo werden op een slaapplaats in 1990 niet minder dan 550 
exemplaren geteld (RABOSÉE et al., 1995). Hoeveel van deze vogels ook effectief tot broeden 
overgaan, is echter niet geweten (wellicht meerdere tientallen). 

Monniksparkiet Myiopsitta monachus 

Hoewel deze in oorsprong Zuid-Amerikaanse soort ongetwijfeld broedvogel was in de 
Brusselse regio, ontvingen we voor 1994 geen gegevens. Reeds in 1989 werden hier 6 nesten 
gelocaliseerd, terwijl de totale populatie toen zo'n 30-35 paar bedroeg (R.ABOSÉE et al. , 1995). 

Velduil Asio jlammeus 

Er werd een waarschijnlijk broedgeval vastgesteld in de duinen van de Westkust. 

De Velduil, die in onze streken de rand van zijn broedareaal bereikt, is altijd al een zeldzame en 
niet-jaarlijkse broedvogel in Vlaanderen geweest. Tot eind de jaren '80 werden er een 25-tal 
zekere/waarschijnlijke en een 1 0-tal mogelijke broedgevallen opgetekend (VAN GOMPEL, 
1989). Vermeldenswaard zijn zeker de 2 waarschijnlijke (+nog 1 mogelijk) broedgevallen in 
Noord-West-Vlaanderen in 1993 (DE SCHEEMAEKER & D'HOORE, 1994). 

In Nederland werd de landelijke stand in 1993 op hooguit 90-100 paar geschat, waarvan het 
leeuwedeel op de Wadden-eilanden. Met 8 paar scoort echter ook het Deltagebied niet slecht 
(VAN DIJK et al. , 1996). 
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IJsvogel Alcedo atthis 

De soort doet het duidelijk goed na de voorbije reeks van zachte winters. In totaal werden in 
1994 86-93 paar gekarteerd. Als we rekening houden met een Limburgse populatie van ca. 1 00 
paar en een aantal niet bezochte gebieden, dan kan het Vlaamse broedbestand geschat worden 
op 200-220 paar. 

Broedende IJsvogels werden verspreid over geheel Vlaanderen aangetroffen (zie ook ANSELIN, 
1996). Toch zijn er een aantal regio's waar de soort ontbreekt, vooral in West-Vlaanderen 
(Westkust, Middenkust, Ieper, Roeselare en Tielt). Regio's die zeer goed scoren zijn Durme (13 
paar), Mechelen (11 paar), Gent(> 10 paar), Herentais (> 8 paar) en Leuven (7-11 paar). In 
regio Schelde-Leie telde men 6 paar, maar wellicht is 15-20 paar een meer realistisch cijfer 
(MENSCHAERT, 1991). 
Limburg herbergt ongeveer de helft van de Vlaamse broedpopulatie (> 100 paar). 

Het is algemeen gekend dat het broedbestand van IJsvogels jaarlijks zeer grote fluctuaties kan 
ondergaan ten gevolge van weersomstandigheden. Strenge winters kunnen een populatie in één 
klap decimeren, zoals midden de jaren '80 werd vastgesteld. In 1982 werd de Vlaamse 
broedpopulatie geschat op 270 paar (MAES et al., 1985), terwijl ANSELIN & DEVOS (1992) voor 
de periode 1985-1988 slechts tot een totaal van 50-100 paar komen. 
Door die grote schommelingen is het moeilijk om te achterhalen of de IJsvogel op langere 
termijn een toe- of afnemende trend vertoont. Het totaal van 200-220 paar in 1994 toont 
duidelijk aan dat de soort sinds de laatste strenge winter 1986/1987 weer behoorlijk is 
toegenomen. Het niveau van begin jaren '80 is echter nog niet bereikt wat kan wijzen op een 
tendens tot afname. Dit wordt bevestigd door de resultaten van de Limburgse broedvogelatlas 
waar het aantal bezette km-hokken tussen 1974-1983 en 1989-1992 met ruim 30 % afnam 
(GABRIËLS et al., 1994). 
Een verdere verslechtering van de waterkwaliteit van Vlaamse rivieren en beken, het recht
trekken van veel beken en een slecht beheer van beekoevers kunnen wellicht als de belangrijkste 
oorzaken aangestipt worden. 

In Wallonië kwam men tot dezelfde vaststellingen. In 1976, een goed jaar, werd de broedpopu
latie ten zuiden vanSamber en Maas bepaald op 100-150 paar (HALLET & DoUCET, 1982). In 
1985, net na een strenge winter, bleek via steekproeven dat er zich een afuame had voorgedaan 
van ruim 80% (LIBOIS & HALLET-LIBOIS, 1985). 
De Nederlandse populatie werd in 1993 geraamd op 170-200 paar, waarmee dit één van de 
betere jaren was (VAN DIJK et al., 1996). 

Draaihals Jynx torquilla 

Dankzij intensief inventarisatiewerk werden er 2 waarschijnlijke broedgevallen opgetekend aan 
de Oostkust (respectievelijk te Knokke en Beemem). Uit andere regio's kregen we geen 
meldingen binnen. 
In 1993 was er ook al een succesvol broedgeval in het duingebied te Knokke (LusT et al., 
1995). Sinds 1986 wordt de soort niet meer jaarlijks in Vlaanderen gesignaleerd. De soort is 
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vaak zeer onopvallend, en wellicht kunnen enkele broedgevallen over het hoofd gezien zijn. 
Toch zal5 paar zowat de absolute bovengrens van het Vlaamse broedbestand vormen. 

In Limburg werd het aantal broedgevallen in 1928 geschat op 50. In het begin van de jaren '70 
waren dit er nog 10, en in 1982 nog ca. 5. In de tweede helft van de jaren '80 deden er zich nog 2 
broedgevallen voor (Diepenbeek en Schoonbeek), daarna geen meer (GABRIËLS et al., 1994). 

Kuifleeuwerik Galerida cristata 

In 1994 werd alleen een belangrijk deel van de kustpopulatie geïnventariseerd. Door het 
samenleggen van alle beschikbare gegevens uit de periode 1992-1994 kan echter een Vlaamse 
populatie van 110-130 paar vooropgesteld worden. 

Aan de Westkust (inclusief Militair Domein Lombardsijde) kon het broedbestand vrij nau
wkeurig bepaald worden op 25 tot 29 territoria Voor de Middenkust werden 15 territoria 
opgegeven. 
De Oostkust werd in 1994 niet geïnventariseerd. Wel zijn zeer volledige gegevens voorhanden 
van 1993, waarbij tussen De Haan (Zeepreventorium) en het Zwin te Knokke 27 territoria 
werden vastgesteld (LusT et al., 1995). Het Zeebrugse havengebied werd echter niet bezocht (5 
tot 10 paar ?). 
Over het voorkomen van de soort in het binnenland bereikten ons geen concrete gegevens voor 
wat betreft 1994. Tijdens de periode 1990-1992 werd het Limburgse broedbestand nog op 20-25 
paar geschat, maar sindsdien is de Kuifleeuwerik er verder afgenomen. De Antwerpse Kempen 
en het Antwerpse havengebied herbergden begin de jaren '90 mogelijk nog respectievelijk 25-
30 en 10-15 paar (GABRIËLS et al., 1994). Gezien de sterk negatieve tendens in deze binnen
landse gebieden, is het best mogelijk dat in 1994 maximaal nog een 40 tot 50 paar getotaliseerd 
werd. 

Een vergelijking met vroegere gegevens toont een zeer sterke aantalsafname van de Kuif
leeuwerik in Vlaanderen die al decennia lang aan de gang is. 
In 1990 leverde een inventarisatie van de volledige Vlaamse Kust in totaal 62-67 paar op 
(DEBRUYNE, 1994). Vroegere gegevens lijken weinig betrouwbaar te zijn wegens het gebrek 
aan grootschalige inventarisaties. Tijdens de jaren '60 en '70 werd de kustpopulatie nooit hoger 
dan 100 paar geschat, maar DEBRUYNE (1994) vermoedt dat het hier een behoorlijke onder
schatting betreft. Mogelijk is 150 paar een meer realistisch cijfer voor die periode. Dit betekent 
dat de kustpopulatie van Kuifleeuwerik tussen 1973-1977 en 1990 met minstens 40 en mogelijk 
zelfs 60 % is afgenomen. Recent lijkt er zich echter een licht herstel voor te doen, zoals de 
cijfers voor 1994 aangeven (70-80 paar). 
In Limburg is de achteruitgang tijdens de laatste decennia nog dramatischer: van 180 paar in de 
jaren '60, naar hooguit 50 paar begin jaren '80, en 20-25 paar in 1990-1992 (GABRIËLS et al., 
1994). 
Dezelfde evolutie deed zich voor in het Antwerpse havengebied: ca. 80 paar in het begin van de 
jaren '80, nog 25 paar in 1987 en 10-15 paar in 1990-1992 (GABRIËLS, 1989 b). 
In stedelijke agglomeraties zoals Gent, Brussel en Leuven is de soort in de loop van de jaren '80 
volledig verdwenen. 
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Rekening houdend met de nieuwe gegevens voor de periode 1992-1994, menen we dat de 
schattingen van VAN VESSEM & MEIRE (1990) en ANSELIN & DEVOS (1992), respectievelijk 
100 in 1985-1988 en 60-100 paar in 1989-1991, iets te laag waren. Op basis van DEBRUYNE 
(1994) en GABRIËLS et al., (1994) komen we voor de periode 1990-1992 immers tot een 
broedpopulatie van minimaal 117 paar. 

Oeverzwaluw Riparia riparia 

In totaal kregen we gegevens van een 27-tal verschillende locaties, met in totaal ca. 2000 bezette 
holen. Vermoedelijk is dit slechts de kleine helft van het werkelijke aantal broedparen in 
Vlaanderen in 1994. 

Een aantal belangrijke en volledig geïnventariseerde regio's waren regio Oostkust (423 holen), 
regio Gent (462 bezette ? holen), regio Midden-Kempen (315-325 bezette holen) en regio 
Leuven (614 holen). Voor de provincie Limburg werd het broedbestand op 500-600 paar 
geraamd. Regio's waar de soort zo goed als zeker helemaal ontbrak, waren Noord-Oost
Vlaanderen, Middenkust, Roeselare en Tielt. 
De grootste kolonies bevonden zich in een zandgroeve te Oud-Heverlee (355 holen), de Hoge 
Dijken te Roksem (192 holen), het Oud Vliegveld te Lochristi (188 bezette? holen) en te Mol
Rauw (155 bezette holen). 

