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W atersnip - Glenn Vermeersch

In deze bijdrage geven we een beknopt overzicht van de ontvangen gegevens voor de ja ren  2008 en 2009 in he t kader van he t 

m onitoringsproject 'B ijzonder Broedvogels V laanderen' (BBV). Van een aantal soorten zijn de waarnem ingen nog n ie t volledig o f  

zelfs nog behoorlijk  onvolledig en daarom worden die h ier n ie t besproken. Het is de bedoeling de hiaten zo snel m ogelijk  in te 

vullen. We w illen h ie rb ij nog eens een warm e oproep richten aan alle regio-coördinatoren en medewerkers om achtergebleven 

in fo rm atie  alsnog door te geven. Exoten worden n ie t m eer meegenomen in d it  artikel, maar la te r verw erkt in  samenspraak 

m et andere telprojecten rond  de soortengroep. Van een aantal van de andere BBV-soorten die h ie r n ie t aan bod komen, is de 

onvolled igheid vooral te w ijten  aan he t fe it  da t hun inventarisatie zeer arbeidsintensief is en h ierdoor een jaarlijkse gebieds- 

dekkende te lling  sterk bem oeilijkt. Voorbeelden hiervan z ijn  Ijsvogel, Wespendief, Havik, Grote Gele Kwikstaart, Kleine Plevier.

De u itw erk ing  van gegevens van kolonievogels ais Blauwe Reiger, Roek en Oeverzwaluw zal la te r gebeuren, ais we voldoende  

in fo rm atie  krijgen over nog enkele belangrijke kolonies w aardoor een betrouwbare schatting m ogelijk  w ordt. We hopen vooral 

da t er in de toekom st goede overeenkomsten kunnen afgesloten worden m et Natuurpunt.Studie in  verband m e t gebru ik en 

uitwisseling van gegevens. D it zal de volled igheid zeker ten goede komen. Het is de bedoeling in he t voorjaar van 2011 een 

aantal 'achtergebleven' soorten te bespreken, waarb ij we, indien mogelijk, ook al de aantallen van 2010 zullen verwerken.

Bespreking per soort
Bij een aantal soorten staan de cijfers tussen haakjes. D it z ijn  soorten w aar de 

aanta llen nog zeer onvo lled ig  zijn, maar w aarvan w e toch de binnengekom en in fo r

m atie wensen te  presenteren. Indien zonder haakjes, geven de cijfers o fw e l de ruwe 

aantallen, o fw e l een schatting weer. D it w o rd t steeds explic iet in de tekst verm eld.

Geoorde Fuut, Podiceps nigricollis 

2008:81-89 2009:99-103
De hoogste aantallen van d it fu u tje  w erden aangetro ffen  in de regio's Waasland 

Noord en Durmevallei. In het Linkeroevergebied zaten respectievelijk. 56 en 62 

broedparen, waarvan de m eerderheid in de gebieden Putten West, Werven 

Deurganckdok en Putten Plas. In to taa l lagen de aantallen hier toch een 20-tal 

broedparen lager dan in 2006-2007. De tw eede grootste concentratie van de soort 

in V laanderen broedde in het M o lsb roe k te  Lokeren. Daar werden respectievelijk 

16-20 en 16 broedparen genoteerd. In Lim burg w erden telkens 5 broedkoppels 

waargenom en. Verder w aren er in regio Herentals in dom ein Krabbels (1-3 en 4-5) 

en in Noorderkem pen in de Kalm thoutse heide (1-2 en 10-12) broedparen, in d it laat

ste gebied evenwel zonder enig broedsucces. Aan de Oostkust w aren er telkens

1-2 broedparen en in Zuid-W est-Vlaanderen een w aarsch ijn lijk  broedgeval in 2009. 

Precieze gegevens over de broedgevallen in het V inne in Oost-Brabant on tbreken nog.

