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Monitoring Waaslandhaven 2015
Geert Spanoghe  [ geert.spanoghe@inbo.be ] - Ralf Gyselings - Kenny Hessel - Erika Van den Bergh

Sinds 2003 wordt de waaslandhaven intensief gekarteerd door een ruime ploeg vrijwil-
ligers en medewerkers van Natuurpunt Studie en INBO. Dit geeft ons na al die jaren 
inzicht in de trends van de opgevolgde soorten. Deze trends ecologisch verklaren is 
soms moeilijk maar zeker niet altijd. In de tijdsreeks van 13 jaar zitten heel wat zaken 
die direct te linken zijn aan de ontwikkeling en het beheer van de nieuwe natuurge-
bieden, naast het schenken van de nodige aandacht aan gebieden die tijdelijk nog een 
natuurinvulling genieten, bijvoorbeeld voor pioniersoorten. Dit artikel geeft een stand 
van zaken voor 2015 en een inkijk op ontwikkelingen in de nabije toekomst. We rappor-
teren per habitat-groep zoals dit al jaren gebeurt in de rapporten voor de Beheercom-
missie Natuur Linkerscheldeoever. De resultaten zijn ook op deze website te vinden:   
www.beheercommissienatuurlinkerscheldeoever.be.

Plas en oever

Op de Verrebroekse Plassen tref je nog steeds de enige noemenswaardige kolonie  
lepelaars voor ons land aan. Het broedsucces van de 21 nesten bedroeg hier 1.9 uit-
gevlogen jongen per nest, wat iets boven het gemiddelde ligt. Sinds de vestiging van 
de kolonie in 2003 kwamen hier van 214 nesten al 367 jongen groot. Met 77 territoria 
van dodaars en 51 van geoorde fuut zijn de kleine futen goed vertegenwoordigd. Voor 
dodaars is dit een mooi afgetekend maximum sinds 2003. Voor 2008 lage het aantal 
altijd onder de 45, erna altijd erboven. De aantallen per gebied zijn over deze periode 
soms sterk wisselend. Een voldoende hoge waterstand en de aanwezigheid van riet in 
de weidevogelgebieden, Groot Rietveld en de Verrebroekse plassen garanderen hoge 

De Verrebroekse Plassen is één van de belangrijkste gebieden in het Linkerscheldeoevergebied. 
 Jaarlijks wordt hier de lepelaarhoop verstevigd. Maar naast de enige lepelaars en aalscholvers in de regio, zitten hier ook  

belangrijke aantallen van dodaars, geoorde fuut, knobbelzwaan, heel wat eenden en moerasvogels. -  Geert Spanoghe 

http://www.beheercommissienatuurlinkerscheldeoever.be.
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aantallen. Daarnaast tikken de aantallen aan door nieuwe gebieden als Rietveld Kallo 
en Spaans Fort (respectievelijk 9 en 4 territoria in 2015). Geoorde fuut gedraagt zich 
eerder nomadisch aan het begin van het broedseizoen om dan simultaan over te gaan 
tot nestbouw. Ze maken gretig gebruik van de ‘takkenhopen’ in de Verrebroekse Plas-
sen, Drijdijck en Putten West (respectievelijk 27, 7 en 5 territoria). Op de ‘lepelaar-
hoop’ waren er bijvoorbeeld eind mei 19 nesten met eieren. Een significante stijger is 
de knobbelzwaan. Waar we in 2009 nog maar 6 nesten hadden, komen we nu op 23. 
Net zoals bij dodaars en de eenden zit een groot deel hiervan in de weidevogelgebie-
den en de nieuwe plasgebieden. Bergeend, zomertaling en krakeend haalden in 2015 
een maximum. Voor krakeend, zomertaling en kuifeend zijn de aantallen ontegen-
sprekelijk gestegen. Dit lijkt net te wijten aan de weidevogelgebieden waar met name 
op de eilanden heel veel nesten worden aangetroffen. Slobeend haalt maar de helft 
van vorig jaar. De aantallen dit jaar zijn wel vergelijkbaar over de hele periode. Door-
dat doortrekkers en ruiers niet uit te sluiten zijn bij de territoriumkartering kunnen 
verschillend doorheen de jaren misschien niet alleen aan het broedvogelbestand te 
wijten zijn.  Tafeleend haalt zijn aantallen op de Haasop en de twee Rietvelden. Berg-
eend komt al vijf jaar op rij net boven de 200 territoria. Deze soort haalt ook belang-
rijke aantallen buiten de natuurgebieden, met name op de resterende opgespoten 
terreinen en in de polder. Na twee jaren van afwezigheid hadden we ineens drie paar 
ijsvogel. De aantallen van oeverzwaluw wisselen sterk. Op 5 jaren kwamen we boven 
de 1000 broedparen. Voor deze soort worden jaarlijks geschikte broedplaatsen veilig 
gesteld of zelfs (her)aangelegd. Als het dan nog genoeg regent in de Sahel … .        