De binnengestuurde gegevens zijn helaas moeilijk te interpreteren omdat vaak geen onderscheid 
gemaakt werd tussen het aantal aanwezige holen en het aantal werkelijk bezette holen. Dit 
maakt ook een vergelijking met de grootschalige inventarisatie van 1991 (HEYLEN, 1994) niet 
eenvoudig. 
In de slechts 11 kolonies die in beide jaren op een vergelijkbare manier zijn geteld, werd voor 
1994 een globale toename van 29% vastgesteld. Indien dit percentage toegepast wordt op de 
volledige Vlaamse populatie in 1991 (2600-2930 paar), dan komen we voor 1994 uit op 3300 
tot 3800 paar. Een dergelijke extrapolatie leidt bij een kolonievogel zoals de Oeverzwaluw 
echter meestal niet tot betrouwbare aantalschattingen. De soort komt immers zeer geconcen
treerd voor in een beperkt aantal gebieden, waarbij er bovendien sterke variaties optreden van 
jaar tot jaar of van regio tot regio, dit naargelang het sterk wisselende aanbod aan nestgelegen
heid. 
Op basis van de binnengekregen gegevens voor 1994 kunnen we wel besluiten dat het aantal 
Oeverzwaluwen in Vlaanderen sinds 1991 is toegenomen. Rekening houdend met de grote 
hiaten (o.a. regio's Antwerpen en Turnhout) zou het wel eens kunnen dat de kaap van 4000 paar 
overschreden werd. Mogelijk zal het recent gestarte Zwaluwen-project van De Wielewaal hier 
meer duidelijkheid in brengen. 

Ook in Nederland deed zich tijdens de laatste jaren een opmerkelijke toename voor: van amper 
6500 paar in 1991 tot 11.650 paar in 1994 (LEYS, 1995). Vermeldenswaard daarbij is de grote 
vooruitgang van de soort langs de Grensmaas (van 300-350 paar in 1989-1993 naar 813 paar in 
1994). In de natuurlijke rivieroevers werden 33 verschillende kolonies aangetroffen. De zware 
afkalving van de oevers door het extreem hoog water tijdens de voorafgaande winterperiode had 
immer heel wat geschikte broedplaatsen gecreëerd (KURSTJENS & SCHEPERS, 1995). 
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Engelse Gele Kwikstaart Motacilla flava flavissima 

In 1994 kregen we slechts één melding binnen van een mannetje Engelse Gele Kwikstaart dat 
gepaard was met een vrouwtjejlava en met succes 4 jongen groot bracht te Peer-Meeuwen. 

Grote Gele Kwikstaart Motacil/a cinerea 

In totaal werden een 48 tot 50 territoria opgegeven voor 1994. De volledige Vlaamse broed
populatie mag wellicht op minimum 175-190 paar geschat worden. 

Het gros van de doorgegeven waarnemingen was afkomstig uit de Vlaamse Ardennen. In de 
Dender- en Zwalmstreek in de buurt van Geraardsbergen leverde een inventarisatie 11 territoria 
op. In de aangrenzende regio Schelde-Leie werd de soort niet echt gevolgd (slechts 2 territoria), 
maar MENSCHABRT (1991) schatte het broedbestand in 1990 hier op 30 tot 35 paar. Ook in de 
overgangsstreek naar het Gentse werden 5 broedgevallen genoteerd. Een broedbestand van 45 
tot 55 paar in de Vlaamse Ardennen lijkt daarmee aannemelijk. 
In de Brusselse regio werden 2 broedgevallen opgemerkt, maar dit is wellicht onvolledig. 
Daarnaast waren er ook 6 paar in regio Oost-Brabant (op Gete, KleineGeteen Velpe) en 4 paar 
in regio Demervallei (Grote Nete, Demer). In regio Leuven werden minstens 12 paar gekarteerd 
(langs Dijle, IJse, Voer en Molenbeek), maar het werkelijke broedbestand in 1994 werd er 
geschat op 15-20 paar. 
Buiten de traditionele kerngebieden werd een broedgeval opgetekend te Willebroek. Vermel
denswaard is zeker dat in 1994 ook de twee eerste broedgevallen voor West-Vlaanderen werden 
genoteerd: één aan het oude sas te Ooigem, en één in het volle stadscentnun van Brugge, langs 
de reien! 

V oor de Grote Gele Kwikstaart waren er voor 1994 geen inventarisatiegegevens voorhanden 
van Limburg dat het grootste deel van de Vlaamse populatie herbergt. Gezien ondertussen geen 
strenge winters zijn opgetreden, kan het cijfer voor 1992 (100 territoria) wellicht gehandhaafd 
worden (GABRIËLS et al., 1994). Belangrijke aantallen komen er voor in de Voerstreek, de 
boven- en middenloop van de Herken de Mombeek, en de Jekervallei. 

In de loop van de 20ste eeuw heeft de soort zich geleidelijk uitgebreid van Hoog-België naar 
lager gelegen gebieden, tot in Vlaanderen. In de jaren '70 werd de soort gemeld in de Vlaamse 
Ardennen, het grootste gedeelte van Brabant en zuidelijk Limburg (JACOB, 1988 a). Echte 
cijfermatige gegevens uit het verleden zijn echter bijzonder schaars. Voor 1980-1982 schrijven 
MAES et al. (1985) dat er mogelijk meer dan 100 paar in Vlaanderen broeden. SIENABRT (1989 
b) vermeldt een sterke afuame van de soort na de strenge winters in het midden van de jaren '80 
(max. 50 paar), terwijl ANSELIN & DEVOS (1992) opnieuw gewag maken van 110-140 paar in 
1989-1991. Deze aantallen zijn echter nooit gebaseerd op grootschalige inventarisaties, en er 
blijft steeds enig giswerk mee gemoeid. 
De toename van de soort zoals aangegeven door de gegevens van 1994 is wellicht reëel, en lijkt 
gepaard te gaan met een lichte uitbreiding van het broedareaal in noordelijke en westelijke 
richting. 
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De broedpopulatie in Nederland bedroeg in 1992 naar schatting 180-200 paar, met Zuid
Limburg als bolwerk (100-150 paar) (VAN DIJK et al., 1994). 

Rouwkwikstaart Motacilla alba yarelli 

Deze ondersoort van de Witte Kwikstaart die bijna uitsluitend in Groot-Brittannië en Spanje
Marokko voorkomt, wordt sporadisch ook in Vlaanderen broedend aangetroffen. 

In 1994 werd geen melding gemaakt van zuivere broedgevallen. We werden twee gemengde 
broedparen alba x yarelli doorgegeven, beide in regio Gent (Fabelta Zwijnaarde en Schelde
meer St.-Amandsberg). Het ging telkens om een mannetje alba en een vrouwtje yarelli. 

Waterspreeuw Cinclus cinclus 

Er werden 2 broedgevallen vastgesteld in de Limburgse Voerstreek, op de Voer en op de Gulp. 

Na een langdurige afwezigheid (vanaf 1967) werd de Waterspreeuw in 1988 voor het eerst weer 
broedend aangetroffen in de V oerstreek Vanaf dan werden jaarlijks broedgevallen vastgesteld 
(GABRIËLS et al., 1994; EVERS, 1989). 
Deze heropleving is ook merkbaar in het aangrenzende Zuid-Limburg in Nederland. Daar kwam 
de soort in 1992 en 1994 tot broeden, en dat voor het eerst sinds 1920 (SCHEPERS & LEMMENS, 
1993; SCHEPERS, 1994). De toename in de Voerstreek en Zuid-Limburg wordt toegeschreven 
aan dispersie vanjonge vogels langs de Gulp en Geul vanuit Wallonië. 

Paapje Saxicola rubetra 

Er werden in 1994 in geheel Vlaanderen slechts 11 territoria opgetekend. Solitaire broedgeval
len zijn meestal zeer onopvallend, zodat we het Vlaamse broedbestand op 15-20 paar schatten. 

Van echte kerngebieden is geen sprake meer (zie ook Figuur 12). Voor geheel Limburg werden 
2 territoria opgegeven. In regio Westkust telde men 3 territoria in de IJzerbroeken (Reninge en 
Merkem) en 1 op het Plateau van Izenberge, aan de Oostkust 2 territoria (Zeebrugge en 
Knokke), in regio Mechelen telkens 1 territorium langs de Dijledijk te Battel en te Elewijt/Berg, 
en in Klein-Brabant 1 territorium te Liezele-Puurs. 

De resultaten voor 1994 bevestigen dat het Paapje één van de meest bedreigde broedvogels is in 
Vlaanderen. LIPPENS & WILLE (1972) geven ongeveer 300 paar op, wat zou betekenen dat de 
soort sinds de jaren '60 en '70 een dramatische achteruitgang van minstens 90 % kende. 
Schattingen voor 1985-1988 en 1989-1991 leverden resp. 20 en 9-17 paar op (VAN VESSEM & 
MEIRE, 1990; ANSELIN & DEVOS, 1992). Rekening houdend met de cijfers voor 1994 lijkt het 
er wel op dat het Paapje de laatste tienjaar voorlopig stand houdt met max. een 20-tal paartjes. 
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Paapje 
Saxicola rubetra 

territoria gekarteerd 
11 

territoria geschat 
15-20 

Figuur 12. Verspreidingvan het Paapje als broedvogel in Vlaanderen, 1994. 
Figure 12. Distribution ofbreeding Whinchat in Flanders, 1994. 
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Met 700 tot 1100 paar staat het Paapje in Nederland nog heel wat sterker dan bij ons. Toch werd 
ook daar een achteruitgang vastgesteld van meer dan 90 % sinds de jaren '60. Het Paapje 
vertoont trouwens in alle West-Europese landen een negatieve tendens (TucKER & HEATH, 
1994)~ Deze broedvogel van kruidenrijke hooilanden heeft sterk te leiden van de veranderingen 
in de landbouw, vooral de intensivering van graslandgebruik Ondermeer het vroegtijdig 
inkuilen van de grasoogst is rampzalig voor deze eerder late broeder. Het wordt dringend tijd 
om een aantal geschikte hooilandgebieden tijdens de broedperiode veilig te stellen, willen we 
deze soort als broedvogel behouden 

Tapuit Oenanthe oenanthe 

In Vlaanderen werden in 1994 14 tot 15 territoria gekarteerd in de kustregio' s. Samen met de 
Limburgse populatie (max. 15 territoria) geeft dit een totaal van 30-35 territoria voor 
Vlaanderen. Mogelijk zijn nog enkele gevallen uit de Antwerpse Kempen over het hoofd 
gezien. 

De kuststreek werd goed geïnventariseerd, wat resulteerde in 14-15 territoria. Slechts twee 
gebieden aan de Westkust herbergden meerdere broedpaartjes: het voormalige Militair Domein 
te Lombardsijde (Nieuwpoort) met 9 territoria en de Westhoek te De Panne met 4 territoria. 
Verder nog een mogelijk broedgeval aan de Middenkust en 1 territorium in de Zeebrugse 
Achterhaven. 

