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Zicht op De Gavers (vanuit het zuidwesten, 2004), foto: Ignaas Robbe 
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DE GAVERS  

 

De Gavers is een gebied in het zuiden van West-Vlaanderen, op grondgebied van de gemeenten Harelbeke en 
Deerlijk (gebied begrensd door Stasegemsesteenweg, Heirbaan, N36, Gaversstraat, E17 en Eikenstraat). 

Het gebied ligt rond een voormalige zandwinningsput (ontstaan in 1968), het zand werd gebruikt voor de aanleg 
van de E3-autosnelweg (nu E17). De waterplas die zich zo vormde is ongeveer 55 ha groot, de gemiddelde 
diepte is 6 meter, da’s goed voor ruim 3 miljard liter water. 

Het gebied telt ook nog enkele kleinere waterplassen en enkele waterlopen. Voorheen was het een vochtig 
weidegebied, een restant daarvan is nog te vinden aan de oost- en zuidzijde van het gebied. 

In de jaren’ 70 werd het gebied aangekocht door de provincie West-Vlaanderen, zo’n 192 ha is momenteel in 
eigendom van de provincie. 

De Gaverplas is sinds zijn ontstaan uiteraard geëvolueerd. Enkele rietkragen en een vrij groot rietveld (1 ha) 
hebben zich in de loop van de jaren ontwikkeld langs de oevers van het meer. Sinds 1995 wordt het Gavermeer 
gebruikt als wachtbekken voor drinkwater uit het kanaal Bossuit-Kortrijk, waardoor het waterpeil kunstmatig vrij 
hoog wordt gehouden. 

De omgeving rond de plas is ook sterk geëvolueerd, met ouder wordende aanplantingen (vooral aangeplant 
tijdens de jaren ‘80) en diverse gebouwen en constructies die recent nog werden aangelegd, is de plas steeds 
meer ingesloten geraakt. Ook de ruime omgeving is door de oprukkende bebouwingsdruk sterk veranderd. 

De recreatiedruk is op en rond de plas altijd groot geweest en is recent nog toegenomen (diverse watersporten, 
allerhande andere activiteiten al dan niet watergebonden, toenemende bezoekersaantallen, …). 

Onder impuls van Natuurwerkgroep De Gavers werd in de jaren ’70 al een klein deeltje van de plas permanent 
afgesloten (reservaatszone, 8% van de plas), dit deel wordt in de winterperiode (1 november tot 1 april) wat 
verruimd (24% van de plas). Van 1 december tot 15 februari is er ook een zogenaamde winterstop, waarbij 
watersport op de plas niet toegelaten is. 

 

 

WATERVOGELTELLINGEN  

 

Het systematisch tellen van watervogels in De Gavers tijdens de winter gebeurt in het kader van de 
watervogeltellingen die in Vlaanderen gecoördineerd worden door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO), en ook kaderen binnen de “International Waterbird Census” die georganiseerd wordt door Wetlands 
International (het vroegere IWRB). 

De eerste watervogeltelling in de databank van het INBO van De Gavers dateert van 29/11/1970: 25 Wilde Eend 
en 2 Tafeleend (een onvolledige telling?).  In de eerste helft van de jaren ’70 zijn de tellingen in de databank 
nog onregelmatig en niet systematisch uitgevoerd. Vanaf 1977 zijn die tellingen wel meer systematisch 
uitgevoerd. 
De watervogeltellingen gebeuren sinds 1980 systematisch elke maand van oktober tot en met maart, in het 
weekend halfweg de maand (de databank van INBO bevat geen tellingen van de winters 1982-1983, 1989-1990, 
1990-1991 en van de winter 2001-2002 zijn er enkel tellingen van minder algemene soorten).  
Ook buiten deze vaste teldata werden heel wat waarnemingen van watervogels verzameld. 

 

Diverse factoren kunnen de getelde aantallen van de watervogels beïnvloeden (direct of indirect): 

1. Voedselaanbod 
Uiteraard is dit één van de meest bepalende factoren voor alle soorten 

2. Verstoring 
Recreatiedruk op de plas of langs de oever zal zowel tijdelijk als op lange termijn gevolgen hebben, 
sommige soorten zijn hier heel gevoelig aan (grondeleenden), andere minder (Dodaars, Fuut, Meerkoet 
en diverse exoten ). 

3. Predatie 
Predatie van watervogels is wellicht vrij beperkt op de plas zelf (en zal in de meeste gevallen eerder 
zorgen voor een ecologisch evenwicht). Roofvissen (snoek) zullen vooral tijdens het broedseizoen wel 
een invloed hebben op pulli van eenden en futen.  
Vossen, zwerfkatten, kraaiachtigen en marterachtigen zullen tijdens het broedseizoen als eierdief 

http://waarnemingen.be/gebied/info/193377
https://www.inbo.be/nl/onderzoeksproject/monitoring-overwinterende-watervogels
http://www.wetlands.org/OurWork/Biodiversity/Monitoringwaterbirdpopulations/tabid/773/Default.aspx


kunnen toeslaan, tijdens de winter maken ze vooral kans bij zieke en uitgeputte watervogels die zich 
ophouden in de oever of op het ijs. 
Slechtvalken broeden in de nabijheid, maar worden in De Gavers zelden succesvol jagend op 
watervogels gezien (eenden, meeuwen en steltlopers vallen ongetwijfeld wel eens ten prooi). 
Predatie door de mens (jacht) kan zijn invloed hebben op enkele bejaagbare soorten die in de wijde 
omgeving foerageren (Wilde Eend). 
Exoten (Canadese Gans) worden tijdens de zomer sporadisch ook weggevangen door het Agentschap 
Natuur en Bos. 