Geoorde Fuut - Glenn Vermeersch

19



Aalscholver, Phalacrocorax carbo sinensis

K w ak - Glenn Vermeersch

2008:1335 2009: (min. 1100)

V oor een overzicht van 2008 verw ijzen w e naar het artike l van Koen Devos in 

Vogelnieuws (Devos 2009) w aarin  de gegevens w orden  samengevat. Er werden 

toen  1227 bezette nesten geteld verdeeld over 18 broedlocalisaties. Het w e rke lijke  

aantal w o rd t door de au teur op 1335 geschat. Hiermee stagneert het Vlaamse 

broedbestand m in o f meer op het niveau van de vorige  tw ee  jaar. Voor 2009 is nog 

n ie t alles vo lled ig  maar w e verw achten geen sterke veranderingen. De belangrijkste 

Vlaamse kolonies z ijn m om enteel die van Koeweide te  Stokkem, W oum en-M erkem , 

Bourgoyen-Ossemeersen te  Gent, Eendekooi te  M eetkerke, Broek de Naeyer te  

W illebroek, de V ohard ing te  Rijkevorsel en het Donkm eer te  U itbergen.

Roerdomp, Botaurus stellaris 

2008:14-15 2009:19-23

Deze soort b lijf t  stand houden. In 2008 w erden er in de Limburgse m oerasgebieden

9-10 zekere/waarschijn lijke en 4-5 m ogelijke  broedparen /te rrito ria  geteld. Daarnaast 

waren er 3 zekere broedgevallen in Waasland Noord (G root Rietveld), één in de 

Oostkust (Fonteintjes) en 1 w aarsch ijn lijk  in Herentals (dom ein Krabbels). In 2009 

waren er 14-18 zekere en w aarsch ijn lijke broedgeva llen /te rrito ria  in Lim burg, 

respectievelijk 2 en 1 zekere in reeds vernoem de gebieden in het Waasland Noord 

en de Oostkust en 2 w aarsch ijn lijke en 1 m ogelijke in Herentals (dom ein Krabbels en 

De Zegge). Gegevens over eventuele broedgevallen in O ost-Brabant on tb reken  nog.

Woudaapje, Ixobrychus minutus

2008: 33-34 2009: 33-40

Dit re ige rtje  b l ijf t  het goed doen en is sinds 2006-2007 (m et 18/21-22 bp/te rr) te rug  

toegenom en. O pn ieuw  w erden in beide ja ren in de reg io Lim burg de hoogste 

aantallen genoteerd, respectievelijk 19-20 en 23-24 zekere en w aarsch ijn lijke  broed

pa ren /te rrito ria . De W ijvenhe ide en de M aten blijven de be langrijkste  gebieden 

voo r deze soort in V laanderen. Daarnaast w erd  het W oudaapje beide ja ren ook in 

een aantal andere regio's gemeld. In 2008 en 2009 was er te lkens 1 broedgeval in 

het M olsbroek (in 2009 een m oge lijk  geval in de Ham putten). Aan de Oostkust 

w aren er in 2008 7 zekere broedgevallen in Dudzele, Hoeke en U itkerke samen, 

en in 2009 één zeker te  Dudzele. In Waasland Noord w aren er in beide ja ren respec

tie ve lijk  3 en 2 zekere broedgevallen in het G root Rietveld. In Zuidwest-V laanderen 

w erden 3 zekere broedgevallen genoteerd in 2008 (2 in de Gavers en één aan 

de Oude Leie te  W evelgem) m et daarnaast m ogelijke  gevallen in Bavikhove en 

Avelgem. In 2009 w aren er tw ee  zekere broedgevallen in de de Gavers.

Gegevens over eventuele broedgevallen in regio's Leuven, M iddenkust, Oost- 

Brabant on tb reken  nog.

Kwak, Nycticorax nycticorax

2008: 4 2009:7

De aanta llen b lijven laag, zelfs in de ko lon ie  've rw ilde rde ' vogels van de Oostkust 

in de Zwinbosjes te  Knokke. In 2008 en 2009 w aren er h ier respectievelijk 4 en 5 

zekere broedgevallen. In 2009 was er een zesde zeker broedgval aan de Oostkust, 

in de Stadswallen te  Damme en een w aarsch ijn lijk  broedgeval in Klein Brabant op 

het N oorde lijk  Eiland te  Hingene. W aarsch ijn lijk  is h ier o f daar nog een broedgeval 

van deze schuwe soort over het hoo fd  gezien.