In Limburg, met 20-25 territoria in 1992, is de verspreiding beperkt tot een aantal stuifzand
gronden (open heidegebieden) (GABRIËLS et al., 1994). De laatste jaren is het broedbestand hier 
nog verder afgenomen tot maximum 15 territoria. 
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Dankzij eerder gepubliceerde gegevens is de sterke achteruitgang van de Tapuit in Vlaanderen 
vrij goed gedocumenteerd (Figuur 13). Rond het midden van de jaren '70 leverde het inventari
satiewerk ten behoeve van de Belgische broedvogelatlas minstens een 230-tal paartjes op voor 
Vlaanderen (DEVILLERS & RoGGEMAN, 1988). Voor de periode 1980-1982 komen MAES et al. 
(1985) nog tot een cijfer van ca. 170 broedparen. In de daaropvolgende jaren heeft de afname 
zich in versneld tempo verdergezet, en vanaf 1985 komen schattingen niet meer boven de 50 
paar (ANSELIN & DEVOS, 1992). 

Ook in Nederland (met zijn talrijke duinen en grote stuifzandgebieden) wordt melding gemaakt 
van een afname van meer dan 50% sinds de jaren '60. De populatie in de periode 1989-1991 
werd er geschat op 1500-1900 paar (ÜSIECK & HUSTINGS, 1994). 

Figuur 13. Aantalsontwik.k:eling van de broed
populatie van de Tapuit in Vlaanderen. 

Figure 13. Evolution of the breeding popu
lation of Wheatear in Flanders. 
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Gedurende het ganse broedseizoen (en voorgaande winter) waren er territoria in de natuurreser
vaten De Blankaart te Woumen en De Westhoek te De Panne. Daarnaast werd ook een 
territorium vastgesteld in de Kleiputten te Heist. 

Deze mediterrane soort is reeds in de eerste helft van deze eeuw begonnen aan een geleidelijke 
kolonisatie van West-Europa. De eerste meldingen in België dateren reeds van 1962 en 1963, 
maar pas vanaf 1971 vond er een sterke uitbreiding plaats. Dit ging zeer snel zodat er in de 
periode 1973-1977 al sprake was van zeker 140 tot 180, en mogelijk zelfs 250 territoria voor 
geheel België (POTVLIEGE, 1988). 
De strenge winter 1978/1978 deelde echter harde klappen uit voor deze soort, en het Belgische 
broedbestand werd gedecimeerd. In de eerste helft van de jaren '80 werden nog hooguit enkele 
1 0-tallen territoria vastgesteld. 
Na de opeenvolgende strenge winters in de jaren '80, verdween de soort tijdelijk als broedvogel 
in Vlaanderen. Sinds enkele jaren is een voorzichtig herstel merkbaar. In het begin van de jaren 
' 90 werden opnieuw enkele territoria genoteerd: in 1992 te Hoeke en in 1993 in de Zeebrugse 
Voorhaven. Ook in 1994 bleefhet Vlaamse verspreidingsareaal beperkt tot de kuststreek. 
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Snor Locuste/la luscinioides 

De Snor is, samen met de Grote Karekiet, één van onze zeldzaamste rietzangvogels geworden. 
Er werden 3 territoria genoteerd aan de Oostkust (2 te Heist en 1 in te Knokke). Aan de 
Beneden-Schelde was er een territorium te Doel. Voor de provincie Limburg werden 3 territoria 
opgegeven (geen preciese gegevens). 
De soort is mogelijk (hopelijk !) wel in een aantal gebieden over het hoofd gezien, maar 10 
broedparen lijkt momenteel zowat de bovengrens van het Vlaamse broedbestand. 

Een eerste (ruwe) schatting van het Belgisch broedbestand dateert van 1950 en leverde 400 paar 
op (LIPPENS & WILLE, 1972). In 1969 ging het nog om maximum 250 paar (RAPPE, 1969). In 
de Belgische broedvogelatlas worden voor de periode 1973-1977 ca. 100 paar opgegeven 
(RAPPE, 1988). In de jaren 1989-1991 is nog sprake van 16-28 paar in België (16-22 paar voor 
Vlaanderen) (ANSELIN & DEVOS, 1992). De gegevens van 1994 wijzen op een verdere afname. 

Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus 

Er werden in 1994 3 territoria genoteerd in Vlaanderen. In de regio Westkust waren er 2 
territoria in de IJzervallei (zeker broedgeval op de Blankaart te Woumen en 1 waarschijnlijk in 
de Viconia-Kleiputten te Stuivekenskerke). In het Vijvergebied van Midden-Limburg was er 
een territorium op de Baliewij er te Zonhoven. 

Figuur 14 geeft de aantalsevolutie van deze soort tijdens de laatste decennia. In de jaren '60 
kwamen mogelijk nog ca. 1000 paar tot broeden in België. Het Vlaamse aandeel bedroeg 600 
tot 700 paar (LIPPENS & WILLE, 1972). Tijdens de periode 1973-1977 werd de Belgische 
broedpopulatie geraamd op 130 paar, waarvan ca. 25 in Wallonië (ROGGEMAN, 1988). 

Figuur 14. Aantalsantwikkeling van de broed
populatie van de Grote Karekiet in 
Vlaanderen. 

Figure 14. Evolution of the breeding popu
lation of Great Reed Warbier in Flan
ders. 
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Dit betekent een afname van vermoedelijk meer dan 80 % in amper tien jaar tijd. Maar ook 
daarna ging het in snel tempo bergaf met de soort. In 1980-1982 werd de Vlaamse populatie nog 
op amper 15-20 paar geschat (MAEs et al., 1984). Voor 1985-1988 werd melding gemaakt van 
1 tot 5 paar (VAN VESSEM & MEIRE, 1990), en vanaf 1989 verdween de soort volledig als 
broedvogel in Vlaanderen. Gedurende vijf jaar bleef de soort afwezig, om in 1994 enigszins 
verrassend opnieuw zijn (schuchtere) intrede te doen. 

De soort heeft een voorkeur voor rietvelden met voldoende dikke rietstengels die in het water 
staan ('waterriet'). Gezien de verdrogingsverschijnselen en de verruiging in het gros van de 
Vlaamse wetlands zijn geschikte broedhabitats momenteel een zeldzaamheid geworden. 

Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta 

In 1994 werd één territorium gemeld in de Zwinbosjes te Knokke. Deze waarneming moet 
evenwel nog gehomologeerd worden door het BAHC, en wordt dus gegeven onder voorbehoud. 
De Orpheuspotvogel is een overwegend West-Mediterrane soort die zijn broedareaal de laatste 
decennia sterk heeft uitgebreid in noordelijke en noordoostelijke richting. Vanaf 1981 begon de 
kolonisatie van Wallonië waarbij de soort geleidelijk in noordelijke richting opschoof. In 1984-
1985 werden reeds 66 territoria geteld, en werd het totale broedbestand geschat op minimaal 
100 territoria (JACOB, 1986). Eind de jaren ' 80 zou het al gaan om in totaal 200 tot 300 
territoria. 

De vestiging van de soort in Vlaanderen lijkt een logische volgende stap, maar tot op heden 
werd -ondanks het sterk toegenomen aantal waarnemingen- nog geen enkel zeker broedgeval 
vastgesteld. Toch zijn er aanwijzingen dat de Orpheusspotvogel al gebroed heeft in Vlaanderen 
(o.a. te Zevergem in 1983 en te Wetteren in 1988, gegevens BAHC-archief). 

Vermeldenswaard is ook dat in 1990 een eerste zeker broedgeval voor Nederland werd 
vastgesteld in Flevoland (VAN BEUSEKOM, 1995). In 1994 werd een eerste territorium in 
Nederlands Limburg genoteerd (LEMMENS, 1994). 

Baardmannetje Panurus biarmicus 

In totaal werden er 6 territoria genoteerd, nl. 1 in regio Westkust (Viconiakleiputten te 
Stuivekenskerke), en 5 op Antwerpen-Linkeroever (in drie gebieden met resp. 1, 1 en 3 
territoria). 

Toen de Flevopolders in Nederland in de eerste helft van de jaren ' 60 werden drooggelegd en 
ingezaaid met riet, ontstond een uitstekend broedhabitat voor Baardmannetjes. Er vestigden zich 
vele duizenden paartjes. Van hieruit verspreidde de soort zich vanaf 1965 over grote delen van 
West-Europa. In 1966 deed zich een eerste broedgeval voor in Vlaanderen, en in 1969 werd het 
Belgische broedbestand al op 50 paar geschat (waarvan 5 in Wallonië) (LIPPENS & WILLE, 
1972). Vanaf 1970 leek de soort over zijn hoogtepunt heen, mede omdat het grootste deel van 
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de Flevopolders in cultuur werd gebracht. Tijdens het inventarisatiewerk voor de Belgische 
broedvogelatlas in 1973-1977 werd de soort nog steeds in meerdere gebieden vastgesteld, 
vooral in het Antwerpse en in de kustpolders (o.a. minstens 22 paar in 1973 en 15 in 1977) 
(JACOB, 1988 b). 
De strenge winter 1978/1979 leidde tot het nagenoeg volledig verdwijnen van de soort als 
broedvogel. In de jaren '80 werden slechts enkele geïsoleerde broedgevallen gesignaleerd, o.a. 
te Stuivekenskerke. Of het aantal van 6 territoria een heropleving inluidt (gevolg van de reeks 
zachte winters ?), valt nog af te wachten. 

De werkelijke omvang van de huidige Nederlandse broedpopulatie is niet gekend. Een ruwe 
schatting houdt het op 1300-2000 paar tijdens de periode 1989-1991 (OSIECK & HUSTlNGS, 
1994). 

Buidelmees Remiz pendulinus 

De binnengekomen gegevens zijn niet gemakkelijk te interpreteren. Er werd op acht plaatsen 
territoriaal gedrag waargenomen, maar nergens was er uitsluitsel over een broedgeval. 

In regio Oostkust was er een territorium in de Zwinbosjes te Knokke en in de Achterhaven te 
Zeebrugge (met nest). In het Antwerpse waren er verschillende waarnemingen: aan De 
Kuifeend te Oorderen 1 mannetje met nest, in de Hobokense Polder een mannetje met 2 nesten, 
en in het industriegebied van Zwijndrecht een exemplaar met nestmateriaal of voedsel. Elders 
langs de Schelde werden geen waarnemingen gemeld. De soort broedde er in 1993 met succes 
te Steendorp (VAN WAEYENBERGE, 1994). Te Niel (Walenhoek) werden 2 ex. regelrnatig 
gezien. Ook in de Maasvallei waren er geen zekere broedgevallen, maar wel regelmatige 
waarnemingen o.a. in de Hochter Bampd en in Kessenich. In De Maten te Genk was tot ver in 
mei een ongepaard mannetje aanwezig met een onafgewerkt nest. 
De Buidelmees is geen gemakkelijk te inventariseren soort, en wordt waarschijnlijk regelmatig 
over het hoofd gezien. We nemen voorlopig aan dat er in 1994 niet meer dan 10 territoria in 
Vlaanderen waren. 