4. Ziektes en incidenten 
Ziektes zijn vooral tijdens de zomer belangrijk (botulisme). Olieslachtoffers kunnen ook voorkomen.  

5. Weer en klimaat 
Het weer kan direct van invloed zijn bij tellingen bv. door mist of andere neerslag die de zichtbaarheid 
kan beperken of indirect door ijsvorming op de plas, wat uiteraard zijn invloed heeft op de watervogels 
(evenals ijsvorming op waterplassen in de ruime omgeving). Stormweer of windrichting kunnen ook 
bepalend zijn voor het voorkomen van bepaalde soorten. 
Ook de klimaatverandering heeft nu al een duidelijke invloed op bv. soorten die verkiezen noordelijker te 
overwinteren (zoals zaagbekken) of zuidelijke soorten die meer voorkomen. 

6. Tijdstip 
De telling gebeurt meestal ’s ochtends of op de middag, aangezien tijdens de namiddag en avond er al 
meer watervogels (vooral aalscholvers en meeuwen) zich in het gebied verzamelen om de nacht door te 
brengen (wat een vertekend beeld zou geven van het aantal pleisterende watervogels in het gebied). 

7. Teller 
Meestal werden de midmaandelijkse watervogeltellingen door een zelfde persoon uitgevoerd (o.a. de 
periode 2002-2015 door steeds dezelfde teller), uiteraard kan de toestand van die teller de telling een 
beetje beïnvloeden (een frisse kop helpt, het alcoholgebruik wordt tot een minimum beperkt) 

 

 

Strengheid winters 1977/1978 tot 2014/2015 (koudegetallen van 1 november van dat jaar tot 31 maart = blauwe 
lijn, cijfers op linkse as) in relatie tot wintermaxima van Nonnetje en Grote Zaagbek (aantallen op rechtse as) 
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WATERVOGELS  

 

Watervogels zijn een erg toegankelijke groep voor de amateur-ornitholoog, omdat de meeste soorten (maar 
zeker niet alle) gemakkelijk waarneembaar zijn door hun biotoopkeuze. Ze vormen ook een erg diverse groep, 
zowel qua kleur, vorm, gedrag en voedselkeuze. De determinatie varieert van vrij gemakkelijk (mannetjes 
eenden) tot knap lastig (bepaalde meeuwen). Waterrijke gebieden behoren bijgevolg tot de drukst bezochte 
gebieden door “birdwatchers” en andere natuurrecreanten. 

Als watervogels worden volgende vogelordes beschouwd (pinguïns en zonnerallen werden, in nuchtere 
toestand, nog nooit waargenomen in De Gavers): 

- Anseriformes (Eendvogels) 

- Gaviiformes (Duikers) 

- Sphenisciformes (Pinguïns) 

- Podicipediformes (Futen) 

- Phoenicopteriformes (Flamingo's) 

- Ciconiiformes (Ooievaarachtigen) 

- Pelecaniformes (Roeipotigen, waaronder ook reigers) 

- Suliformes (Aalscholvers en genten) 

- Eurypygiformes (Zonneral) 

- Gruiformes (Kraanvogelachtigen, waaronder ook ralachtigen) 

- Charadriiformes (Steltloperachtigen, waaronder ook meeuwachtigen) 

 

Vogelsoorten uit andere vogelordes die ook sterk van open water afhankelijk zijn (denk bv. aan IJsvogel, 
Visarend en Waterspreeuw) behoren dus niet tot het opzet van dit overzicht. Daarentegen zijn er ook soorten 
binnen bovenstaande vogelordes die veel minder of zelfs nauwelijks afhankelijk zijn van open water (bv. 
Houtsnip), deze worden wel meegenomen in dit overzicht. 

Enkel vanaf de winter 2002/2003 worden al deze watervogelsoorten geteld tijdens de midmaandelijkse 
winterwatervogeltellingen (enkel pleisterende vogels), voordien werden in hoofdzaak enkel futen, duikers, 
aalscholvers, eendachtigen en meerkoeten geteld. Ook niet-inheemse soorten (ontsnapt of verwilderd) worden 
geteld. 

 

 

WATERFAUNA EN –FLORA  

 

Het voedselaanbod op en rond de Gaverplas is een belangrijke factor voor de aantallen watervogels. 

De Gavers is een voedselrijke, grote en diepe waterplas, met een goed ontwikkelde en soortenrijke 
watervegetatie. Diverse onderzoeken hebben de waarde van de watervegetatie al aangetoond.  

De kranswiervegetatie bij voorbeeld is heel omvangrijk, voor kranswieren behoort De Gavers tot de meest 

soortenrijke gebieden in Vlaanderen. Zie ook: https://www.natura2000.vlaanderen.be/habitattype/wateren-met-

kranswiervegetaties  

In 2004 werd een deel van de watervegetatie al in kaart gebracht. 
Een recentere en uitgebreide ecologische studie is te vinden op: 

http://doc.anet.uantwerpen.be/docman/docman.phtml?file=.irua.ea5093.b2d007ea.pdf  

 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/habitattype/wateren-met-kranswiervegetaties
https://www.natura2000.vlaanderen.be/habitattype/wateren-met-kranswiervegetaties
http://doc.anet.uantwerpen.be/docman/docman.phtml?file=.irua.ea5093.b2d007ea.pdf


 

Inventarisatie (gedeeltelijk) uit 2004, bron: INBO 

 

De provincie besteedt sinds enkele jaren een stevig budget om bij het begin van de zomer de waterplanten te 
bestrijden (maaien en afvoeren), en dit omwille van veiligheidsredenen (vleesetende waterplanten komen 
nochtans niet voor). Deze ingreep heeft uiteraard ook wel een (meestal) negatieve impact op de waterflora en –
fauna. 