Kleine Zilverreiger, Egretta garzetta

2008: 24 2009: 18

In ve rge lijk ing  m et 2006-2007 zijn de aantallen in de enige vaste broedplaats in de
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Zwinbosjes in Knokke (Oostkust) f lin k  achteruitgegaan. In 2008 en 2009 w erden hier 

respectievelijk 24 en 17 zekere broedgevallen genoteerd. In dezelfde reg io w erd  

nog een w aarsch ijn lijk  broedgeval gem eld u it de Eendekooi van M eetkerke.

Ooievaar, Cicionia ciconia 

2008: 65 2009: 70
Zekere broedgevallen van w ild e  vogels w erden in 2008 en 2009 in de Durmevallei 

vastgesteld in de Daknamse Meersen te  Lokeren en bij het Donkm eer te  U itbergen. 

Ook aan de Oostkust was er in 2009 nog een zeker broedgeval te  Damme.

In beide ja ren was er een m oge lijk  broedgeval in de Brielmeersen nabij Deinze 

(reg io Schelde-Leie). In het D ierenpark Planckendael te  M echelen w aren er in 2008 

en 2009 telkens 39 broedende paren, in het Provinciaal N a tuurpark  Zw in te  Knokke 

w aren da t er respectievelijk 20 en 23 (Van den Bossche 2010). Die gee ft ook respec

tie ve lijk  6 en 8 vrij broedende paren (oa ook te  Hofstade) ipv de 3-4 ons bekende.

Lepelaar, Platalea leucorodia 

2008:19 2009:18

De laatste tw ee  ja ren bleven de aantallen in de enige Vlaamse ko lon ie  te  Verre- 

broek v rij stabiel. O m dat verw acht w erd  da t de tra d itio n a le  broedplaats (een na 

beheerswerken achtergebleven takkenhoop) door ro tt in g  en verzakking in het 

broedseizoen van 2008 n ie t meer de vo lled ige  popu la tie  zou kunnen huisvesten, 

lie t het G em eente lijk  Havenbedrijf in feb ruari 2008 enkele beheerwerken voor de 

Lepelaars u itvoeren. Op de naburige plas w erden g ro te  pa rtijen  w ilgen  afgezaagd 

m et de bedoeling het gebied opener te  maken. Een van deze eilandjes w erd  al 

vanaf m aart vee lvu ld ig  bezocht door de vroegste Lepelaars. De eerste nesten (7) 

w erden toch op de oude broedplaats gem aakt. Daarna kwam er een tw eede 

vestig ing (9) op een van de eilanden. Anderhalve maand la te r begonnen nog 

3 broedparen op de eerste vestig ing (Spanoghe 2009). In 2008 w aren er in to taa l 

dus 19 zekere broedgevallen, in 2009 in dezelfde broedko lon ie  18.

Zomertaling, Anas querquedula 

2008: (39-46) 2009: (36-40)

Het b l ijf t  m oe ilijk  een goed beeld te  krijgen van deze vrij lastig te  inventariseren 

eendensoort. Moesten w e het in de periode 2004-2006 al m et fragm entarische 

gegevens en onzekere schattingen stellen, voo r 2008 en 2009 is het helemaal 

ondoenbaar gew orden om popu la tieaanta llen  naar voren te  schuiven. In 2007 

w erd  al een afnam e vastgesteld to v  2006. In Lim burg w erden er resp. 13-15 en

10-11 broedparen gem eld, in reg io Oostkust resp 6 en 11, in Waasland Noord 

resp 8 en 7, in de Noorderkem pen 5-8 en 4-6, in de Durm evallei resp 3-4 en 2-3.

U it Klein Brabant, Schelde-Leie, Gent en Noord O ostvlaanderen zijn er telkens 

1 to t  2 broedparen. Gegevens u it de W esthoek ontbreken.