Het succesverhaal van de Buidelmees begon in de jaren '80. De soort verkeert in een duidelijke 
expansieperiode en breidt zijn areaal uit in westelijke richting (FLADE et al. , 1986). In 1988 
werden de eerste twee broedgevallen/territoria in Vlaanderen genoteerd. Sindsdien is de soort 
wellicht eenjaarlijkse broedvogel geworden. Voorlopig hoogtepunt was 1991 met 10 territoria 
aan de Vlaamse zijde van de Grensmaas (tegenover 12 aan Nederlandse zijde), en 6 territoria in 
de provincie Antwerpen (GABRIËLS et al., 1994; SCHEPERS & VERSTRAETEN, 1991). Die 
stijgende evolutie heeft zich daarna niet echt doorgezet, maar dergelijke fluctuaties zijn niet 
ongewoon wanneer een soort nieuwe gebieden koloniseert. 

In Nederland vestigde de Buidelmees zich reeds in 1981. Vooral vanaf 1987 onderging de 
broedpopulatie er een spectaculaire groei tot ca. 225-250 paar in 1991 en 1992 (BEKHUIS et al., 
1993; VAN DIJK et al., 1994). In 1993 was er een lichte terugval tot 200-225 paar (VAN DIJK et 
al., 1996). 
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Grauwe Klauwier Lanius collurio 

In totaal werden in geheel Vlaanderen nog 9 territoria opgetekend. Op de St.-Martensheide te 
Bree werden zes zekere broedgevallen en twee territoriale mannetjes vastgesteld. Net zoals in 
1992 en 1993 was er ook een territorium in de Zwinbosjes te Knokke. 

Na het gunstigejaar 1989 (14-15 broedparen) deed de Limburgse populatie het opnieuw minder 
goed. Tijdens de periode 1990-1994 bedroeg het aantal territoria steeds minder dan 10, waarvan 
maximal 6-7 'echte' broedparen (GABRIËLS et al. , 1994). Verontrustend is bovendien dat het 
aantal locaties waar de soort tot broeden komt, verder afueemt. In 1994 bleef de soort beperkt 
tot één gebied, daar waar GABRIËLS et al. (1994) voor Limburg nog drie broedgebieden 
vermelden. 
Broedgevallen zoals recent vastgesteld in de Zwinbosjes bewijzen dat de soort occassioneel nog 
tot broeden kan komen buiten de traditionele Limburgse gebieden, maar of dit een verdere 
afname van het Vlaamse broedbestand kan verhinderen, is zeer twijfelachtig. Tijdens de laatste 
25 jaar is de populatie in Vlaanderen met minstens 90 % afgenomen. Rond 1970 schatten 
LIPPENS & WILLE (1972) het aantal broedende Grauwe Klauwieren nog op ca. 340 paar! 

Globaal gezien gaat de soort in het grootste deel van Europa behoorlijk achteruit, waarbij ook 
het broedareaal is ingekrompen (vooral in het noordwesten) (V ANDEKERKHOVE, 1993). Uit 
Wallonië en Nederland komen echter ook positieve geluiden. De Waalse populatie werd tijdens 
de periode 1989-1990 ruwweg geschat op 500 tot 900 paar, wat minstens evenveel is als in het 
midden van de jaren '70 (ANSELIN & DEVOS, 1992; BAUGNIET & LHOEST, 1988). In het zuiden 
van de Gaume-streek in Wallonië is het aantal territoria sinds 1985 sterk toegenomen: van 12 in 
1984 tot 57 in 1992, en zelfs bijna 100 in 1994 (VAN NIEUWENHUYSE 1992, 1996). Opvallend 
is dat die toename niet geleidelijk, maar in grote sprongen gaat (o.a. in 1986 en 1993). 
De Nederlandse populatie omvatte in 1992 en 1993 ca. 170-190 paren (VAN DIJK et al., 1994, 
1996). De dalende aantallen in het overgrote deel van Nederland worden volledig gecompen
seerd door de explosieve toename van de soort in het gebied 'Bargerveen' in Drenthe: van 10 
paar in 1985 tot 104 paar in 1992. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke factoren aan de 
grondslag liggen van deze opmerkelijke lokale aantalsstijgingen. 

Klapekster Lanius excubitor 

De enige drie meldingen van deze soort waren afkomstig uit de Demervallei, met telkens één 
territorium in de Kloosterbeemden (Testelt), in het Webbekombroek (Webbekom) en in het 
Messelbroek. 
In Limburg waren er geen broedgevallen meer (laatste in 1992). De Klapekster ontbrak ook in 
de 'traditionele' regio Klein-Brabant: nog 10-12 paar in 1982 en een laatste zeker broedgeval in 
1993. In de regio Leuven broedde de soortjaarlijks tot in 1991. Vanaf 1993 waren er zeker geen 
broedgevallen meer. Begin jaren ' 80 kwamen in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven nog 5 
broedparen voor. 
We kunnen met vrij grote zekerheid stellen dat de Vlaamse populatie gedaald is tot minder dan 
5 territoria. 
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Figuur 15. Aantalsantwikkeling van de broed
populatie van de Klapekster in Vlaande
ren. 

Figure 15. Evolution of the breeding popu
lation of Great Grey Shrike in Flanders. 
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Vlaanderen ligt op de noordwestelijke grens van het West-Europese broedareaal, en echt talrijk 
is de soort er nooit geweest. De eerste tekenen van een populatieafname dateren al van in de 
eerste helft van deze eeuw. Vanaf de jaren '70 ging het aantal broedparen echter in versneld 
tempo achteruit, en de meest recente gegevens voor 1994 doen vermoeden dat de Klapekster 
binnenkort wellicht helemaal zal verdwijnen (Figuur 15). In 1972 werd het Vlaamse broedbe
stand nog op 80 paar geschat (COECKELBERGH, 1989), afnemend tot 30-35 paar in 1982 (MAEs 
et a/., 1985) en 12-17 paar in 1989-1991 (ANSELIN & DEVOS, 1992). 

In Nederland heeft de soort de laatste decennia bijna alle traditionele broedgebieden verlaten, 
met uitzondering van de Veluwe. Daar werden in 1992 nog slechts 8 paar geteld 01 ANDIJK et 
al., 1994). 
De Waalse broedpopulatie lijkt beter stand te houden. In 1989-1991 kwamen er naar schatting 
nog 120 tot 140 territoria voor (ANSELIN & DEVOS, 1992). 

Roek Corvus frugilegus 

In totaal werden in 1994 2731 nesten geteld. Rekening houdend met onvolledig getelde regio's 
kan de Vlaamse populatie op minstens 2800-2900 paar geschat worden. 

In de Antwerpse Kempen (tot scheidingslijn Loenhout-Wuustwezel-Vorselaar) werden in 1994 
in totaal 1540 paar gekarteerd (gegevens H. VOET). De Turnhoutse Kempen werden niet geteld, 
met uitzondering van regio Mol (2 kolonies met samen 53 nesten). De provincie Limburg 
totaliseerde 825 nesten in ca. 25 kolonies. In regio Leuven werden 103 nesten geteld in 3 
kolonies (Leefdaal, Korbeek-Dijleen Wilsele-Noord). Een vierde kolonie (Haasrode-Bierbeek) 
die ontdekt werd in 1995, was wellicht ook het jaar daarvoor reeds bezet, zodat het Leuvense 
broedbestand op 120-130 nesten kan geschat worden. 
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Daarnaast was ook een kolonie in regio Brussel aanwezig (16 nesten te Machelen-Peuti). 
Zo goed als volledige gegevens zijn afkomstig uit Oost- en West-Vlaanderen waar de soort de 
rand van zijn huidig broedareaal bereikt (in totaal bijna 200 paar). In het Gentse waren er 2 
kolonies te Asper (7 nesten) en Gavere (1 nest). In de Vlaamse Ardennen werden in de 
omgeving van Ronse op drie locaties broedende Roeken aangetroffen met in totaal ca. 120 
nesten. In Zuid-West-Vlaanderen bevonden zich kolonies te Lauwe (ca. 50 nesten) en 
Zwevegem (16-17 nesten). 

Een census van de Roek in Vlaanderen leverde voor 1983 in totaal 1382 nesten op, verspreid 
over 26 kolonies. De werkelijke populatie werd toen geschat op 1400-1500, op een totaal van 
ca. 9000 voor geheel België (VOET et al., 1985). 
Sindsdien zijn de aantallen sterk gestegen. In 1989-1991 werd het Vlaamse Roekenbestand 
geschat op 1800-1850 paar (ANSELIN & DEVOS, 1992), maar mogelijk betreft het hier nog een 
onderschatting. Met een totaal van wellicht minstens 2800 paar in 1994 is het aantal broedende 
Roeken zowat verdubbeld in ruim tienjaar tijd. 

Die opmerkelijke toename werd in geheel Vlaanderen vastgesteld. De Limburgse broedpopu
latie steeg van 1983 (339 paar in 9 kolonies) tot 1994 (825 paar in 25 kolonies) met maar liefst 
143% (zie ookGABRIËLSet al., 1994). 
Ook aan de andere kant van zijn Vlaamse broedareaal deed de Roek het uitstekend. In 1983 
werden in West-Vlaanderen geen broedkolonies aangetroffen, terwijl Oost-Vlaanderen slechts 1 
kolonie telde met 30 nesten (Ronse). In 1994 herbergen beide provincies samen zeker 7 
kolonies met in totaal 195-200 nesten, waarbij de soort zich tezelfdertijd in westelijke en 
noordelijke richting heeft uitgebreid. 

Met deze recente toename lijkt de Roek zich te herstellen van een sterke achteruitgang in de 
jaren '60 en de eerste helft van de jaren '70 (zie ook Figuur 16). Uit VOET et al. (1985) blijkt dat 
het Vlaamse broedbestand in 1955-1957 ca. 2230 broedparen omvatte (32 kolonies), afnemend 
tot slechts 670 paar in 197111972 (9 kolonies). Als belangrijkste redenen voor deze achteruit
gang worden afschot, veljaging en vergiftiging door pesticiden in de landbouw opgegeven. De 
wettelijke bescherming van de soort en een betere reglementering van bestrijdingsmiddelen in 
de landbouw hebben daarna echter een ommekeer bewerkstelligd. 

Figuur 16. Aantalsontwikkeling van de broed
populatie van de Roek in Vlaanderen. 

Figure 16. Evolution of the breeding popu
lation of Rook in Flanders. 
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De toename in Vlaanderen is trouwens geen alleenstaand feit, en werd ook vastgesteld in o.a. 
Nederland en Duitsland. In Nederland, waar bijzonder veel Roeken broeden, steeg het aantal 
paren van 30.000 in 1985 tot 47.500 in 1993 (VAN DIJK et al., 1994, 1996). In Nederlands 
Limburg liep het broedbestand op van 825 paar in 1979 tot 2103 in 1994, en in het Duitse 
Nordrhein-Westfalen van ca. 1500 in 1983 tot meer dan 4000 in 1992 (UMMELS, 1995). 