 

Behalve over de watervogels, is over andere waterfauna in De Gavers weinig bekend, enkel van amfibieën en 
libellen is er een vrij duidelijk beeld. Dertig soorten libellen zijn al vastgesteld in het gebied, een hoog aantal voor 
het westen van Vlaanderen. Bij de amfibieën is het voorkomen van de Kamsalamander het vermelden waard. 

In de nazomer kunnen grote scholen jonge vis worden waargenomen. Een vissterfte eind de jaren ’00 (wellicht 
veroorzaakt door uitzetten van vissen met een bacterie), resulteerde schijnbaar ook in het verdwijnen van de 
(uitheemse) rivierkreeften. Het aantal (ook uitheemse) waterschildpadden lijkt ook iets afgenomen sindsdien. De 
huidige vispopulatie lijkt momenteel nog steeds niet helemaal in evenwicht (veel kleine jonge vis, erg weinig 
middelgrote vissen). 

Het aantal zoetwatermossels en –slakken in de Gaverplas lijkt aanzienlijk, getuige daarvan is de 
aantrekkingskracht van de Gaverplas bij duikeenden. 

Echte waterzoogdieren zoals Otter of Bever komen niet voor in De Gavers. Vroeger was de (uitheemse) 
Muskusrat algemeen, maar door de bestrijding is die volledig verdwenen. Van de (inheemse) Woelrat (semi-
aquatische vorm) zijn er diverse, ook recente, waarnemingen. Een waarneming van een (Amerikaanse) Nerts 
betreft ongetwijfeld een ontsnapt dier van een nertsenkwekerij. 

Ringslangen komen, voor zover bekend, niet voor in De Gavers. En voor een legendarisch monster zoals in 
Loch Ness is de Gaverplas wellicht niet oud genoeg, ondanks diverse geruchten… 

 

 

 
  



SOORTBESPREKINGEN  

 
VOORKOMEN EN EVOLUTIES VAN DE WATERVOGELS IN DE GAVERS.  

Voor de volledigheid worden alle watervogels die in het gebied ooit werden waargenomen besproken. Omdat dit 
geen wetenschappelijke publicatie is, werd gekozen om enkel de Nederlandse namen te gebruiken, de volgorde 
van de soorten volgt ook niet de meest recente taxonomische tendensen. 

Onder de soortnaam wordt eerst (in cursief) een samenvatting van gegevens van (enkel) de vaste 
watervogeltellingen (WVT) vermeld (tot en met winter 2014/2015), bij veel voorkomende soorten zijn dat de 
presentie (% van tellingen waar de soort werd vastgesteld), het gemiddelde en het maximum tijdens deze 
tellingen.  

In de beschrijvende tekst daaronder worden de gegevens van de midmaandelijkse watervogeltellingen 
aangevuld met andere waarnemingen (bron: databanken Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen en/of 
waarnemingen.be). De jaar- en winter grafieken hebben dan weer enkel betrekking op de beschikbare gegevens 
van de watervogeltellingen (databank INBO), dus die gaan enkel over de aantallen op de vaste teldata van de 
midmaandelijkse wintertellingen (meestal 6 per winter). Bij de jaargrafieken (tot en met winter 2014/2015) 
worden naast de wintermaxima (blauwe balken) ook tendenslijnen (zwart: lineair, rood: polynoom) bijgevoegd, 
voorbeeld: 

 

 

Voor regelmatig voorkomende soorten wordt ook nog een grafiek toegevoegd van waarnemingen.be (periode tot 
1 juli 2015), die gegevens zijn wel niet gebaseerd op systematische tellingen, het betreft de sommatie van alle 
exemplaren ooit ingevoerd op waarnemingen.be in De Gavers. Dit geeft meestal wel een goede weergave van 
het voorkomen per maand van een soort (behalve de zeer algemene), maar meer betekenis heeft die grafiek 
niet (aantal is niet betekenisvol, geen vergelijkende waarde tussen soorten).  
Voorbeeld (1-12 staat voor de maanden): 
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INHEEMSE EN ALS “WILD” BESCHOUWDE WATERVOGELS 

 

DUIKERS EN FUTEN 

 

 

Roodkeelduiker 
WVT:  3 tellingen vastgesteld, maximum:. 2ex (14/12/1997) 

 

De Roodkeelduiker is de algemeenste duiker in ons land en was aanvankelijk dan ook de meest waargenomen 
duiker in De Gavers (november-maart), hoewel de Parelduiker eigenlijk weinig moet onderdoen (en deze eeuw 
zelfs meer werd vastgesteld). 

De Roodkeelduiker lijkt meestal minder lang te pleisteren dan andere duikers, daarom dat ie minder werd 
vastgesteld tijdens de teldata dan de Parelduiker. Af en toe werden 2ex. samen gezien. 

Het was en blijft zeker ook een toevallige, niet-jaarlijkse gast.  

 

 
Poging tot veldschets, gelukkig ging nadien de wereld van de digitale fotografie open… 



 

Parelduiker 
WVT:  6 tellingen vastgesteld, maximum: 1ex  

 

Er zijn 14 gevallen van Parelduiker bekend voor het gebied (eind oktober tot begin maart, vooral in het najaar), 
regelmatig wordt lang gepleisterd, het betrof allen solitaire vogels. 

 

 

Deze Parelduiker verbleef van 10 december 2007 tot 13 januari 2008 in De Gavers, foto: Filip Goussaert 

 

 

IJsduiker 

WVT: 2 tellingen vastgesteld, maximum: 1 ex  

 

Deze soort broedt aan binnenwateren van Alaska, Canada, Groenland en IJsland. Er zijn 3 gevallen bekend van 
een pleisterende IJsduiker in De Gavers: 03-04/11/2000, 08/11/2002-03/01/2003 en 05/12/2015. Het ging steeds 
om jonge vogels, de lang pleisterende vogel verorberde vooral rivierkreeften. 