Wespendief, Pernis apivorus 

2008: (30-33) 2009: (60-66)

Het inventariseren van W espendieven is zeer arbeidsin tensief en b lijf t  b ijgevolg zeer 

m oe ilijk  om deze soort jaarlijks gebiedsdekkend op te  volgen. De aantallen on tvan

gen broedparen geven geen beeld van de w erke lijkhe id . In de toekom st zal deze 

Bijlage I soort van de Europese Vogel rich ii ij n op een andere m anier m oeten gevolgd 

w orden, m ogelijks om de paar jaa r o f steeksproefgew ijs. De hoogste aanta llen die 

w e on tv ingen  kom en u it de regio's Lim burg (resp. 9 en 24) en Herentals (resp. 8 

en 11-13). In Dender en Schelde-Leie z ijn  er in 2009 resp. 6-7 en 4-6 w aarsch ijn lijke 

broedparen, en ook in de Oostkust 4. In de overige regio's w aar w e  gegevens van 

on tv ingen  gaat het om telkens 1-2 broedparen.
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Slechtvalk - Glenn Vermeersch

Rode Wouw, Milvus milvus 

2008: 1 2009: 0
In 2008 was er een w aarsch ijn lijk  broedgeval van deze in V laanderen zeer zeldzame 

broedvogel in reg io Denderland te  Wieze. Een paar was geru im e t i jd  in het voorjaar 

aanwezig.

Bruine Kiekendief, Circus aeruginosus 

2008: 70-75 2009: 75-80
A lhoew el nog n ie t alle gegevens binnen zijn van 2009 z ie t het er naar u it dat de 

Vlaamse popu la tie  w eer afgenom en is sinds 2006-2007. Enkel aan de W estkust nam 

de popu la tie  sterk toe  in 2009. D it is m om enteel onze grootste  concentra tie  m et in 

2008 18 broedparen, in 2009, een top jaar, n ie t m inder dan 35 (in fo  Kris De Graeve,

N a tuurw erkgroep De Kerkuil)! In Waasland Noord, m et 14 broedparen in 2008,

zakte het aantal to t  10 in 2009. In het Antw erpse Rechteroevergebied w erden er 

3 broedparen geteld. In Noord-Oost V laanderen konden er beide ja ren 11 broed

paren genoteerd w orden  en aan de Oostkust w aren er respectievelijk 11 en 10 

broeparen. In het oosten van V laanderen deed de soort het in 2008 vooral 

opvallend goed in Lim burg m et 6 broedparen. In de Noorderkem pen was er één 

broedgeval. In 2009 kwam de soort echter helemaal n ie t to t  broeden in Limburg.

In de Noorderkem pen w aren er tw ee  koppels. In reg io Schelde-Leie w erden respec

tie ve lijk  3 en 1 broepaar genoteerd. In 2009 was er telkens een broedgeval in regio 

Durmevalle i en aan de M iddenkust. We schatten de populaties in de beschouwde 

periode op 70-75 en 75-80 broedparen

Slechtvalk, Falco peregrinus

2008: 35 2009:43 (Brussel inbegrepen)

De Slechtvalk b lijf t  het goed doen en het aantal broedparen in V laanderen 

(hier inclusief Brusselse regio) blijven stijgen. De hoogste aanta llen broeden 

in de provincies A n tw e rpen  en Vlaams Brabant (zie tabel)

2008 3 6 14 4 8 35

2009 6 7 18 5 7 43

(in fo  Guy Robbrecht, FIR)

Kwartelkoning, Crex crex 

2008: 0 2009: (1)

We on tv ingen  geen gegevens voo r 2008. In 2009 w erd  deze zeldzam e soort gemeld 

in Lim burg m et één w aarsch ijn lijk  broedgeval te  Koersel en één m oge lijk  broed

geval in het Schulensbroek. W aarsch ijn lijk  z ijn  er nog enkele n ie t gem elde broed

gevallen.

Steltkluut, Himantopus himantopus 

2008: 10 2009: (0)
In 2008 w aren er 5 broedgevallen in Waasland Noord (Linkeroever), 4 aan de Oost

kust in het po ldergebied van U itkerke en 1 m islukt in de Noorderkem pen aan de 

Maatjes. In 2009 w erden geen broedgevallen gem eld u it deze regio's en on tv ingen 

w e ook niets u it andere gebieden.