Riet en water

Het succes bij de bruine reigers, 2 roerdompen en 5 woudaapjes, staat in schril con-
trast met de stabilisatie van de bruine kiekendief op een all time low. Of kan 3 jaar op 
rij slechts 7 broedparen als een klein succes gezien worden na een significante daling? 
Er is sinds 2015 een soortbeschermingsproject lopende voor de bruine kiekendief in en 
rondom het havengebied. Tegen broedseizoen 2016 zou al bijkomend kwalitatief foe-
rageergebied in de polder aanwezig moeten zijn én zouden de Verrebroekse Plassen 
van bomen ontdaan worden. Dit levert naast nog foerageergebied ook potentiële nest-
plaatsen op. Net zoals waterral halen heel wat zangvogels een maximum of toch hoge 
aantallen in 2015. Met 82 territoria haalt de rietzanger één van zijn hoogste aantallen. 

Tafeleend - Glenn Vermeersch

Pas uitgevlogen Roerdomp - Pierre Novosad
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Daarvan waren er 21 in de Grote Geule waar andere jaren nauwelijks 10 territoria  
worden gehaald. In de waterstanden of het beheer vinden we hiervoor geen verkla-
ring. Rietzangers lijken te clusteren in gebieden die op het juiste moment een goede 
waterstand hebben. Een aangepast beheer, o.a. bestaande uit het verwijderen van 
wilgenopslag, heeft wellicht plaats vrijgemaakt op het Groot Rietveld waar de aan-
tallen de laatste twee jaar hoog waren (20 en 23). De aantallen op het Schor Ouden 
Doel, met een maximum van 31 in 2014 gevolgd door slechts 9 territoria in 2015, zijn 
moeilijk te interpreteren. Zouden rietzangers de verschillende gebieden verkennen 
in het voorjaar, inclusief de buitendijkse, en zo hun keuze maken? Zes snorren is een 
maximum, daarbij kwam dit jaar ook een grote karekiet. Deze zat wel, met zeker-
heid ongepaard, in een rietslootje te midden Doelpolder Noord. Het meest in het oog 
springende maximum betrof dit voor de bosrietzanger: 141 territoria. We haalden 
nooit eerder de honderd. Het kan dan ook niet anders dat in gebieden zoals Ketenisse, 
Groot Rietveld, Rietveld Kallo en Haasop de hoogste aantallen ooit werden gehaald. 
De 41 territoria voor baardman in 2014 waren er gekomen na een vorstloze winter. In 
2015 kwamen we weer op 28, na een winter met gemiddelde temperaturen in januari 
en februari.

Strand en plas

Kluut haalt net 200 territoria. Met Lillo, op de rechteroever, erbij zelfs 235. Wat net 
iets meer is dan het topjaar 2013. Predatie, altijd een belangrijke verliesoorzaak bij 
zowel nesten als pulli van kluten, had een wisselend effect in de gebieden. In Prosper-
polder Noord gingen alle legsels verloren. Op de potpolder van Lillo, op enkele na, was 
dit ook het geval. Het eiland van Doelpolder Noord, met meer dan 80 nesten, haalde 
wel heel wat jongen maar daarvan werden er maar zes vliegvlug. Op Putten West, 
waar maar een veertigtal nesten waren, kwamen daarentegen meer dan 35 jongen 
vliegvlug. Late broeders op Putten Plas, met wellicht al vervanglegsels, brachten daar 
ook een tiental jongen groot. Voorzichtig gesproken, kunnen we stellen dat het broed-
succes wellicht weer maar rond 0.25 lag. Dat is te laag voor kluut maar wanneer zal 
het eens duidelijk hoger zijn ?

