
Monitoring 
van vogels  
in de Waas-
landhaven  
Periode 2003-2013  

Eind 2013 hebben we er 11 jaar monitoring opzitten in de Waaslandhaven. Hieronder 
volgt een update van de belangrijkste resultaten sinds het artikel in Vogelnieuws 18 (mei 
2012). Voor de belangrijkste soorten beschikken we al over de gegevens t.e.m. het broed-
seizoen van 2013. Dit zijn voornamelijk de soorten die op de bijlage I van de Vogelrichtlijn 
staan.  

Moeras- en rietbroeders
 
De roerdomp broedde in 2002 voor het eerst in het gebied (Groot Rietveld). In 2010 en 
2011, na twee strengere winters, was de soort afwezig in het broedseizoen.  In 2012 
waren er weer twee territoria van schijnbaar solitaire mannetjes. In 2013 werden 4 ter-
ritoria opgetekend. Het betrof 3 territoria in het Groot Rietveld en 1 in de Haasop. Op 
deze laatste plaats, waar naast de zingende vogel zeker een tweede vogel aanwezig was 
(een wijfje ?),  werd het gebied na enkele weken van zangactiviteit wel verlaten. Dit ver-
moeden kwam tot stand door het uitblijven van vervolgwaarnemingen én het kortstondig 
opduiken van een 4de territoriaal mannetje op het Groot Rietveld (waarneming buiten de 
inventarisatierondes). Op het Groot Rietveld werden uitgevlogen jongen gezien van de 
roerdomp zodat gesteld kan worden dat het minstens om één geslaagd broedgeval ging. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Roerdomp 1 2 1 2 2 3 2 0 0 2 4

Woudaapje 0 0 0 0 0 3* 2 2 3 3 3

Lepelaar 1 5 11 14 19 19 18 20 32 19 20

Bruine Kiekendief 21-22 26 23 21 11-12 15 8 11 9 8 7

Slechtvalk 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Porseleinhoen 2 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0

Kluut 70-100 163 190 148 132 237 158 145 207 208 181

Steltkluut 2 0 1 0 0 5 0 0 2 1 0

Strandplevier 1 3 18 15 10 7 4 4 6 9 2

Zwartkopmeeuw 206 479 240 7 103 1103 315 614 276 19 820

Visdief 104 67 200 287 248 220 180 300 173 103 40

Dwergstern 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

IJsvogel 2-3 2 3 2 3 7 1 1 0 1 0

> 188 > 180 > 150 >171 > 170 >167 >237 225-250 > 235 197 >170

Tabel 1.3/1: Aantal territoria van bijlage I 
soorten van de Vogelrichtlijn sinds 2003 (voor 
blauwborst betreft dit geen gebiedsdekkende 
telling. * bij woudaapje geeft roepende man-

netjes in afwezigheid van wijfjes aan).
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Volgens de literatuur hebben roerdompen te lijden onder strenge winters. Zowel het 
aantal vorst- als sneeuwdagen zijn hier van belang. Deze kunnen met name populaties 
sterk reduceren en lokale extinctie veroorzaken (Cormont et al., 2012). Het is dan ook 
opmerkelijk dat we weer 4 territoria scoren na een opeenvolging van vier strenge win-
ters.   Het woudaapje was in 2013 ook weer opvallend aanwezig op het Groot Rietveld. 
Vanaf de laatste decade van april waren er 3 territoriale mannetjes aanwezig. Er werden 
ook minstens 2 wijfjes waargenomen. Op basis van heel wat losse waarnemingen is er 
bewijs van minstens 2 geslaagde broedgevallen waarvan ook de jongen werden gezien. 
Voedselvluchten van een derde koppel op latere data leken te wijzen op een derde 
geslaagd broedgeval. Bovendien werd door verschillende waarnemers en fotografen 
gedacht aan de aanwezigheid van een vierde adult mannetje. De 3 territoria voor 2013 
betreffen dus mogelijks een onderschatting. Met de bestendiging van deze kleine 
populatie woudaapjes op het Groot Rietveld behoort een toekomstige vestiging in de 
andere rietgebieden (Rietveld Kallo, Haasop, Verrebroekse Plassen, …) zeker tot de 
verwachting.  