Europese kanarie Serinus serinus 

In totaal werden 25 tot 26 territoria vastgesteld. Rekening houdend met de populatie in Limburg 
( 40-45 paar in 1992), bedraagt het Vlaamse broedbestand wellicht minimum 65-70 territoria. 
V oor een meer betrouwbare populatieschatting zijn echter meer gerichte inventarisaties 
noodzakelijk. 

Aan de Oostkust houdt een kleine reliktpopulatie stand in het Knokse (11 territoria) en was er 
een territorium te Beemem-Hertsberge. Elders is het in de westelijke helft van Vlaanderen 
bedroevend gesteld met deze soort: aan de Westkust slechts 2 territoria (ongetwijfeld onvolledig 
!), en in regio Zuid-West-Vlaanderen (Menen) en regio Gent (Oosterzele) telkens 1 territorium. 
Naar het oosten toe wordt het niet echt veel beter, maar in Oost-Brabant broedden te Tienen in 
de Boomgaard Reynaerts niet minder dan 5-6 broedparen, en in het stadscentrum nog één. In de 
Deroervallei was er een territorium bij het Stadion van Diest, in het Leuvense één te Oud
Heverlee (Bremberg), en in de Kempen één te Retie. 
Uit de provincie Limburg, waar enkele tientallen paartjes broeden, ontvingen we voor 1994 
geen gegevens. 

In Vlaanderen en Nederland bereikt de Europese Kanarie, in oorsprong een mediterrane soort, 
zowat de noordgrens van zijn huidig West-Europees broedareaaL Bij veel soorten, inclusief 
Europese Kanarie, zijn grote fluctuaties aan de areaalgrenzen geen ongewoon fenomeen. 
De aantalsevolutie aan de Oostkust is vrij goed gedocumenteerd, en is mogelijk representatief 
voor de rest van de Vlaamse populatie. Na een eerste broedgeval in 1960 vond een snelle 
toename plaats die een hoogtepunt kende eindjaren '70 (o.a. 50 paar in 1975). In de loop van de 
jaren '80 manifesteerde zich vervolgens weer een merkelijke achteruitgang van het broed
bestand. Dit was ook merkbaar in de rest van Vlaanderen. In een aantal gekoloniseerde gebieden 
verdween de soort zelfs weer volledig, o.a. te Leuven (ca. 50 paar) en Merelbeke (25 paar) (DE 
MEULE:MEESTER, 1989). 
Dezelfde grote lijnen zijn terug te vinden in de evolutie van de Waalse en Nederlandse 
populatie. Omstreeks 1973-1977 bedroeg de Waals-Brusselse populatie ongeveer 2250 paar. In 
de periode 1980-1984 daalde dit aantal tot amper 230 paar in Wallonië en 30 paar in het 
Brusselse. Voor deze sterke achteruitgang worden vooral de koude en natte lentes én de massale 
illegale vogelvangst verantwoordelijk geacht (VAN DER ELST, 1990). 
In Nederland was er in de jaren '70 een expansiegolfmet een piek omstreeks 1978-1979 (450-
500 paar; SOVON, 1987). Daarna daalden de aantallen snel met een dieptepunt halverwege 
jaren '80 (100-150 paar). Recente inventarisatiegegevens wijzen op een heropleving; in 1992 
werd de Nederlandse populatie, die hoofdzakelijk beperkt is tot Zuid-Limburg, op 160-200 paar 
geschat (VAN DIJK et al., 1994). 
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Of dit recente herstel van de soort zich ook voordoet in Vlaamse broedgebieden is voorlopig 
niet afte leiden uit de binnengekomen gegevens. De (ruwe) schattingen voor de periode 1985-
1988 en 1989-1991 (respectievelijk 150 en 54-100 paar, VAN VESSEM & MEIRE, 1990; 
ANSELIN & DEvos, 1992) wijzen in ieder geval niet in die richting, maar zijn te weinig 
gebaseerd op echte inventarisatiegegevens om betrouwbare uitspraken te doen over toe- of 
afname. 

Sijs Carduelis spinus 

Van deze onregelmatige broedvogel werden 3 territoria gemeld: 1 in regio Oostkust en 2 
broedparen (metjuv.) in de Molenbeekvallei (Zandhoven) in regio Herentals. 

Over het broedvoorkomen van deze soort is relatief weinig bekend. Het gaat om hooguit enkele 
territoria per jaar die verspreid over gans Vlaanderen kunnen voorkomen. In Wallonië is de 
soort veel talrijker. In 1989-1991 werd de broedpopulatie er geschat op 10.000 tot 25.000 paar 
(ANSELIN & DEVOS, 1992) 

Kleine Barmsijs Carduelis jlammea cabaret 

Er werden in 1994 in totaal14 territoria genoteerd, alle aan de Oostkust: 10 in de Zwinbosjes te 
Knokke, 3 te Beemem en 1 te Zedelgem. Gezien het ontbreken van inventarisatiegegevens uit 
de West- en Middenkust, kan geen schatting gemaakt worden van de Vlaamse populatie. 

De soort is sinds 1975 gekend als broedvogel in de kustduinen. Daarbuiten komt de soort eerder 
uitzonderlijk tot broeden (vooral in het bossencomplex te Brugge-Aalter). 
In 1978 werden ondermeer 6 paar gemeld in het Zwin te Knokke en 10 paar in de Westhoek te 
De Panne. Vanaf 1980 werd het broedvoorkomen veel onregelmatiger, met kleinere aantallen 
(DEVILLERS, 1988). Voor de periode 1980-1982 werden in ieder geval nog broedgevallen 
gemeld in Knokke-Heist en Koksijde (MAES et al., 1985). Sindsdien zijn er slechts weinig 
gegevens gepubliceerd. Populatieschattingen in VAN VESSEM & MEIRE (1990) en ANSELIN & 
DEVOS (1992) maken gewag van 1-10 paar in 1985-1988 en 3-7 paar in 1989-1991. Recente 
inventarisaties aan de Oostkust wijzen echter op een talrijker voorkomen dan verwacht. In 1993 
werden 6 territoria in de Zwinbosjes en 2 te Wenduine-De Haan geteld (LUST et al., 1995), en in 
1994 waren er ook meerdere territoria in de boscomplexen in de ruime omgeving van Brugge. 
In hoeverre het hier gaat om een reële toename is onduidelijk. 

Kruisbek Loxia curvirostra 

Van deze soort, die afhankelijk van invasies sterke wisselingen in het broedbestand vertoont, 
werden 25-29 territoria doorgegeven. 
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Resultaten 

De verspreiding van de soort wordt weergegeven in Figuur 17. In het westen was er minstens 1 
territoriwn in regio Middenkust, en niet minder dan 9-11 territoria in regio Oostkust (3 te 
Knokke, 6 te Beernero en 2 mogelijk te Wingen/Beernem). 
In de Noorderkempen en de Antwerpse regio waren er in totaal minimwn 4 territoria (2 te 
Kalmthout en 2 te Brecht). 
In regio Herentais waren er 6-8 territoria te Vorselaar-Herentals-Herenthout. Voor Limburg was 
er sprake van 'een 5-tal' paar, maar goede gegevens ontbreken. Mogelijk broedt de soort in het 
Leuvense (Meerdaalwoud), maar voor 1994 ontbreken gegevens om dit te staven. 

Een vergelijking met vroegere gegevens toont aan dat 1994 zeker een goed jaar was voor de 
Kruisbek in Vlaanderen. Echt veel cijfermateriaal over het vroegere en huidige voorkomen van 
de soort als broedvogel is echter niet voorhanden. Sinds de jaren '70 komt de soort vermoede
lijk jaarlijks tot broeden in sterk wisselende aantallen. Vooral in grote naaldhoutaanplantingen 
in de Kempen en de Voerstreek blijkt de soort in bepaalde jaren in belangrijke aantallen voor te 
komen. In Limburg kwam de soort waarschijnlijk voor het eerst tot broeden na de belangrijke 
invasie in 1983. GABRIËLSet al. (1994) geven aan dat de aantallen schommelen tussen 50 paar 
(na invasies) en 5 paar (in overige jaren). 

Kruisbek 
Loxia curvirostra 

territoria gekarteerd 
23-26 

territoria geschat 
geen schatting 

Figuur 17. Verspreiding van de Kruisbek als broedvogel in Vlaanderen, 1994. 
Figure 17. Distribution ofbreeding Crosshili in Flanders, 1994. 

Roodmus Carpodacus erythrinus 

• 1-2 

• 3-5 

• 6-8 

Met een totaal van 9 territoria deed deze nieuwkomer het bijzonder goed. De territoria werden 
alle vastgesteld aan de Oostkust: 5 in de Zwinbosjes te Knokke, 2 in de Duinbossen te Wendui
ne-De Haan, en 2 in Bulskampveld. 

Het broeden van de Roodmus in Vlaanderen is een zeer recent fenomeen en kadert in een 
westwaartse uitbreiding van deze in oorsprong Noord- en Oost-Europese soort. Een eerste 
territoriwn werd in 1991 genoteerd in de Zwinbosjes. Een inventarisatie van alle duingebieden 
aan de Oostkust in 1993 leverde in totaal 5 territoria op (waarvan 2 zekere broedgevallen) (LUST 

et al., 1995). Er dient wel op gewezen dat tot op heden nog geen enkele van deze territoria en/of 
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broedgevallen gehomologeerd is door het BAHC. De geciteerde cijfers worden dan ook onder 
voorbehoud gegeven. 

Deze onopvallende soort is moeilijk te inventariseren, vooral door de geringe zangactiviteit 
gedurende een korte periode (BAKKER, 1993). Bovendien is het oppassen voor late doortrekkers 
die voor enige verwarring kunnen zorgen. Het is dan ook niet meteen duidelijk of de vastgestel
de territoria een goed beeld geven van de Vlaamse populatie. In minder goed bezochte 
duingebieden aan de West- en Middenkust kan de soort gemakkelijk over het hoofd gezien zijn. 
Ook in de Antwerpse regio en in Limburg waren er de afgelopen jaren waarnemingen van 
(kortstondig) zingende mannetjes. 