 



 

IJsduiker dobberend op de Gaverplas op 24 november 2002, foto: Free Claerbout 

 

 

Dodaars 
WVT (1977-2014): presentie: 96,53% gemiddeld: 22,07 ex. maximum: 121 ex. (november 2013) 

 

Als wintergast is de Dodaars duidelijk toegenomen in De Gavers, een eerste toename was er eind de jaren ‘90, 
en recent (voorbije 5 jaar) was er nog een sterke toename. Tijdens de winter is de soort momenteel zelfs talrijker 
geworden dan de Fuut, zachte winters en een gunstig voedselaanbod (veel kleine visjes) zijn wellicht de 
oorzaak. 

De watervogeltellingen tonen een piek bij het begin van de winter (november-december), om daarna geleidelijk 
af te nemen (uitzonderlijk kunnen in januari-februari ook hoge aantallen worden genoteerd tijdens een zachte 
winter). Bij ijsvorming dalen de aantallen meestal heel sterk. 

Na een incidenteel broedgeval in 1982, is de soort een jaarlijkse broedvogel sinds 1995 en lijkt recent wat toe te 
nemen (2 à 4 koppels). 

 



Dodaars - wintermaxima 1977-2014 (WVT): 
 

 

 

Dodaars – seizoensverloop tijdens de winter (WVT): 
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Fuut 

WVT (1977-2014): presentie: 99,01% gemiddelde: 36,72 ex maximum: 148 ex (december 2002) 

 

Het jaarverloop toont een toename tot 2005, daarna een duidelijke afname van de wintermaxima.  

Vroeger bleven de aantallen vrij hoog tot in december, bv. nog 149 ex op 28/12/1992 en 148 ex op 14/12/2002. 
Tegenwoordig worden de grootste aantallen enkel nog buiten de winterperiode geteld, namelijk op het einde van 
het broedseizoen (jonge vogels), bv. 155 ex op 12/08/2012 en 152 ex op 02/08/2014.  Mogelijk is het 
voedselaanbod in de winter minder interessant geworden (minder middelgrote vis en rivierkreeften) en trekken 
ze dus sneller weg (bv. slechts 13 ex op 13/12/2014, een zachte winter nochtans). De laagste aantallen worden 
meestal genoteerd bij ijsvorming en het vroege voorjaar (februari). 

Maximum ooit geteld: 162ex op 31/07/2004 

De broedkolonie was op zijn hoogtepunt in 2004 (33 koppels), daarna een duidelijke terugval, maar recent weer 
een herstel (25-tal koppels). 

 

Fuut - wintermaxima 1977-2014 (WVT): 
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Fuut – seizoensverloop tijdens de winter (WVT): 
 

 

 

 

 

Roodhalsfuut 

WVT (1977-2014): presentie: 31,19% gemiddelde:0,38ex maximum: 3ex (diverse data)  

 

Tot halfweg de jaren ’00 pleisterden vrijwel jaarlijks één of enkele Roodhalsfuten op De Gavers. De erg lang 
pleisterende Roodhalsfuut is berucht (1997-2005, bij strenge vorst verdween ie wel), maar voor die periode was 
de soort ook een vrijwel jaarlijkse najaars- of wintergast. Recent is de soort echter een zeldzame, zelfs niet-
jaarlijkse gast geworden. 



Tijdens de voorjaarstrek wordt de soort af en toe ook opgemerkt, meestal in prachtkleed dan. 

Uitzonderlijk kunnen ook groepjes genoteerd worden in de nazomer, wanneer er families (kort) pleisteren, max: 
7 ex (21/08/1997, 2 ad + 5 1e KJ). 

De lang pleisterende Roodhalsfuut was meermaals broedverdacht (ook nestbouw), maar was nooit succesvol 
wegens de afwezigheid van een soortgenoot tijdens het broedseizoen. 

 

Roodhalsfuut - wintermaxima WVT 1977-2014: 
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Roodhalsfuut in zomerkleed (Middelste Zaagbekken op de voorgrond) op 5 april 2014, foto: Francis Pattyn 

 

Kuifduiker 

WVT (1977-2014): 5 tellingen vastgesteld, max. 2 ex (15/01/1995) 

Er zijn 20 gevallen bekend van Kuifduiker (oktober-april), de soort is daarmee de zeldzaamste futensoort in het 
gebied (Dikbekfuut werd er nog niet waargenomen). Tijdens de winter blijven af en toe 1 of 2 ex pleisteren, maar 
dat gebeurt zeker niet jaarlijks. Tijdens de voorjaarstrek is de soort erg zeldzaam (5 gevallen) en pleistert ze 
nooit lang, maar dan is wel (meestal) het prachtige zomerkleed te bewonderen. In die periode zijn zelfs groepjes 
Kuifduiker waargenomen (4ex op 01/04/1985 en 7ex op 24/03/1994). 

 

Kuifduiker in winterkleed op 15 december 2007, foto: Filip Goussaert 



 

 

Geoorde Fuut 

WVT (1977-2014): presentie:16,34% gemiddelde: 0,31ex maximum: 6ex (14/03/2015) 

 

De Geoorde Fuut kan in alle maanden waargenomen worden op De Gavers, het mooiste en het talrijkst is ie 
tijdens de voorjaarstrek (maart-mei), dan kunnen grotere, vaak baltsende, groepjes worden waargenomen. 

Grootste groep: 05/04/2008, 22 ex 

Vroeger was de soort tijdens de winter zeldzaam in De Gavers (overwintert meer op brakke wateren langs de 
kust), maar de laatste jaren lijkt de Geoorde Fuut op de Gaverplas een vaste wintergast te worden (in klein 
aantal), de toename in de winter loopt parallel met die van de Dodaars. 