Voor de visdief telden we maar 20 paar op Linkeroever en 126 met Lillo erbij. Hiervan 
kwamen ook heel weinig jongen groot, wellicht maar enkele. Daarbij zat wel het eerste 
koppel ooit op Doelpolder Noord dat daar dan wel een jong grootbracht. Dat lijkt mis-
schien niet bijzonder maar met 980 nesten van zwartkopmeeuw op datzelfde eiland is 
dit toch een prestatie. Predatie door zwartkopmeeuwen was wellicht het lot van heel 
wat pas uitgekomen kluutjes.  In het Antwerpse kwamen 1861 paren zwartkopmeeuw 
tot broeden, wat iets minder is dan de 2094 van vorig jaar. Samen met een 5000 pa-
ren kokmeeuw is dit gebied veruit het belangrijkste Vlaamse broedgebied voor kleine 
meeuwen. Kleine plevier komt al enkele jaren net over de 20. Daarbij valt de voor 
deze soort bekende pioniersgedrag op. In 2015 waren er zo 5 broedparen op de pas 
afgegraven stukken van de Haasop en 3 op de nieuwe opspuitvlakte in de Nieuw Aren-
bergpolder.  In 2015 bracht een paartje strandplevier 2 jongen vliegvlug op Putten 
Plas. Het enige andere paar voor Vlaanderen, te Zeebrugge, bracht eveneens 2 jongen 
groot; dat is een heel goed broedsucces, van wel veel te weinig broedparen.

Kluten - Glenn Vermeersch
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Weidevogels

De grutto laat dit jaar een sterke daling optekenen. Van 81 naar 59 territoria, wat het 
laagste is sinds 2009. Zowel in Putten West als in Doelpolder Noord was er een daling 
(respectievelijk met 12 en 6 territoria). Onze weidevogelgebieden zijn niet robuust. Het 
is al jaren duidelijk dat een te hoge nestpredatie het behalen van een voldoende aan-
was onmogelijk maakt. Zeker als ook predatie van donsjongen hoog is, wat we vermoe-
den. Kievit, scholekster en tureluur lijken beter te doen, zowel in aanwas als in aantal 
territoria. Ook omdat zij in meer gebieden tot broeden komen. Het is dan ook niet 
onverwacht dat de grutto eerst dalende aantallen laat zien. We zullen dit de komende 
jaren met verhoogde aandacht opvolgen. Op Vlaamse schaal is een bestendiging van 
de populatie veldleeuweriken wel vermeldenswaardig. De 126 territoria werden voor-
al gehaald op de oudere opgespoten terreinen (Midas en Vlakte van Zwijndrecht), de 
weidevogelgebieden en Prosperpolder Noord. In het vele malen grotere poldergebied 
kwamen toch ook nog 28 territoria voor. Van de 25 graspiepers kwamen er ook 10 voor 
in de polders: 7 in Nieuw Arenberg en 3 in Oud Arenberg. Het lijkt merkwaardig dat er 
geen in Doel- en Prosperpolder werden opgetekend.

Volgend broedseizoen

Tegen het begin van elk broedseizoen gebeurt er jaarlijks wel wat voor de pioniersoor-
ten (Strand en plas) op tijdelijke gebieden. Deze winter werd het Doeldok weer eens 
opgespoten. Het zou in 2016 toch als broedgebied moeten dienen. Met dergelijke op-
gespoten terreinen is het water op een gewenst niveau krijgen soms zeer moeilijk. Als 
het winterniveau tot in het voorjaar kan aangehouden worden, zou dit toch een van de 
betere gebieden kunnen worden. In de periferie van het Doeldok worden twee kleinere 
inrichtingen gedaan. Op de Midas wordt de bestaande put die al wat kluten aantrok 
de voorgaande jaren voorzien van een ringgracht. Op het nieuwe opspuitvak in Nieuw 
Arenberg wordt de dwarsdijk omgevormd tot een laaggelegen eiland. Putten Plas is 
momenteel al een parking. De strandplevier zal dus moeten uitwijken … 

In Prosperpolder Noord werden naast de 8 eilanden ook de omgevende stroken kort 
gemaaid. In dit gebied werden enkel de eilanden beheerd en was de omgeving aan 
het verruigen, plaatselijk zelfs verbossen. In 2016 was het broedsucces op de eilanden 
heel laag door aanwezigheid en predatie van vossen. Nu hebben die minder kansen om 
zich hier te verschuilen, niet dat we denken dat ze nu zullen wegblijven. We hopen op 

een snelle uitvoering van de ontpoldering waar een meer robuust broedgebied met de 
broodnodige eilanden wordt voorzien voor soorten als kluut, visdief, zwartkopmeeuw.