Van 5 t.e.m. 12 juni pleisterden tot 5 purperreigers op het Groot Rietveld. Het groepje 
bestond uit 3 adulte vogels en 2 in eerstezomerkleed. Twee adulte vogels brachten 
ook nestmateriaal naar een vaste plek in het riet. Deze vermoedelijke nestbouw was 
blijkbaar van korte duur. Na 12 juni werden geen purperreigers meer waargenomen. De 
Purperreiger broedde voor het laatst in Vlaanderen in 1982 (Zonhoven en Rekem). Het 
bleef steeds bij solitaire broedgevallen in visvijvers met lage waterstand en veel riet. Het 
Groot Rietveld bestaat uit een gelijkaardig biotoop. Een toekomstige vestiging behoort 
hier tot de mogelijkheden.  Voor deze soort werd 60 broedparen als gewestelijke IHD 
vooropgesteld, voornamelijk te realiseren binnen het kader van het Sigmaplan. De pur-
perreigers hebben nog een lange weg te gaan … . 

De bruine kiekendief blijft het zorgenkind van het Linkerscheldeoevergebied. In 2013 
kunnen we besluiten tot 7 territoria: 2 in het Groot Rietveld, 2 in de Haasop en telkens 1 
in de Grote Geule het Schor Ouden Doel en de Steenlandpolder. De twee broedgevallen 
in de Haasop en dat in het Schor Ouden Doel leidden niet tot uitgevlogen jongen. De 
andere 4 broedgevallen waren goed voor minstens 6 uitgevlogen jongen (broedsucces 
van 1.5).  Dit is eerder laag gezien het broedsucces van tientallen (gelukte) nesten 
in Vlaanderen en Zeeland in 2011 en 2012 rond 2.5 lag (mond. med. Anny Anselin). 
Foeragerende kiekendieven uit aangrenzende natuurgebieden of niet-broedende vogels 
bemoeilijken de inventarisatie van het aantal effectieve broedparen. Maar zelfs als we 
in rekening zouden brengen dat we jaarlijks 1 à 2 paartjes kunnen missen is de trend 
sinds 2003 ronduit alarmerend. Over het porseleinhoen kunnen we kort zijn. Ondanks 
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geschikte waterstanden in 2012 en 2013 werd de soort deze jaren niet genoteerd. De 
laatste jaren stelden we een daling van blauwborst vast in de Verrebroekse Plassen, 
Steenlandpolder, Haasop en Groot Rietveld. Buitendijks komt de soort nog in redelijke 
aantallen tot broeden: 15 en 29 territoria in respectievelijk Ketenisse en Schor Ouden 
Doel in 2012. Dat betekent wel slechts 44 territoria voor de twee samen waar dat in 
2010 nog 63 was.  Verspreid in het gebied komen nog heel wat territoria voor, zowel in 
de polders als op het opgespoten terrein. Ook deze groep daalde licht de laatste jaren. 
Deze evoluties te samen verklaren een beetje de lagere aantallen in 2012. Voor 2013 zijn 
de totalen nog niet voor alle gebieden bekend. Over de hele periode kunnen we echter 
over een stabiele, mogelijks licht afnemende populatie spreken.  