Het verschijnen van de Roodmus in Vlaanderen past in ieder geval in het patroon dat in onze 
buurlanden wordt vastgesteld. De kolonisatie van Nederland startte in de tweede helft van de 
jaren '80 met een eerste zeker broedgeval in 1987 (KWINT, 1991; BAKKER, 1993). Een echte 
doorbraak volgde in 1992, resulterend in 50-60 territoria (VAN DIJK et al., 1994). Het broedare
aal beperkt er zich voorlopig tot de kuststreek (vooral Waddeneilanden en Flevoland). Ook in de 
Noord-Franse kuststreek (Cap Blanc Nez) werden in 1993 en 1994 heel wat zingende Rood
mussen aangetroffen. Verschillende koppels gingen over tot nestbouw (DE SMET et al., 1996, in 
prep.). Verder was er de laatste jaren een opmerkelijke toename van het aantal waarnemingen in 
Groot-Brittannië, vooral aan de Engelse Oostkust. In 1992 leverde een in:flux zeker een 5-tal 
broedgevallen op (HARRAP in Bird Watching June '94). 

Ortolaan Emberiza hortulana 

Te Peer werden nog twee tot drie zangposten genoteerd. Er waren echter geen wijfjes meer 
aanwezig, waardoor er voor het eerst geen broedgevallen meer waren in Vlaanderen. 

Hiermee zet de neerwaartse trend van de laatste decennia zich verder. De sterke achteruitgang 
van de Ortolaan sinds het midden van de jaren '60 werd reeds uitgebreid beschreven door MAES 
et al. (1985) en GABRIËLS et al. (1994). De populatie in de Turnhoutse Kempen en het 
noordwestelijk deel van de Antwerpse Kempen bedroeg omstreeks 1950 samen wellicht 
minstens 250 paar. Op dat ogenblik kwamen ook in Limburg vermoedelijk nog meerdere 
honderden broedparen voor. Inventarisaties in 1980 en 1985 leverden voor het volledige 
Kempische Plateau respectievelijk nog 83-84 en 35-39 territoria op, wat neerkomt op een 
afuame van meer dan 90 %. 

De Ortolaan is sterk gebonden aan een oud en kleinschalig agrarisch landschap, gelegen op 
zandgronden en met een grote variatie aan landbouwteelten. Het verdwijnen van dit habitat is 
ongetwijfeld de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de soort in Vlaanderen en grote 
delen van West-Europa, hoewel ook klimatologische factoren mogelijk een rol spelen (MAES et 
al., 1985). Ondanks recente inspanningen om het typische broedhabitat te beschermen en terug 
in ere te herstellen (o.a. aankoop van 15-tal ha. door de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, 
Afdeling Natuur), lijkt het er op dat de soort binnenkort volledig zal verdwijnen uit Vlaanderen. 
De Nederlandse populatie lijkt trouwens hetzelfde lot beschoren. In 1992 werden nog slechts 18 
territoria geteld, waarvan 16 in Noord- en Midden-Limburg (VAN DIJK et al., 1994). 
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Overige soorten 

Van diverse soorten werd in 1994 broedgedrag vastgesteld, maar kon niet besloten worden tot 
een territorium of broedgevaL Meestal gaat het om soorten waarvan verwacht wordt dat ze zich 
de komende jaren als broedvogel in Vlaanderen zullen vestigen. 

Eind april verschenen 5 adulte Koereigers Bulbucus ibis in het Blankaartgebied te Woumen
Merkem. In de tweede helft van mei ging het nog om 3 exemplaren. De vogels werden 
herhaaldelijk gezien in de plaatselijke Aalscholver- en Blauwe Reigerkolonie. Daarbij werd 
zelfs baltsgedrag op een leeg nest waargenomen. Gezien de noordelijke expansie van de soort in 
Frankrijk is het zeker niet onmogelijk dat zich in de nabije toekomst ook in Vlaanderen 
broedende Koereigers zullen vestigen (COURTENS, 1996). 

In mei en juni verbleeflangdurig een Zwarte Wouw Milvus migrans in het Blankaartgebied te 
Woumen-Merkem. Er waren echter geen aanwijzingen van broedgedrag, en vermoedelijk ging 
het om een overzomerend exemplaar. De soort broedde hier wel reeds met succes in 1990 en 
1991 (zie ook CLAEYS & DEVOS, 1990). 

De aanwezigheid in het vooijaar 1994 van een baltsend koppel Slechtvalk Falco peregrinus in 
de regio Gent doet de hoop toenemen dat deze soort zich in de nabije toekomst als broedvogel 
in Vlaanderen zal vestigen. Sinds 1991 (en mogelijk 1990) is de soort reeds broedvogel in 
Nederland, waar genesteld wordt op hoge gebouwen (zie o.a. VAN GENEIJGEN, 1994). 

Minstens 2 paar Bijeneter Merops apiaster hebben met succes gebroed, ongeveer 100 meter 
over de Belgische grens op Frans grondgebied. De foeragerende adulten en later ook de 
uitgevlogen jongen werden echter veelvuldig gezien aan de Vlaamse zijde van de grens. In 
Frankrijk heeft de soort zijn broedareaal sinds 1970-1975 flink in noordelijke richting uitge
breid, wat vermoedelijk in verband staat met gunstige klimatologische omstandigheden 
(YEATMAN-BERTHELOT& JARRY, 1995). 

~· . . 
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BESLIDT 

Het project 'Bijzondere Broedvogels Vlaanderen' kan als een eerste stap gezien worden om 
broedvogels in Vlaanderen echt te gaan monitoren. Het is nog vroeg om reeds na één broedsei
zoen een evaluatie te maken van het project. Toch kunnen reeds een aantal conclusies getrokken 
worden die van belang zijn voor de verdere toekomst van het project. 

Een zeer verheugende vaststelling is het grote aantal medewerkers dat in 1994 heeft bijgedragen 
tot het project. Dit wijst in de eerste plaats op een grote interesse voor het voorkomen van 
broedvogels in Vlaanderen. In veel regio's ontbreekt het evenwel aan ervaring met het 
gestandaardiseerd inventariseren van vogels, en dit was in 1994 goed voelbaar. Een belangrijk 
deel van de ingestuurde gegevens bestond uit eerder toevallige waarnemingen. Dergelijke 
gegevens zouden in principe slechts een beperkte, aanvullende functie mogen hebben. Naar de 
toekomst toe is het zeker noodzakelijk dat de soorten meer systematisch geïnventariseerd 
worden. 
Ook op een aantal andere punten lijkt bijsturing noodzakelijk Voor een aantal soorten lijkt een 
jaarlijkse inventarisatie over geheel Vlaanderen moeilijk vol te houden wegens té arbeidsinten
sief. Het gaat in de eerste plaats om Wespendief, Havik, IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart en 
Grauwe Gors. Dit zijn soorten met een ruim verspreidingsgebied en een brede habitatkeuze, of 
soorten die door de aard van het broedbiotoop (bv. grote bossen) moeilijk te inventariseren zijn. 
Het inventarisatieprobleem stelt zich vooral in die regio's waar de desbetreffende soorten het 
talrijkst zijn (bv. de Havik in Limburg). Voor een betrouwbare trendanalyse is het evenwel 
noodzakelijk dat ook informatie over de 'goede' gebieden beschikbaar is. Vaak worden immers 
verschillende aantalsevoluties genoteerd in de kern en aan de rand van het verspreidingsareaal. 
Daarom werd beslist om de inventarisatie-inspanningen voor die soorten te concentreren in 
bepaalde, vooraf vastgelegde jaren (bv. om de 5 jaar). In de tussenliggende jaren worden de 
betreffende soorten slechts facultatief geïnventariseerd. 
Anderzijds zijn er ook enkele soorten die, ondanks hun iets talrijker voorkomen, vrij gemakke
lijkjaarlijks te inventariseren zijn in het grootste gedeelte van Vlaanderen (bv. Kluut, Tureluur). 
Er kan overwogen worden om vanaf 1997 de soortenlijst in die zin uit te breiden. 

Het belang van het project 'Bijzondere Broedvogels Vlaanderen' zal vooral tot uiting komen 
binnen enkele jaren, wanneer bepaalde trends nauwgezet zullen kunnen beschreven worden. 
Dergelijke trendgegevens hebben een belangrijke signaalwaarde. Uit dit rapport blijkt immers 
dat niet minder dan 13 soorten broedvogels zeer sterk bedreigd zijn d.w.z. dat ze -indien de 
huidige trend zich verder zet- volledig verdwenen zullen zijn uit Vlaanderen tegen het jaar 
2000. Het gaat om Woudaapje, Roerdomp, Grauwe Kiekendief, Korhoen, Kwartelkoning, 
Draaihals, Paapje, Tapuit, Snor, Grote Karekiet, Grauwe Klauwier, Klapekster en Ortolaan. 
Aan dat lijstje mogen we wellicht ook Dwergstern en Grote Stern toevoegen, gezien deze 
soorten slechts in één enkel, niet beschermd gebied voorkomen dat bovendien gedoemd is om te 
verdwijnen. Dit zou betekenen dat in minder dan tien jaar tijd meer dan twee keer zoveel 
broedvogelsoorten zouden verdwijnen in Vlaanderen als in de voorbije 100 jaar (onregelmatige 
broedvogels niet meegerekend) ! Het huidige lijstje van uitgestorven soorten omvat Ooievaar, 
Kemphaan, Zwarte Stern, Hop en Duinpieper. 
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Besluit 

Op korte termijn streeft het Instituut voor Natuurbehoud naar het opstellen van een gedocu
menteerde Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen. Het BBV-Project levert hiervoor de 
noodzakelijke basisgegevens. Rode Lijsten zijn een belangrijk beleidsgericht instrument om 
concrete beschermingsmaatregelen op het terrein afte dwingen. Het gaat vooral om maatregelen 
die verder habitatverlies -zowel kwalitatief als kwantitief- moeten voorkomen, gekoppeld aan 
initiatieven voor biotoophersteL 
De meeste belangrijke vogelgebieden in Vlaanderen zijn inmiddels wel op nationaal of 
internationaal vlak beschermd, maar deze papieren bescherming blijkt onvoldoende te zijn om 
de sterk dalende trend van veel vogelsoorten te stoppen of zelfs maar af te remmen. Zo komen 
uit de meeste Europese Vogelrichtlijngebieden nog steeds alarmerende berichten over habitat
verlies, verstoring enz ... In de IJzervallei heeft men nog steeds te kampen met veel te lage 
waterpeilen. In het Vijvergebied van Midden-Limburg worden riet- en moerasvegetaties sterk 
aangetast, ondermeer door een intensivering van de viskweek Te Antwerpen-Linkeroever 
wordt melding gemaakt van o.a. motorcross en helicopterlandingen midden in broedterreinen 
van Strandplevier en Visdief. Hoewel hier en daar een kentering merkbaar is (o.a. via de 
oprichting van de zogenaamde Ecologische Impulsgebieden), blijft er een grote nood aan 
actieve, doelgerichte maatregelen op het terrein. Het BBV-Project biedt daarbij een belangrijk 
referentiekader waarbij de trend van bedreigde vogelsoorten zowel binnen als buiten bescherm
de gebieden kan nagegaan worden. Op die manier kan informatie ingewonnen worden over de 
doeltreffendheid van bepaalde bescherrnings- en beheersmaatregelen en de eventuele noodzaak 
aan bijsturingen. 