De Verrebroekse Plassen zullen na het verwijderen, in mindere mate knotten, van alle 
bomen en struiken weer ‘open zijn’. De bedoeling is hiermee weer bruine kiekendief 
aan te trekken. In de rietplas wordt met de verwijderde bomen ook een takkenhoop 
aangelegd. In de gefaseerde inname zal dit gedeelte iets langer meegaan. Dit zou een 
eerste uitwijkingsmogelijkheid zijn voor de kolonie lepelaars. Er zijn ook al takkenhopen 
aangelegd in naburige gebieden. Indien de kolonie zou verhuizen zou dit al een grote 
opluchting zijn. De finale bestemming wordt echter Prosperpolder Zuid waar in één van 
de watervlakken ook een grote takkenhoop wordt aangelegd. De werken in dit gebied 
gebeuren in april 2016. Het zou tegen december 2017 afgewerkt worden. Dit wordt een 
plasgebied van 170 ha met veel eilanden en rietzones. De eilanden worden een mix van 
soms kleine ‘dynamische’ voor pioniers en grote, grazige voor weidevogels. Het gebied 
zal functioneel moeten zijn voor broedvogels, eer de Verrebroekse Plassen kunnen in-
genomen worden. Het valt af te wachten of dit al voor broedseizoen 2018 zal kunnen.   
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Plas en oever

Lepelaar 1 5 11 14 19 19 18 20 32 19 20 15 21

Aalscholver 2 7 14 18 22 19 27 24 31 33 24 25 28

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

Dodaars 18 44 40 33 32 63 54 43 46 50 45 64 77

Geoorde fuut 18 74 102 84 76 56 62 35 46 54 57 46 51

Knobbelzwaan 6 6 10 12 16 17 23

Bergeend 148 150 140 183 150 172 162 188 204 208 203 204 209

Zomertaling 2 1 1 0 3 8 7 6 3 7 4 6 9

Krakeend 80 90 85 107 110 140 80 102 119 200 209 203 248

Slobeend 31 30 40 39 38 49 18 46 55 60 96 81 42

Krooneend 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1

Kuifeend 61 60 70 75 71 112 85 146 144 233 182 202 178

Tafeleend 59 65 70 84 71 70 104 128 97 100 105 108 64

Oeverzwaluw 285 950 750 1185 750 1054 1155 825 710 705 725 1224 1157

 Riet en water

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

Woudaapje 0 0 0 0 0 3 2 2 3 3 3 3 5

Bruine kiekendief 22 26 23 21 12 14 8 11 9 8 7 7 7

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

Waterral 24 15 15 20 19 23 19 32 30 28 29 22 36

Blauwborst 188 180 150 171 170 167 237 235 236 197 181 198 208

Snor 1 4 4 4 0 1 2 5 4 2 1 3 6

Sprinkhaanzanger 10 11 5 18 17 19 21 21 27 16 14 4 9

Rietzanger 24 60 40 69 30 38 71 78 103 54 72 85 82

Kleine karekiet 220 200 200 403 370 455 483 597 648 696 462 575 711

Grote karekiet 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

Bosrietzanger 30 40 35 73 80 71 63 58 43 66 93 82 141

Baardmannetje 15 12 17 21 26 16 29 43 28 13 22 41 28

Buidelmees 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

Rietgors 100 95 70 115 100 119 140 154 139 123 107 103 120

 Strand en plas

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

Kluut 50 163 190 148 132 237 158 145 207 208 181 151 200

Kleine plevier 13 18 21 36 28 47 31 33 36 29 23 21 22

Bontbekplevier 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Zwartkopmeeuw 206 479 240 7 103 1103 315 614 276 19 820 1344 1266

Kokmeeuw 2130 2200 3243 1974 1795 4252 3604 4627 1950 2695 3610 3476 3189

Visdief 104 67 200 287 248 220 180 300 173 103 40 48 20

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

 Weidevogels

Kievit 329 260 200 283 210 173 254 339 304 234 233 238 254

Scholekster 58 50 55 74 72 71 85 94 98 79 77 83 80

Grutto 36 55 38 52 47 51 63 100 97 75 71 81 59

Wulp 1 1 5 5 3 1 3 6 4 2 3 0 1

Tureluur 59 65 70 84 71 70 104 128 97 100 105 108 100

Veldleeuwerik 87 60 55 74 48 67 86 76 106 116 115 121 126

Graspieper 23 20 20 23 18 44 29 29 37 29 18 19 25

Gele Kwikstaart 13 14 13 23 18 21 13 38 52 39 36 55 52

Roodborsttapuit 10 14 24 23 24 24 25 32 34 32 12 24 30

Tabel:  Aantal paren of territoria van broedvogels in de Waaslandhaven, 2003-2015