Kluut, Recurvirostra avosetta 

2008: 475 2009: 408
Van deze soort on tv ingen w e vrij vo lled ige  gegevens en goede te lling en  van de

be langrijkste concentraties (Waasland Noord en Oostkust) zodat w e  een be tro u w 

bare schatting kunnen maken. In 2008 w erden daar respectievelijk 237 en 183

22



broedparen gete ld  m et hoogste aanta llen in de gebieden rond Doei en K ieldrecht 

en in het po ldergebied van U itkerke. Elders w aren er dat jaa r nog 12 broedparen in 

reg io NO-Vlaanderen en 5 te  O orderen aan de Kuifeend. In 2009 was er vooral een 

du ide lijke  da ling in Waasland Oost, m et 158 broedparen. Aan de Oostkust b leef de 

popu la tie  praktisch ongew ijz igd  m et 170 broedparen. In NO-Vlaanderen steeg de 

popu la tie  to t  14 broedparen. Aan de M iddenkust w erden 2 broedparen genoteerd. 

Rekening houdend m et nog enkele verspreide kle ine populaties kunnen w e een 

voo rz ich tige  schatting doen van 475 paren in 2008 en 408 in 2009.

Bontbekplevier, Charadrius hiaticula 

2008: 10 2009: 5

Deze soort b l ijf t  het slecht doen. Binnen de tw ee  tra d itio n e le  broedgebieden, het 

havengebied van Zeebrugge en het L inkeroevergebied (waar de soort in 2007 niet 

meer broedde) houd t de soort b lijkbaa r alleen nog stand in Zeebrugge (Sternen

eiland Oostdam en Baai van Heist). Er w erden respectievelijk 10 en 5 broedparen 

doorgegeven.

Strandplevier, Charadrius alexandrinus 

2008: 21 2009: 10

Ook d it p lev ie rtje  w o rd t steeds zeldzam er en alhoewel de popu la tie  in 2008 

nauw elijks lager was dan in 2007, is het aantal broedparen in 2009 w eer f lin k  

minder. U it de tw ee  enige broegebieden van Zeebrugge en Linkeroever on tv ingen 

w e respectievelijk voo r 2008, 14 en 7 broedparen, in 2009 was d it slechts 6 en 4.

Watersnip, Gallinago gallinago 

2008: 20 2009: 20

In tegenste lling  to t  de periode 2006-2007 zijn de aanta llen broedgevallen in 

Lim burg, het bo lw e rk  van de W atersnip de laatste 2 ja ren d u id e lijk  een stuk lager 

m et respectievelijk 14 en 15 broedparen. In de Noorderkem pen w erd  voo r beide 

ja ren één broedgeval gem eld, en in 2008 was er één broedpaar in regio Oostkust en 

in de Noorderkem pen. Gezien a llich t nog enkele gegevens on tb reken  (Demervallei, 

M ol ?) geven w e een voo rz ich tige  schatting van 20 broedparen in beide jaren.

Zwartkopmeeuw, Larus melanocephalus 

2008:1120 2009:315

Deze pion ierssoort kan sterke fluc tua ties  vertonen in re la tie  to t  de beschikbaar

heid van geschikte broedplaatsen. Zo was de popu la tie  van 2008 m et 1115 getelde 

broedparen (in tegenste lling  m et 2007 m et 421 broedparen) w eer b ijna ge lijk  aan 

die van 2006. In 2009 daarentegen, zakte de popu la tie  te rug  to t  321-323 broed

paren. Bijna de vo lled ige Vlaamse popu la tie  broedde beide ja ren in W aasland Noord 

te  Doei en om geving met respectievelijk 1106 en 315 broedparen. Elders waren er 1 

to t  maximaal 5 broedparen in de regio's Oostkust, Durmevallei, L im burg en Herentals.

Stormmeeuw, Larus canus 

2008:16-19 2009:22-26
U it beide ja ren on tv ingen  w e gegevens u it tw ee  bekende broedgebieden in 

Lim burg en Oostkust, nl. in Lommel en Zeebrugge (Westdam en Oostdam-Sternenei- 

land). In Lommel broedden er in 2008 en 2009 respectievelijk 7-10 en 9-13 paar, 

in Zeebrugge 9 en 13 (in 2009 alle aan de Westdam).