Koloniebroeders
 
Dit jaar waren er 20 nesten van de lepelaar in de kolonie. Het broedseizoen startte 3 
weken later dan voorgaande jaren door de aanhoudende koude begin april. Bij het 
eerste bezoek op 25 april waren er 17 nesten maar pas begin mei hadden die allemaal 
eieren. In de tweede helft van mei kwam er een 18de nest bij. In de eerste week van juni 
volgden het 19de en 20ste nest. De jongen van de vroegste nesten waren toen nog net 
niet vliegvlug (amper 4 weken oud). Deze twee laatste nesten worden als nieuwe broed-
paren gerekend, hoewel niet geheel uit te sluiten is dat het om een tweede broedpoging 
is van broedparen die hun jongen of eieren verloren. In totaal kwamen slechts 12 jongen 
vliegvlug, 10 van de eerste 17 nesten en 2 van de laatste 2 nesten. De mortaliteit was 
hoog door het koude en natte voorjaar. Van 58 eieren verdeeld over 17 nesten begin mei 
schoten bij een bezoek op 28 mei slechts 14 pulli en 10 bebroede eieren over. Op en on-
der de nesten werden minstens 11 dode pulli en heel wat ‘verloren’ eieren aangetroffen. 
Dit alles leidde tot een broedsucces van slechts 0,6 uitgevlogen jongen per broedpaar. 
Het laagste sinds het bestaan van deze kolonie en ver onder het gemiddelde van 1,7. 

De aantallen van kluut worden bekomen door een integrale telling van het Linkerschel-
deoevergebied in de tweede helft van mei. We stelden dit jaar 181 territoria van kluut 
vast. Daarvan waren er 105 te vinden in Prosperpolder Noord dat hiermee zijn status als 
klutengebied bevestigt. Hier kwamen maximaal een twintigtal jongen vliegvlug. Putten 
West en Doelpolder Noord telden respectievelijk 25 en 22 broedparen. In juni waren er 
in beide gebieden heel wat bijkomende nesten waarvan vermoed kan worden dat het 
vogels betrof die elders (bv. Prosperpolder Noord) al een broedpoging deden. Op het 
eiland in Doelpolder Noord ging dit half juni bv. om 43 broedparen waarvan 41 met nest 
en 2 met donsjongen. Enkel in Doelpolder Noord en Prosperpolder Noord bereikten 
enkele tientallen jongen het vliegvlugge stadium. Exacte aantallen kunnen binnen het 
tijdsbestek van de monitoring niet bepaald worden. Op de MIDAS waren 15 nesten 
aanwezig die echter vroegtijdig verlaten werden. De 6 broedpaartjes op de Vlakte van 
Zwijndrecht brachten ook geen jongen groot. In de potpolder van Lillo, op de rech-
teroever, kwamen dit jaar 42 broedparen voor (25 in 2012). Samen met de Kluten van 
Linkeroever kunnen die best als één populatie beschouwd worden. Zo bekomt men voor 
de twee laatste jaren respectievelijk 233 en 223 broedparen. De steltkluut is geen jaar-
lijkse broedvogel in het Vogelrichtlijngebied. In 2013 kwam de soort niet tot broeden. De 
totale Vlaamse populatie in 2012 bedroeg slechts 13 paar waarvan 9 op Linkeroever. In 
2013 konden er maar 3 opgetekend worden in Vlaanderen, 1 te Zeebrugge en 2 op Lin-
keroever. Deze zaten eerst op Putten Plas waar we vorig jaar alle territoria optekenden. 
Door werkzaamheden verlieten ze dit gebied. Vermoedelijk dezelfde twee koppels waren 
daarna aanwezig op het Doeldok. Minstens één paartje broedde hier succesvol. Deze 
kolonisator reageert snel op de aanwezigheid van geschikt broedbiotoop, zijnde schrale 
zandvlaktes nabij waterplassen. Putten Plas, het Doeldok en zelfs de Midas lijken nog 
steeds geschikt als broedgebied. Het bedekken van 2 eilanden met zand te Prosperpol-
der Noord (voor het broedseizoen 2014) zou ook deze soort ten goede kunnen komen. 
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De zwartkopmeeuw heeft zowel op Linkeroever als op Rechteroever vestigingsmogelijk-
heden, wat de jaarlijkse fluctuaties binnen één deelgebied als Linkeroever uiteraard ver-
hoogt. In 2013 was er op beide oevers een grote kolonie. In Prosperpolder Noord werden 
820 nesten geteld, verdeeld over 3 eilanden. Op de Rechteroever was er een kolonie 
waarvan het aantal broedparen op 750 werd geschat. Dit geeft een totaal van 1570 voor 
het hele Antwerpse havengebied. Nooit eerder kwamen er zoveel zwartkopmeeuwen 
tot broeden in Vlaanderen. Het broedsucces, gemeten over 7 jaar in enclosures, ligt net 
onder 0,9 uitgevlogen jong per paar. 