De geschetste behoefte aan bijkomende maatregelen om de leefgebieden van bedreigde vogels 
in Vlaanderen beter te beschermen (of om nieuwe geschikte gebieden te creëren), moet in de 
komende jaren verder onderbouwd worden met betrouwbare en wetenschappelijke inventarisa
tiegegevens. In die zin is de verdere uitbouw van databanken en meetnetten, zoals het BBV
Project, van het allergrootste belang. Ook op internationaal niveau is er trouwens een grote nood 
aan 'up to date'-gegevens over bedreigde en zeldzame broedvogels (o.a. in diverse projecten 
van Birdlife International). 
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APPENDIX 1. 

Overzicht van de regionale coördinatoren van het project 
'Bijzondere Broedvogels Vlaanderen', broedseizoen 1994. 

Westkust 

Rudi Debruyne 
Het Bedelf 32 
8600 Diksmuide 

Middenkust 

Serge Allein 
Verdunlaan 5 
8450 Bredene 

Oostkust 

Frank De Scheemaeker 
Ronselarestraat I 05 
8380 Dudzele (Brugge) 

leper 

Geert Verhaeghe 
R. Van Bethunelaan 20 
8900 Ieper 

Roeselare 

Wim Declercq 
Kleine Noordstraat 41 
8830 Hooglede 

Tielt 

Dries Van Nieuwenhuyse 
Speistraat 17 
9550 St.-Lievens-Esse (Herzele) 

Zuid-West-Vlaanderen 

Luc V andeghinste 
Heulsestraat 150 
8501 Bissegem 

Noord-Oost-Vlaanderen 

Walter Hamelinek 
Vrouwstraat 26 
9970 Kaprijke 

Waasland 

Lyndon Kearsley 
Kloetstraat 48 
9120 Melsele (Beveren-Waas) 

Gent 

Geert Spanoghe 
St.Denijslaan 28 
9000 Gent 

Durmevallei 

IweinMauro 
Brouwerijstraat 29 
9160 Lokeren 

Schelde-Leie 

Luc Menschaert 
Reumestraat 255 
9700 Oudenaarde 

Denderland 

Fonny Schaeters 
L. Dosfelstraat 3 9 
9200 Dendermonde 

Dender-Zwalm 

Joris Bracquené 
Pastorijstraat 2 
9500 Geraardsbergen 



Antwerpen Mol 

Ludo Benoy JefSas 
Klaproosstraat 12 Wildstraat 8 
2610 Wilrijk 2400 Mol 

Noorderkempen Herentais 

Joris Pinseel Ignace Ledegen 
Hofstraat 13 Kloosterstraat 3c 
2910 Essen 2200 Herentais 

Klein-Brabant Deroervallei 

Chris Coeckelbergh Rogier De Fraine 
Leemgaard 22 Molenberglaan 3 
2870 Puurs 3272 Testelt 

Lier Leuven 

Joachim Tafforeau Maarten Hens 
Kesselsesteenweg 88 Redingenstraat 13 
2500 Lier 3000 Leuven 

Mechelen Oost-Brabant 

Willy Beullens Marcel Jonkers 
Pareipoelstraat 38 Zijdelingsestraat 20 
2800 Mechelen 3300 Tienen 

Brussel Limburg 

Eric Toerman Jan Gabriëls 
G. V anderlindenstraat 10 Echellaan 12 
3000 Leuven 3740 Bilzen 

Er was in 1994 geen coördinator voor de regio's Halle, Heist-op-den-Berg 
en Turnhout. 



APPENDIX 2. 

Medewerkerslijst 
Project 'Bijzondere Broedvogels Vlaanderen', 

broedseizoen 1994 

Westkust: Koen Devos, Rudi Debruyne, Dries Bonte, Jan Hublé, Robert Desaever 

Middenkust: Serge Allein, Bruno Beyen, Paul Lingier, VWG Oostende 

Oostkust: Frank De Scheemaeker, Patriek Lust, Lode Gillis, Guido Burggraeve, Willy Dias, 
Paul D'hoore, Filip De Ruwe, Georges De Putter, Guido Orbie, Philip Recour, John Van 
Gompel, Ledewijk Popelier, Marc Peeters, Dirk Content, Luc Decat, Rik De Jaegher, 
Jurgen Vanpraet, Egon Niesen, Gabriel Wieme, Kris Decleer, Marcel Pottier, Thomas 
Defoort, Tim Adriaens, Karim Neyrinck, Roland Vannieuwenhuyze, Robrecht Pillen 

Ieper: Geert Verhaeghe 

Roeselare: Wim Declercq, Wim Debruyne, Wouter Courtens, Koen Vandepitte, JNM
Roeselare 

Tielt: Dries Van Nieuwenhuyse 

Zuid-West-Vlaanderen: Luc Vandeghinste, Yves Baptiste, Bram Thuysbaert, Dirk Derdeyn, 
Steven De Jonghe, Michel Lagae, Johan Staelens, Carlos Van De Ginste, Peter Van de 
Kerkhove, Patriek V andenbroucke 

Noord-Oost-Vlaanderen: Walter Hamelinck, Gert Du Cheyne, Walter De Smet, Jozef Buysse, 
Johan De Meyer, Roger Janssens, Philip Van den Bossche, Jan Pauwels, Jan Versigghel 

Waasland: Jacques Van Impe, Jean Maebe, Ludo Benoy, René Maes, Chris De Buyzer, 
Lyndon Kearsley 

Gent: Geert Spanoghe, Valére Geers, E. Thoen, P. Van Gele, Ward Vercruysse, Han Remaut, 
M. Moors, Antoon Blondeel, Geert De Knijf, Anny Anselin 

Durmevallei: Iwein Mauro, Peter van de Putte, A. Van Peteghem, André Verstraeten, Patriek 
Neirynck 

Schelde-Leie: Luc Menschaert, Norbert De Smet, André Wandels, N. Geiregat, Willy Aelvoet, 
Frank Delbecque, Jacques V anheuverswyn, Wim Packet 

Denderland: Fonny Schoeters, W. D'Haeseleer, Tom Moens 

Dender-Zwalm: Joris Bracquené 



Antwerpen: Ludo Benoy, Jean Maebe, Etienne Van Rooy, Peter Hofman, Paul Gerené, 
Raymond Deman, Jef De Ridder, Jef Van Ammel, Herman Voet, B. Mertens, Willy 
V erschueren 

Noorderkempen: Joris Pinseel, Dirk Symens, JefDe Ridder, Joris Eist, Herman Lieckens, Dirk 
Vilijn, Herman Nuytemans, Cees Van Laerhoven, Paul Snels, Flor Van Meel, René Nelen, 
John Van den Bemt, Wim De Bock 

Klein-Brabant: Chris Coeckelbergh, Luc De Wit, H. Mees, Joost Reyniers, Paul Spittaels, 
Hendrik D'Hertefelt, Paul Mees, S. Verbruggen 

Lier: Joachim Tafforeau, Dirk Colin, R. Schoonvliet, D. Van Tulder 

Mechelen: Willy Beullens, Erik De Smedt, Gust De Weerdt, Eric Callebaut, André Clermont, 
Jean Kiebooms, Gert Meeus, Vic Michiels, Jean Niesz, Steven Vansteenkiste, Pons 
Willemsen 

Brussel: Eric Toorman, VWG Brussel, Alain Reygel 

Turnhout: Koen Van Nijen, Tom Goossens 

Mol: Jef Sas, Frans Daemen, J. Henderick:x, Martin Zeinstra, André Dekoning, Wielewaal 
Midden-Kempen 

Herentals: Ignace Ledegen, Bert Veris, Wilfried van de Schoor, Floris Vaes, Paul Geysels, Guy 
Aeschlimann, Guy Bellens, Tom Goossens, Paul De Cnodder, Maarten Jacobs, Daan 
Janssens, Norhert Willaert, Yves De Cnodder, August Belmans, Jan Scholiers, Walter Van 
der Eist 

Demervallei: Rogier De Fraine, K. Aerts, L. Wijns 

Leuven: Maarten Hens, Herwig Block:x, Carlo De Clerck, Jos Grootjans, Kris Van Scharen, 
Bruno Nef, Piet De Becker, Roald Steeno, Geert Bleys, Jan Wellekens 

Oost-Brabant: Marcel Jonkers, Peter Collaerts, Philippe Smets, E. Hoebrechts, D. Vandeput 

Limburg: Peter Bellen, Jean Beugels, David Beyen, Sylveer Bloemen, Marcel Claes, Leo 
Corstjens, Alfons Cox, Luc Crevecoeur, Corrie Custers, Marc Declercq, Rogier De Fraine, 
Peter Dejong, Michel Emmers, Jan Gabriëls, Peter Gabriëls, Mathieu Geelen, Albert 
Geuens, Patriek Hermans, Cyriel Ilsbroux, Jacky Jacobs, Rik Jacobs, Tony Jacobs, Jan 
Kenens, JozefKerkhofs, Jan Korsten, Gijs Kurstjens, Hubert Lehaen, Koen Leysen, Martin 
Loenders, Willy Loenders, Bert Looten, Albert Mertens, René Moors, Chris Onkelinx, 
Emiel Opdenacker, Willy Pardon, Léon Plessers, Yvon Princen, Jos Rutten, Romain 
Ruymen, Jan Sanders, Freddy Sanen, Eric Scorpion, Jan Stevens, Eddy Timmers, Paula 
Ulenaers, GustaafVan Damme, Johan Van Hertem, LucVan Keer, Paul Van Sanden, Jos 
Vandebroek, Jan Vandegoor, Carlo Vanderydt, Leopold Vandewal, Willy Vanlook, André 
Vanmarsenille, Guy Vanzeir, Frans Verstraeten, Jan Verstraeten, Herman Vincken, Marc 
Vos, Paul Vos 



APPENDIX3. 

Resultaten van het project 'Bijzondere Broedvogels Vlaanderen' in 1994. 
Overzichtstabellen van het aantal vastgestelde 

territoria/broedparen per regio. 