Kokmeeuw, Larus ridibundus 

2008: (7503-7721) 2009: (6554-6784)

De gegevens zijn nog te  onvo lled ig  om popu latiescha ttingen te  maken, maar 

w e geven h ier toch al de aanta llen in enkele be langrijke  tra d itio n e le  kolonies.



In 2008 en 2009 kregen w e in fo rm a tie  u it Durm evallei (M o lsb roe k ), Herentals 

(Zwart W ater en Krabbels), Lim burg (verschillende w aaronde r ais grootste 

M eeuwen, Zolder en Lommel), Oostkust (O ostdam -Sterneneiland en U itkerke), en 

W aasland Noord (Doei, K ie ldrecht en Verrebroek). B roedaantallen van de kolonies 

in M ol en Oost-Brabant (Vinne) on tbreken voo rlop ig . In Durm evallei w aren er te l

kens 1500 broedparen, in Herentals 300 en 100-200, in Lim burg 652-670 en 715-845, 

in Waasland Noord 4251 en 3604 en ten s lo tte  aan de Oostkust in 2008 800 en 635.

Kleine Mantelmeeuw, Larus fuscus 

2008: 4355 2009: 4693

De soort b l ijf t  het goed doen en is sinds 2007 (4062 bp) te rug  toegenom en. De bijna 

vo lled ige  popu la tie  van deze soort b roed t in Zeebrugge (vooral W estdam) m et in 

2008 4243 broedparen en in 2009 4484. Er w aren 109 broedparen aan de M idden- 

kust in 2008 en 206 in 2009. Dat jaa r was er ook één broedgeval op een dak in het 

Centrum van Knokke. In Lim burg zijn er jaarlijks enkele broedparen in Lommel, in 

2008 w aren da t er 3 en in 2009 2

Zilvermeeuw, Larus argentatus 

2008: 2037 2009: 2697

Geeip o o tm e e u w  - Glenn Vermeersch

De gro te  m eerderheid van de soort broedt, zoals de Kleine M ante lm eeuw , aan de 

kust en het aantal broedgevallen in het b innenland is nog steeds beperkt. Dak- 

broeders in industriegebieden en steden kunnen echter w e l gem akke lijk  over het 

hoofd  w orden  gezien. W e on tv ingen  gegevens van de Oostkust en de M iddenkust. 

In 2008 w erden in Zeebrugge 1755 broedparen geteld , in 2009 2417. Er w aren beide 

ja ren ook dakbroeders, in Oostende respectievelijk 275 en 263 en in Knokke 7 en 17.

Geelpootmeeuw, Larus michahellis 

2008: 1 2009: 2

Deze m eeuw ensoort broedde voo r de eerste keer in 2006 in reg io Oostkust aan de 

W estdam te  Zeebrugge. In 2007 on tb rak  de soort. In 2008 en 2009 w aren er respec

tie ve lijk  1 en 2 broedgevallen aan de Westdam.

Grote Stern, Sterna sandvicensis 

2008: 249 2009: 4

Beide ja ren broedde de enige Vlaamse ko lon ie  Grote Stern op het Sterneneiland 

aan de Oostdam te  Zeebrugge (Oostkust). In 2009 bedroeg de ko lon ie  249 paren.

In 2008 vestigde de soort zich in het voo rjaar op de broedplaats maar w erd  vo lled ig  

verstoord door predatie  van een Vos. Slechts 4 broedparen bleven over.

Visdief, Sterna hirundo 

2008: 2233 2009: 814

De grootste  concentraties Visdieven bevinden zich reeds ja ren aan de Oostkust in 

Zeebrugge en in reg io W aasland Noord in K ieldrecht. Verder z ijn  er enkele kle ine 

kolonies aan de M idden- en W estkust en een kle in aantal broedgevallen in het 

b innenland, meestal op broedp la tfo rm en. Aan de Oostkust w aren er in 2008 en 

2009 respectievelijk 2003 en 552 broedparen in Zeebrugge, in Oostende respectie

ve lijk  4 en 74. In Waasland Noord broedden 220 en 180 paren. Verder w aren er nog 

1 en 7 broedgevallen in Gent, 1 in Durm evalle i en 2 in Schelde-Leie in 2008, en 1 in 

Klein Brabant in 2009. Van W estkust on tbreken voo rlo p ig  nog de gegevens.