Ook in de zomer worden regelmatig Geoorde Futen waargenomen, maar dat betreft wellicht vogels van 
nabijgelegen broedkolonies (Ploegsteert en havengebied Gent), geen plaatselijke broedvogels. 

In 2014 was er wel een groepje Geoorde Futen aanwezig dat nest bouwde bij een vlot waar Visdieven op 
broedden, dit leidde echter niet tot een succesvol broedgeval. 

 

Geoorde Fuut - maxima WVT 1977-2014 (WVT): 

 

 

Seizoensverloop (waarnemingen.be): 
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Geoorde Fuut in zomerkleed op 1 mei 2012, foto: Yves Hoebeke 

  



AALSCHOLVERS EN REIGERACHTIGEN 

 

 

Aalscholver 

WVT (1977-2014): presentie: 73,27% gemiddelde: 48,26ex maximum: 368 ex (slaapplaats?) 

 

Tot de jaren ’80 noteerden vogelspotters een pleisterende groep Aalscholvers op De Gavers steevast in hun 
waarnemingenboekje. De bescherming van deze visetende watervogel en de verbeterde waterkwaliteit van 
rivieren en kanalen heeft geleid tot een herstel van de populatie zodat de Aalscholver tegenwoordig één van de 
algemeenste watervogels is (in De Gavers de meest ingevoerde vogelsoort zelfs, dat komt ook omdat het een 
van de meest opgemerkte doortrekkers is). De toename van deze soort is ondertussen wel al enkele jaren 
voorbij, de populatie stabiliseert of neemt zelfs iets af de laatste jaren. 

De Gavers is één van de grotere aalscholverslaapplaatsen in het land, tijdens de vorstmaand januari is de 
slaapplaats soms de grootste van Vlaanderen, de dichte nabijheid van ijsvrije en stilaan visrijkere rivieren als 
Leie en Schelde is hier mogelijk de oorzaak van (waardoor minder vogels wegtrekken). De slaapplaatsaantallen 
in de winter schommelen meestal tussen de 200 en 300 ex. 

Grotere aantallen pleisteraars in De Gavers kunnen vastgesteld worden tijdens de trekperiodes, wanneer de 
winterpopulatie soms aangevuld wordt door een groep doortrekkers die komt overnachten, maximum: 
02/11/2000, 385 ex 

Overzomeren gebeurt sinds de jaren ’90 in toenemende mate, het gaat dan vooral om jonge vogels. Geslaagde 
broedgevallen werden nog niet vastgesteld in De Gavers, wel broedpogingen. 

 

Aalscholver – slaapplaatstellingen De Gavers (gegevens INBO) : 

 

 

Aalscholver - maxima WVT 1977-2014 (aantal sterk afhankelijk van tijdstip telling): 
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Kuifaalscholver 

WVT: 1 telling vastgesteld (1 ex)  

 

Er zijn 2 gevallen bekend van een pleisterende jonge Kuifaalscholver in De Gavers: 

09-14/02/1984, 2e KJ 

30/04-08/05/2000, 2e KJ 
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Roerdomp 

WVT (1977-2014): presentie: 22,28% gemiddelde: 0,30ex maximum: 3ex 

 

Sinds de jaren ’90 is het rietveld en de rietkragen rond de Gaverplas een vast overwinteringsgebied voor 
Roerdompen. Met wat geduld kan men de soort tijdens de winter (vooral december-februari) dan ook dagelijks 
bewonderen vanuit de kijkhut. De mysterieuze Roerdomp is één van de populairste soorten bij vogelfotografen. 

In het voorjaar neemt het aantal waarnemingen snel af, maar ook in de zomermaanden zijn er waarnemingen 
van Roerdomp in De Gavers (niet in juli), wellicht gaat het om rondzwervende (jonge) dieren. Tijdens het najaar 
neemt het aantal waarnemingen terug stelselmatig toe. 

Door de redelijk verborgen levenswijze zijn de aantallen vastgesteld tijdens de watervogeltellingen niet echt 
representatief. De laatste jaren wordt toch wel een afname vastgesteld, misschien door een gedeeltelijk 
biotoopverlies in het domein, gekoppeld aan de bouwwerkzaamheden. 

Grootste aantal: 8 ex op 7 januari 2003 

 

Roerdomp - maxima WVT 1977-2014: 
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Roerdomp in paalhouding (28/01/2006), foto: Filip Goussaert 

 

 

Woudaap 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Na een broedgeval in de jaren ’70, is deze kleine reiger sinds 1996 een jaarlijkse broedvogel in De Gavers met 1 
of soms meerdere broedgevallen, mogelijks is het kunstmatig hoge waterniveau tijdens de zomer een pluspunt 
voor deze soort (nestbescherming tegen predatoren). De soort is een Europese vogelrichtlijnsoort en vraagt dus 
bijzondere aandacht. 



De Woudaap komt meestal aan half mei (vroegste: 28/04/2009), eind augustus/begin september verdwijnt ie uit 
het gebied. In juli zijn de aantallen hoger door waarnemingen van jonge vogels. De overwinteringsgebieden 
bevinden zich vermoedelijk in centraal Afrika. 

 

 

 

Man Woudaap in modderbad (21/08/2015), foto: Filip Goussaert 

 

 

Kwak 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Ondanks de nabijheid van (nieuwe) broedlocaties (Harchies) en het geschikte biotoop blijft deze reigersoort een 
zeldzaamheid op De Gavers. Er zijn 14 gevallen bekend (verspreid tussen 1981 en 2014), de laatste 10 jaar is 
er slechts 1 geval bekend! 

De meeste waarnemingen komen uit de periode augustus-september, meestal enkelingen en jonge vogels. 