Op het eiland van Doelpolder Noord maakte een adulte dwergmeeuw een nest waarin 
ook minstens één ei werd gelegd. Dit werd echter snel verlaten zodat dit eerste broed-
geval van deze soort in België misschien beter een broedpoging wordt genoemd. Deze 
vogel was mogelijks gepaard met een vogel in zijn tweede kalenderjaar maar daarover 
bestaat geen zekerheid. Vogels van die leeftijd komen zelden of nooit tot broeden. Der-
gelijke broedgevallen, ten zuiden van het eigenlijke broedgebied van deze soort, worden 
toegeschreven aan jonge vogels met weinig of geen ervaring. In Nederland, waar jaar-
lijks gebroed wordt (soms door tientallen broedparen), werd zo ook nog nooit een ge-
slaagd broedgeval vastgesteld (Koffijberg K, 2002). De aantallen van visdief zijn net als 
voor de kluut afkomstig van een simultaantelling tijdens de piek van het broedseizoen. 
Na een kortstondige vestiging op Putten Plas, ontstond één  kolonie van visdief op het 
noordelijk eiland van Putten West (25 broedparen) waar toch enkele tientallen jongen 
vliegvlug werden. Hier broedde ook één paartje op het vlot. Het bracht één jong groot. 
Daarnaast waren er drie broedgevallen op de Verrebroekse Plassen en 11 op de Vlakte 
van Zwijndrecht. Op het schiereiland van de Potpolder te Lillo (Rechteroever) werden 
125 broedparen geteld. In het havengebied van de Rechteroever werd ook nog een 
kolonie van minimaal 25 broedparen op een fabrieksterrein aangetroffen. Als we zoals 
voor de kluut de kolonies op de Linker- en Rechteroever als één populatie beschouwen, 
bekomen we voor 2012 en 2013 respectievelijk 148 en 190 broedparen. 

Weidevogels
 
De laatste twee broedseizoen stelden we een daling van het aantal territoria vast bij 
scholekster, kievit en grutto. Tureluur volgt deze trend niet. We zagen de aantallen 
weidevogels in Doelpolder Noord en Putten West jaar na jaar toenemen. Verliezen op 
het opgespoten terrein maar ook in de polder konden zo gecompenseerd worden. In 
beide gebieden lijkt er zich nu een daling voor te doen na de piekjaren 2010 en 2011. 
Hoewel we weten dat het aantal territoria niet overeenstemt met het aantal effectieve 
broedgevallen, hebben we aanwijzingen dat net daar onderzocht moet worden wat deze 
afname bewerkstelligt. Voornamelijk bij scholekster maar ook bij grutto lijken heel wat 
paartjes niet tot broeden over te gaan. Ook het verlies van nesten schatten wij als hoog 
in wat in de weidevogelgebieden van de Waaslandhaven alleen aan predatie kan gewe-
ten worden. Vertrappeling door vee, landbouwwerkzaamheden of andere antropogene 
verstoring worden hier door de strenge beheerovereenkomsten immers uitgesloten. 
Wanneer de verstoring in weidevogelgebieden door predatoren te hoog wordt, kan men 
verwachten dat de weidevogels het gebied na verloop van jaren verlaten (Beintema et 
al., 1995). Voor het broedseizoen van 2013 werd als experiment de zuidelijke helft van 
Putten West volledig elektrisch omrasterd. Dit om het aantal nesten en het nestsucces te 
onderzoeken tussen dit gebied en controlegebieden. Ondanks alle inspanningen bleek 
de constructie toch nog niet sluitend te zijn. Het was duidelijk dat met name vossen het 
gebied toch nog infiltreerden. De ervaringen in 2013 leren ons evenwel hoe we het in 
2014 wel ‘foxproof’ kunnen maken.

Geert Spanoghe 
Geert.spanoghe@inbo.be
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