1. Westkust 11 . Dunnevallei 21. Halle 
2. Oostkust 12. Schelde-Leie 22. Turnhout 
3. Ieper 13. Denderland 23 . Mol 
4. Middenkust 14. Dender-Zwalm 24. Herentais 
5. Roeselare 15. Antwerpen 25. Heist-op-den-Berg 
6. Tielt 16. Noorderkempen 26. Demervallei 
7. Zuid-West-Vlaanderen 17. Klein-Brabant 27. Leuven 
8. Noord-Oost-Vlaanderen 18. Lier 28. Oost-Brabant 
9. Waasland 19. Mechelen 29. Limburg 
10. Gent 20. Brussel 



Project' Bijzondere Broedvogels Vlaanderen' Regionale totalen 1994 

Regio i 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! ll ! l2 i 13 ! 14 ! 15 
Geoorde Fuut i i i 1 i i i i i i i i i i i i 5 

Knobbelzwaan i 1 i 1-3 i 8 i i i i 2 i 2 i i i 3 i 3 i 1 i i 13 

Zomertaling i > 15 i 1 i 21 i i i i i i i 3 i 3 i i i i 4-5 

Porseleinhoen i i i i i ! i i ! i i i i i i 

~;~~~1f.~i!, lll \~111 i:: I Ei E F l i i 1
1 

Strandplevier i 4 i i 85 i i i i i i 46-48 i i i i i i 
::~~~~~~~Ir.:::::::::::::::::::::::::::r::::::: ::::::: :::::r::::::::::::::::::r::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::r::::::::::::: ::::::c:::::::::::::::::r:::: ::::::::: :::::r::::::::::::::::::r:::::::::: :: : :: : ::r::: :: : :::::::::::::r::::::::c:: ::: :r:::::: ::: ::::::::::c::::::: ::: :::::::r:::::::::::::::: :::c::::: ::: ::: ::::::: 
Zwartkopmeeuw i i i 18 i i i i i i 8 i i i i i i 5-8 

::g~§.~~~~:::::::::::::::::::::::r:::::~:?:~:::::::c:: ::::::::::::::::r:::~:~~?::::r:::: ::::::::::::::r::::::::::::::::::r::::::::::::::::::r::::::::::::::::::r::T~~~:::::r::>~9~:::::r::::~:~9~::::r:::~39~:::::r::::::: :::::: ::: :::c::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::r:J:~§.~:::::: 
Stormmeeuw i i ! 1 i i i ! i ! i i i i ! : 



Project' Bijzondere Broedvogels Vlaanderen' Regionale totalen 1994 

Regio i 16 i 17 i 18 l 19 i 20 i 21 l 22 i 23 i 24 i 25 l 26 l 27 i 28 i 29 i Totaal 
Geoorde Fuut l > 8-9 i i i i i i l i 1 i i i i i 1 i 17-18 

~ö.~l.1i~ ::111 I l l :-=T 1 1 -1 l I l i f: 1 ii 
Kwak i i i i 1 i i i l i i i i i i 1 i 39 

Grauwe Gans i i 3 i i i i i i 1 i i i i i i + ! 166 

i~i~~r:~~~n:: I ~ ~ l : 1 : ] _;~ l ~~_;;! I i ! l l I ~ I ~~ I : 1 ;~ I ~~~~ 
Mandarijneend i l l 1 i l + l i l l l l i l l l 2 

Brume Kiekendief i i i i i i i ! i ! i ! i i 3 i 65-67 

:H~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::r:::::~~~::::::r:::::::: :::::::::r::::::::::::::::::r::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::c:::::::::::::::::r:::::::::::::::::::r::::::::::~::::::::::::r: :::::::::::r:::: ::~:::::::r::~:I~~t:r:::::::::::::::::::::c:::: ::±:::::::::r:::::::::~~:~jr:::::::: 
Korhoen l l i l i i i i i i l i l i + l + .. i>ö:rsëïëiïiilö.ëiï··················1·····················1············ ·········1····················r·········2········-r····················r···················:····················:·····················1·························!·············-r················T·················1······················:·········ï·········r·············3················ 

Strandplevier i i i i l i l i l i l i i l l 135-1 37 
00 oooooooooooooo 0 o o •:• ooo o ooooouo o o o o o+o oo oo o.oo o o!oooooooooo ooooo•o••••! o ooooo oOOOoo o• o o• • ' ''! o ooo o oo oooo o oo oo o •••t• ooo o o oooo ooo o 0 o o oo o ~ •••••o • ooo oo '''' '''''! •O o o ooooo ooooo O oOo ooo~ 000 0 0 0 0 0 0000 OO•••••••: • • Oo oo • • oo o •• oo o o • o o • : 0 ° 0 0 0 0 •• • • oo o oo ooo 0 OoooooO! ••oooooooooOOo!oooooo.ooooo .. ooo ~ ooo ••• ••••• • •• o o ••: o o ••• o•o o oo o o o o ooo oo o '"! • oooooooooooooo o '''''!" "" o o •••••••• oo , ••• • • 0 ••••• ••• 

Watersmp ~ i i ~ i i i ! ! ! ! i ~ ! 20-25 i 21-26 

~t~~t~;:~~ r;;~~ ~ 1 ll l=- 1 1 ~~~ ~~~~;~~~lil r ~:0:~ ;~r r l \~4l~f:~~;~ ~ 
·ï<iëïiïë.Mäiïiëïiiïëë"üw···r············ ·· ··· · ··!·· · ··· ·· ······ ······r····· ········· ····r······ ·············1····················-: · ········· ··········r·················· r·········· · ··· · ···· T········· · ·· ··········· · ·r··· ········r· ·· · ·· · ·· · ··· ·· · r· ······ ··· ··· ···: · ·· · ·· ··· ······ · ······ -r· ·· ··· · ··ï······· ··r············"3ï~·· · · ·········· 
••, • • • 0 ••• • • •·••••••••• ••• , • •, , 0 , ••••••••••••••••• t • ••• o o o • •• ••• ••• •• •••~oo ooo ooo ooooo oo ooo oo •~oo.ooooooo o ""'''''~'" ' '' • •• •• • •"" "'~ oo•oo • '" "' ••• '" "'!' • '" •• • "''" '"""!' "'' 00 0 000 

'"" " '" '! ' •" • 0 00
" "''"' "' ·~•' 00 00 0 00 0 

""'""' '" • • • t • • • •• "' '" 00 ·~ • 0 " "" ' "''"" t' 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 '"' 0~ 0000 000 ""' 0 ' ' 0 ' '' ' ' ' ·~ •' • • "'"" '" 0 " • '"!"' •• • ' " '"''" •• ' • • • •• " '" '"' 

Zilvermeeuw ~ i ! i i i i ! i ! ! ~ i ! 3 ! 195 



Project 4 Bijzondere Broedvogels Vlaanderen' Regionale totalen 1994 

Ref(io i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Grote Stem i i i 800-1000 i i i i i i i i i i i i 

~~~~~~~~ 111 ~~[ i ll 1 1 I ~~~ 13.1 I T =:·r : E 
Halsbandparkiet i ! i i i l i i i i i i i i i . .. . ... .. . . ...... ... . . . ..................... ·····!· ................... ·~· ... 0 ••• • ••••••••• ···~ ................ ......... !········· ....... ····~· ............ 0 •• ••• -~ •••••••••••••••••••• ~ 0 0 0 0 0 • •••••••••••••• t·· .. ............... ·!· ................... ~ ... .............. 0 •• ~ ••••••••• ••••• • 0 ••• ·~ •••••• •••••••••••••• ~- ••• • •• ••• ••• ••••••• ~ ••••••• ••• •••••••••• ~ ••• ••• •• • •• • • 0 0 •• • •• 

Monniksparkiet i i i i i i i i i ! i i i i ! 

~~~~~~~~;~;.;~ 1 ~~ rr ~~~ 111 r~~-~ i~ 1 ! ~~~~ ~~ 1 :r r ! ~ 
Grote Gele Kw1k i i i 1 i i i i 1 i i i 5 : i >2 i 3-5 i 11 i 

Cetti 's Zanger ! 2 ! i 1 i i i i i i l i l i i i 

~~~~:.:.~~~~~! ~ l ! : ! 1: I ~~:t:: 11'11 l 1: I: I 
Baardmannetje i l i i i i i i i i 5 i i l i ! i 

0 •• ••••••• ••••••••••• • • •••••• •• 00 ••• 0 00 0 0 00 0 0000 •!•• ·• ••••oooooo 0 •• 0000~0 0 ooo••·•· o•• 000 0°0 ··~ ••••••••••••••• 0000000•••!•• •••••••••••••• 00 °0~0 • •• ••• ••••••••••••• 't . ................... ~ .................. . ·t· .................. . ~ .. 0 o• 0 o• 0 0°0 Oo. Oo o • • t· ............ Oo 0 00 0 O! • 0 ••• ••••••••••• • ••• ~ •••• ••••••••••••• • •• ~ • • •• •• • •• •••••••••• ·~·· •••••••• •••• ••••• -~·· · ··· • •• • • • ••••• • •• 

Buidelmees i ! i 2 i i ! i i i 1 i i i i i i 3 

Kleine Barrosijs ! l i 14 i i ! i i i i i ! i i i 

~~~i~ 11 ~~ r ~1.'.11.11 r: ., i 1 1 : r : r r 2 



Project' Bijzondere Broedvogels Vlaanderen' Regionale totalen 1994 

Regio i 16 i 17 i 18 i 19 i 20 i 21 i 22 i 23 i 24 i 25 i 26 i 27 ! 28 ! 29 ~ Totaal 
Grote Stern i i ! i i i i i i i i i i i i 800-1000 

~~~~~~~,~~~,: i I !I : :1: ~ lil ::: [ I I ~~ I\ ~-~ 1:~
4

~~~
43 

Monniksparkiet : : : : : + : : : : : : : : : : + 
··vëïëiüïc··· .. ··· .. ····················t·· .. ·················[········ .. ··········-t····················t····················j·····················t··················j···················t···························t············· .. ·····t··· .............. t····· .. ··············t·················t······················t··· .. ···············j ............... ï ............. .. 

Kuifleeuwerik ! i 3 i i ! i i i i i i i i i (20) i 40-44 

!iff:~t!~~t;~ I l ~:: f · l ':= l ~ lil ::~-~=~ I := l ! ~ 1
6

1

1

; I ~ I ~ l ~1

~l~~:iï 
......................................................................... , ....................................................................................... , ................................................................................................................................................................................................................................. , 
Rouwkwikstaart : : : : : : : : : : : : : : : 2* 

.................................................. i ..................... i ..................... ; .................... .;. .................... ~ ..................... ; .................. ~ ................... ; ........................... t ..................... t ................. l ..................... t ............ ..... ! ...................... ; .................... ~ ............................... . 
Waterspreeuw ! i ! ! i ! i i ! ! ! ! i ! 2 ! 2 

Baardmannetje i i i i i l ! i i i l i i i i 6 
··sui"<iëïffiëë·s···· ··· ········· ··· · ····1··········· ···· · · ·· ·r·· ······ · ········· ·:········ ······· ·····r· ······ ············ r·· ·········· ·· ··· ··T··············· ··1······· ············ ~ ···· ·· ···· ····· ····· ·· · ···T········ ··········T··· ···· · ·······T··· ········ ·········1 ·········· ·······1·· ··· · ······ · · ·· · ····· 1······ëa:ï"····T········· · ·· · ·s········· ··· · ·· 

Roek i i i i i 16 i i i 53 l (20-25) l i i l 03 l i 825 i 2731 

Kruisbek i 2 i i i i i i i i 6-8 i i l i i ca.5 i 25-29 
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