Een onvolwassen Kwak in De Gavers op 19 juli 2014, foto: Francis Pattyn 

 

 

Ralreiger 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

De Ralreiger is veruit de zeldzaamste reiger in De Gavers, er zijn 3 gevallen bekend: 

11/06/1979 (niet aanvaard door BAHC) 
13/06/1993  
04-05/05/2003 

  

Het geval van 2003 zorgde voor een erg drukke kijkhut, de vogel liet zich helaas niet vaak zien toen… 

 

 

Koereiger 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

In De Gavers zijn 12 gevallen bekend van deze reigersoort die stilaan West-Europa koloniseert, een gevolg van 
het opwarmend klimaat. De eerste waarneming dateert pas van 15 juli 1997. De meeste gevallen (9) komen uit 
het najaar (juli-oktober), in de periode maart-april zijn er 3 gevallen bekend. 

Het grootste aantal bedroeg 7 ex, een groepje dat in de omgeving (Steenbrugge) pleisterde van 25 tot 27 
augustus 2008 en kwam slapen in De Gavers op de takken voor de kijkhut. 

 

 

Kleine Zilverreiger 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 



Hoewel deze reigersoort al in alle maanden werd opgemerkt, is ze vooral te zien van mei tot september, 
langdurig pleisteren in De Gavers gebeurt echter zelden. De eerste waarneming in het gebied dateert van 7 juni 
1990. Er is duidelijk sprake van een toename, hoewel niet zo opvallend en gestaag als de Grote Zilverreiger. 

Grootste aantal: 6 ex, 12/07/2015 

 

 

 

Grote Zilverreiger 

WVT: 2 tellingen vastgesteld, max. 1ex 

 

De eerste Grote Zilverreiger werd pas in De Gavers waargenomen op kerstdag 1995, sindsdien is de soort 
spectaculair toegenomen en vooral tijdens het najaar kan men ze tegenwoordig bijna dagelijks zien. Vaak gaat 
het om overtrekkende vogels, maar regelmatig wordt ook kort gepleisterd of overnacht. Langdurig pleisteren 
gebeurt echter nog steeds maar zelden, waarschijnlijk door het ontbreken van geschikte foerageergebieden 
zoals natte graslanden of ondiepe plassen. 

 

 

Blauwe Reiger 

WVT (2002-2014): presentie: 98,72% gemiddelde: 26,14ex maximum: 102ex 

 

In het gebied komt een broedkolonie voor, het eerste koppel vestigde zich in 1976, na enkele zachte winters is 
de broedpopulatie nu vrij stabiel met ongeveer 80 koppels. 

De broedkolonie wordt vaak al vanaf januari ingenomen, tijdens die periode verzamelen ze vaak ook in groep in 
de graslanden nabij het broedbos (max. 117 ex op 24/02/2014). 

Tijdens vorstperiodes is de soort het minst te zien. 

 

Blauwe Reiger - maxima WVT 2002-2014: 

 



 

 

Het seizoensverloop op waarnemingen.be is niet representatief (niet consequent ingevoerd): 

 

 

Purperreiger 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

De Purperreiger wordt jaarlijks opgemerkt in De Gavers, vooral tijdens de najaarstrekperiode (juli-september), 
vaak ook pleisterend, iets minder tijdens het voorjaar (april-mei). 

Vroegste: 30/03/2002 

Grootste aantal: 6 ex op 24/09/2006 
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Purperreiger boven De Gavers tijdens de voorjaarstrek richting Nederland op 16 april 2015, foto: Ignaas Robbe 

 

 

Zwarte Ooievaar 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Een Zwarte Ooievaar boven De Gavers blijft een uitzonderlijke waarneming! 

 



 

 

 

 

Ooievaar 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

De Ooievaar is, net zoals in de rest van West-Europa, de laatste decennia sterk toegenomen. In De Gavers gaat 
het meestal om overtrekkende vogels. 

 

 

 

Zwarte Ibis 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Er zijn slechts 2 gevallen bekend van deze Zuid-Europese ibissoort: 

20/10/1998, 3 > ZW 

29/09-08/10/2000, ad (slaapplaats) 

 

 

Lepelaar 

WVT: 1 telling vastgesteld (3 ex)  

 

Van eind augustus tot begin oktober maak je het meeste kans op overtrekkende Lepelaars boven De Gavers, 
vooral bij westenwind (deze soort trekt vooral langs de kust door), soms gaat het om vrij grote groepen (max. 
59ex op 15/09/1998). In het voorjaar trekt de soort ook door, maar de groepsgrootte is dan veel kleiner.  



Maar zelden pleistert of overnacht er ook eens een Lepelaar aan De Gavers.  

 

 

 

 

Pleisterende Lepelaars in De Gavers op 24 februari 2008, de gekleurringde vogel werd op 12 mei 2003 geringd 
op nest te Onderdijk (Noord-Holland), en overwinterde ieder jaar in Cantabrië (Spanje), foto: Geert Vanloot 

 
  



EENDACHTIGEN 

 

 

Knobbelzwaan 

WVT (1977-2014): presentie: 72,28% gemiddelde: 3,34ex maximum: 17ex 

 

De Knobbelzwaan wordt als ‘wilde soort’ beschouwd in België, hoewel de populatie die zich eeuwen geleden 
vormde, wellicht sterk vermengd werd met vogels van niet-wilde oorsprong, wat het meestal tamme gedrag kan 
verklaren. 

Het seizoensverloop is nogal onduidelijk, vroeger piekten de aantallen soms in de zomer (ruiende vogels?), 
maar recent lijkt dit niet meer te gebeuren (wellicht door het maaien van de waterplanten). 