Dwergstern, Sterna albifrons 

2008:177 2009:43

De enige ko lon ie  was in beide ja ren aan de Oostdam Sterneneiland en Oostdam 

strand in het havengebied van Zeebrugge .
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Veld ui I, Asio flammeus 

2008: 1 2009: 0

In de vorige periode w erd  deze onrege lm atige  broedvogel n ie t gemeld.

In 2008 was er één w aarsch ijn lijk  broedgeval in U itke rke (Oostkust).

Kuifleeuwerik, Galerida cristata 

2008: 1 2009: 0

Eén broedgeval aan de Oostdam te  Zeebrugge/Heist (Oostkust). Van de W estkust 

(waar in 2007 nog 6 bp gem eld w erden) hebben w e nog geen gegevens ontvangen 

maar de soort b roed t er w aarsch ijn lijk  nog in zeer kle in aantal. In ieder geval is het 

du id e lijk  dat de K u ifleeuw erik  het zeer slecht b l ijf t  doen. A chte rb lijvende gegevens 

w orden  ten  zeerste geapprecieerd!

Paapje, Saxicola rubetra 

2008: 0 2009: 0
In 2007 was er nog slechts één m elding van de soort in Lim burg, voo r 2008-2009 

on tv ingen  w e geen enkel gegeven en beslu iten w e da t de soort w e llich t is u itgesto r

ven in V laanderen.

Tapuit, Oenanthe oenanthe 

2008: 4 2009: 3
Voor beide ja ren zijn er 3 broedgevallen gem eld aan de Oostkust, respectievelijk 

3 en 3 aan de W estdam en één in de w e iden  van Lissewege in 2008. Van de (a llicht 

zeer kleine, ind ien nog aanwezige) popu la tie  aan de W estkust (IJzermonding) 

kwam en geen gegevens binnen.

Cetti's Zanger, Cettia cetti 

2008:170 2009:150

In het to taa l kwam en er gegevens binnen van 113 en 92 broedparen. Zoals vorige 

ja ren broedde de soort vooral in de kustzone m et respectievelijk 96 en 70 paren 

in reg io Oostkust, w a t zeker in 2009 lager is dan in 2007-2009. Van M iddenkust 

en W estkust, kregen w e nog geen gegevens binnen. Elders was de Cetti's Zanger 

aanwezig in Schelde-Leie (10 en 5 bp). Waasland Noord (6 in 2009), Gent (2 in 2008), 

Dender (4 en 2) en Durme (beide ja ren 1 bp). U it de D ijlevalle i w aar in de vorige 

periode 5-10 bp broedden, hebben w e geen in fo rm atie . Rekening houdend m et de 

on tbrekende gegevens stellen w e een eerste voo rz ich tige  schatting van minstens 

170 (2008) en 150 (2009) broedparen voor

Graszanger, Cisticola juncidis 

2008: 75 2009: 35

Deze soort had in 2005-2006 haar zw aartepun t in Oostkust m et lagere aantallen in 

regio Westkust. U it 2008 en 2009 on tv ingen w e w aarnem ingen van respectievelijk 

55-56 en 24 broedparen. Daarvan w erden in 2008 51 broedparen gemeld in Oostkust, 

in 2009 slechts 20 m et m inder broedparen in de zone Distrigaz en geen broedgeval

len meer in de zone van De Pelikaan (o.a. door ve rdw ijnen van geschikt biotoop). 

Buiten deze regio z ijn er nog enkele broedgevallen gem eld u it W aasland Noord 

(beide ja ren 4) en Durmevallei (in 2008 1). De aantallen z ijn du id e lijk  lager dan de 

voorgaande periode. Een voorz ich tige  schatting geeft minstens 75 en 35 broedparen.