Grootste aantal: 43 ex op 08/07/2000 

De soort is een vaste, jaarlijkse broedvogel met 1 à 2 koppels. 

 

Knobbelzwaan - maxima WVT 1977-2014: 
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Kleine Zwaan 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

De Kleine Zwaan wordt op trek meer gezien dan de Wilde Zwaan in De Gavers (vrijwel jaarlijks, vaak ook 
grotere groepen), maar pleisteren doet ze slechts zelden.  
Opmerkelijk was de overzomering van een Kleine Zwaan (06/05-25/07/2011), de oorsprong van deze 
(ongeringde) vogel is onduidelijk gezien de ongewone aankomstdatum en omdat de vogel gekwetst was aan 1 
vleugel. Het kon een losgelaten, ontsnapte of gewonde vogel geweest zijn, de Kleine Zwaan werd bij zijn 
aankomst zwaar aangevallen door een territoriale Knobbelzwaan wat ook de gekwetste vleugel kan verklaren. 
Mogelijks werd deze vogel in de periode daarvoor ook opgemerkt in Frankrijk. 

 

 

Wilde Zwaan 

WVT: 1 telling vastgesteld (6 ex)  

 

Er zijn slechts 8 gevallen bekend van Wilde Zwaan in het gebied: 

?/1980, 12 ex 
07/11/1982, 5 > ZW 
02/02/1986, 2 ex 
17/01-08/02/1987, 2 ad + 4 1e KJ 
08/02/1997, 2 ad + 1 onv > N 
17/11/1998, onv 
04-06/11/2001, ad 
26/11/2006, 6 > ZW 
 

 

 



Toendrarietgans 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Zelden tijdens de najaarstrek, maar meer bij sneeuw en vorstinval kan men overvliegende groepjes 
Toendrarietgans opmerken boven De Gavers. 

Een gekwetste vogel pleisterde langdurig in het gebied van 19/03/1993 tot 07/05/1994. 

De meeste waarnemingen van rietgans spec. zullen wellicht ook deze soort betreffen, hoewel er 1 waarschijnlijk 
geval bekend is van een kort pleisterende Taigarietgans (toen de soort nog niet opgesplitst was). 

 

 

 

 



 
Dit groepje Toendrarietganzen overnachtte in De Gavers na nieuwjaarsdag 2011, foto: Noël Cabbeke 

 

 

Kleine Rietgans 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Acht gevallen zijn bekend van deze ganzensoort uit Spitsbergen, die vooral in onze kustpolders overwintert. 

 

01/02/1985, 9 ex 

15/01-17/01/1987, 4 ex 

17/01/1987, 7 > W 

22/12/2007, 3 > Z  

09/11/2009, 6 > NW 

14/11/2009, 3 > 

01/12/2010, 31 > ZW 

20/12/2010, 41 > ZW 

 

 

Kolgans 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Tijdens de najaarstrek en bij sneeuw- of vorstperiodes wordt deze ganzensoort regelmatig opgemerkt (tijdens 
het najaar veel meer dan rietganzen, maar nog altijd veel minder dan Grauwe Gans). Soms pleistert er wel even 
een groepje om uit te rusten of bij te tanken. 

 



 

 

 

Grauwe Gans 

WVT (1977-2014): presentie: 5,45% gemiddelde: 0,71ex maximum: 96ex 

 

De Grauwe Gans is een vaak opgemerkte doortrekker (oktober-november en lagere aantallen in februari-maart). 

Lang pleisteren doet de Grauwe Gans nauwelijks in De Gavers (in tegenstelling tot de gedomesticeerde vorm, 
de ‘Boerengans”, zie verder). 

 

 

 

Brandgans 

WVT (1977-2014): presentie: 7,43% gemiddelde: 0,15ex maximum: 10ex 

 

De Brandgans is van oorsprong een ‘wilde’ wintergast in West-Europa (vooral in kustgebieden), recent heeft er 
zich in België en Nederland echter een blijvende populatie gevormd, die zijn oorsprong vindt in ontsnapte 
vogels, maar wellicht deels ook in wilde vogels (refererend naar de toename rond de Baltische Zee). De soort 
wordt daarom onder de inheemse soorten besproken, hoewel de meeste recente waarnemingen wellicht 
betrekking hebben op die ‘blijvende populatie’. 

De grootste aantallen werden niet tijdens de watervogeltellingen geregistreerd, die worden genoteerd ’s 
morgens vroeg of ’s avonds laat door overnachtende groepen (tot 162 ex) die enkel de Gaverplas als 
slaapplaats gebruiken. 

 

Brandgans - maxima WVT 1977-2014: 



 

 

 

 

Rotgans 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Van deze meer aan kustgebieden gebonden ganzensoort, zijn er 8 gevallen bekend, het gaat wellicht in de 
meeste gevallen om wilde vogels: 

onbekende datum jaren ‘70  
02/11/1986, ad + 1e KJ 
04/02/2006  
26/03/2006  
19/03/2011, 13>N 
08/01/2012,  
07/10/2012, 1 > N 
02/04/2015 

 

 

0

2

4

6

8

10

12



Bergeend 

WVT (1977-2014): presentie: 29,21% gemiddelde: 0,94ex maximum: 13ex 

 

De Bergeend wordt vooral in het voorjaar waargenomen in De Gavers (maart-mei). Als wintergast wordt ie 
steeds minder opgemerkt in De Gavers, dit is enigszins opmerkelijk want in de rest van de regio is de Bergeend 
wel toegenomen. 

In juni en vooral september-oktober is de soort het zeldzaamst (veel vogels gaan dan ruien in de Duitse Bocht). 
In juli-augustus kan er wat trek gezien worden van groepen jonge vogels. Grootste aantal: 27ex op 15/07/2012 

De soort is regelmatig broedverdacht, maar broedt wellicht weinig in De Gavers zelf, in 2007 was er wel een 
zeker en succesvol broedgeval. 