Snor, Locustella luscinioides 

2008:10-15 2009:10-15

In 2008 en 2009 kwam en gegevens binnen u it L im burg m et resp. 4 en 5 broedparen. 

Oostkust m et te lkens 2 broedparen en Waasland Noord m et respectievelijk 1 en 2 

paren. W e schatten de popu la tie  in beide ja ren op 10-15.
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Grote Karekie t- Glenn Vermeersch

Grote Karekiet, Acrocephalus arundinaceus 

2008: 0 2009: 1
V oorlop ig  kregen w e enkel een zeker broedgeval door in Doei (Waasland Noord). 

Zoals ieder jaa r w aren er op verschillende plaatsen t ijd e lijk e  zangposten.

Orpheusspotvogel, Hippolais polyglotta 

2008: 0 2009: 1
In 2009 was er één w aarsch ijn lijk  broedgeval in de Bossen van O verboelare (regio 

Dender), naast verschillende t ijd e lijk e  zangposten verspreid over heel V laanderen.

Baardmannetje, Panurus biarmicus 

2008: 30 2009: 40-45
In to taa l w erden voo r 2008 en 2009 respectievelijk 26-27 en 39 broedparen door

gegeven. De grootste  popu la tie  van Baardm annetje zat beide ja ren in Waasland 

Noord m et respectievelijk 16 en 29 broedparen in Schor Ouden Doei, G root Rietveld, 

Ketenisse en de Verrebroekse Plassen. Aan de Oostkust broedden er respectievelijk 

8 en 7 in het Rietveld Pelikaan en 1 aan D istrigaz, en in de Noorderkem pen telkens 

1 in de Maatjes. W e schatten de popu la tie  op minstens 30 en 40-45.

Buidelmees, Remiz pendulinus 

2008: 1 2009: 0
In 2008 was er één broedgeval in het G root Rietveld te  Kallo (Waasland Noord), 

in 2009 was er een m oge lijk  broedgeval in Limburg.

Grauwe Klauwier, Lanius collurio 

2008: 25-30 2009: 25-30

We on tv ingen  enkel gegevens u it Lim burg, respectievelijk 4 en 5 broedparen.

V oor 2008 w erden er 4 w aarsch ijn lijke broedgevallen doorgegeven u it Lim burg, 

naast 5 m ogelijke. In 2009 waren dat er 5 zekere en 1 m oge lijk  broedgeval. De soort 

w e rd  echter n ie t overal in de reg io goed geteld , onder andere in de Voerstreek, 

w aar w aarsch ijn lijk  nog steeds een popu la tie  van minstens een 20 ta i broedparen 

aanwezig is. We schatten de popu la tie  voo rlo p ig  op 25-30 broedparen.

Anny Anselin 

Anny.anselin@inbo.be

Dankwoord

W e wensen h ie r alle m edewerkers en in het b ijzon de r de R egiocoord ina toren 

te  danken voo r hun b lijvende  inze t voo r het BBV m on ito ringsp ro jec t, w aarb ij 

o.a. be lang rijke  in fo rm a tie  w o rd t verzam eld over de soorten van de Bijlage 

I van de Europese V og e lrich tlijn  d ie  o.a. g e b ru ik t w o rde n  vo o r het opste llen 

van a lle rle i ind ica to ren  en voo r het beheer en bele id  rond die  soorten in het 

kader van de Ins tandhoud ingsdoe ls te llingen. Filiep T 'Jo llyn, W ard Vercruysse 

en Simon Feys (INBO) bedanken w e voo r hun hu lp  bij het invoeren en 

va lide ren  van de gegevens. Eric Stienen en W ou te r Courtens (INBO) gaven 

aanvu llende gegevens over m eeuw en- en sternenko lon ies langs onze kust, en 

W im  Van den Bossche (N a tu u rp un t vzw) en Kris Degraeve (N a tuu rw e rkg roep  

De Kerku il) bezorgden gegevens van respectieve lijk  de O oievaar (in D ieren

parken) en de Bruine K iekend ie f (in de W esthoek en Ijzervalle i).
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