 

Bergeend - maxima WVT 1977-2014: 
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Smient 

WVT (1977-2014): presentie: 78,71% gemiddelde: 17,15ex maximum: 121ex 

 

Vanaf september kunnen de eerste groepjes Smient worden opgemerkt in De Gavers, maar deze pleisteren 
meestal niet lang. De aantallen zijn pas het hoogst in januari-februari (max: 308ex op 01/02/1996). In de periode 
maart-april verlaten de Smienten de Gaverplas terug. Van mei tot augustus is de soort zeldzaam, waarnemingen 
in juni-juli zijn zeer uitzonderlijk. 

Smienten gebruiken De Gavers vooral als rustgebied, uitwisseling met foerageergebieden in de omgeving (bv. 
natte weilanden Steenbrugge) wordt regelmatig vastgesteld. 

 

Smient - maxima WVT 1977-2014: 
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Amerikaanse Smient 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Er is 1 geval bekend van de Amerikaanse Smient op 28/01/1986 (2e KJ man). Dit geval is niet opgenomen in de 

aanvaarde gevallen van het BAHC (databank http://www.belgianrbc.be ). 

 

 

Krakeend 

WVT (1977-2014): presentie: 76,24% gemiddelde: 5,42ex maximum: 62ex 

 

De Krakeend vertoont de voorbije jaren maar een voorzichtige toename in De Gavers, in tegenstelling tot andere 
regio’s in Vlaanderen waar een spectaculaire toename werd genoteerd.  

Zomerwaarnemingen zijn vrij gewoon, maar broedgevallen werden nog niet vastgesteld, hoewel er enkele 
broedverdachte waarnemingen zijn en de soort vaste broedvogel is geworden in de nabijgelegen Scheldevallei.  

 

Krakeend - maxima WVT 1977-2014: 
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Wintertaling 

WVT (1977-2014): presentie: 95,54% gemiddelde: 23,13ex maximum: 150ex 

 

Tijdens het najaar (vanaf augustus al) groeit de populatie Wintertaling geleidelijk, meestal rond Nieuwjaar pieken 
de aantallen, om daarna geleidelijk af te nemen (in april trekken de meeste weg). De grootste aantallen worden 
genoteerd bij ijsvorming (maximum 173 ex op 31/12/2008), de eendjes verzamelen dan vaak rond een wak en 
zijn dan eenvoudiger te tellen. 

Zomerwaarnemingen zijn zeker niet uitzonderlijk (jaarlijks), broedgevallen werden echter nog nooit vastgesteld. 

De evolutie over de jaren heen toont een opmerkelijk verloop, een hoog niveau tot begin de jaren ’80, sterk 
teruglopend tot de jaren ’90, maar vanaf 2000 opnieuw een zelfde hoog niveau. 

 

Wintertaling - maxima WVT 1977-2014: 
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Zomertaling 

WVT (1977-2014): presentie: 5,94% gemiddelde: 0,09ex maximum: 5ex 

 

De eerste Zomertalingen worden in maart opgemerkt in De Gavers (vroegste datum: 02/03/1997), de meeste 
waarnemingen komen uit de maand april, van mei tot september wordt de soort ook nog vrij regelmatig 
opgemerkt in De Gavers, de laatste worden gezien in oktober, uitzonderlijk in november. (laatste datum: 
25/11/1994). Na een kleine heropleving enkele jaren geleden, lijkt de soort het recent weer slecht te doen 
(slechts 6 waarnemingen in 2015). 

Grootste aantal: 10ex, 10/08/1998 

Heel uitzonderlijk is de soort ook broedverdacht (reigerweiden), maar ze was wellicht nog nooit broedvogel. 

 

 

 

man Zomertaling met man Wintertaling op 2 april 2012, foto: Francis Pattyn 

 

 

 



 

 

Wilde Eend 

WVT (1977-2014): presentie: 100% gemiddelde: 582,74ex maximum: 3700ex 

 

In de jaren ’80 was de Wilde Eend veruit de talrijkste watervogel op de Gaverplas (regelmatig >2000 ex), 
sindsdien is de soort sterk afgenomen, aantallen van 500 ex zijn nu eerder uitzonderlijk. Diverse factoren 
kunnen een oorzaak zijn: toegenomen recreatiedruk en/of een gewijzigd voedselaanbod. Van een algemene 
achteruitgang van de soort in West-Europa, zijn er nog geen eenduidige berichten.  

Jaarlijkse broedvogel, geleidelijk dalend in aantal (van 25-tal koppels in jaren '80 tot 15-tal in de jaren ‘00) 

 

Wilde Eend - maxima WVT 1977-2014: 
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Wilde eend – seizoensverloop WVT: 
 

 

 

 

 

Pijlstaart 

WVT (1977-2014): presentie: 44,06% gemiddelde: 1,10ex maximum: 15ex 

 

Vanaf september, en vooral in oktober wordt vrij regelmatig najaarstrek waargenomen van deze fraaie soort 
(soms grote overtrekkende groepen, max: 160ex op 05/11/2001). Pleisterende vogels tijdens de winter waren 
vroeger normaal in De Gavers, maar worden de laatste jaren steeds minder opgemerkt. Tijdens de voorjaarstrek 
(februari-april) worden wel vaker kort pleisterende groepjes waargenomen (max: 27ex op 03/03/2002). 
Zomerwaarnemingen (mei-augustus) zijn vrij uitzonderlijk. 
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Pijlstaart - maxima WVT 1977-2014: 

 

 

 

Slobeend 

WVT (1977-2014): presentie: 75,25% gemiddelde: 6,53ex maximum: 119ex 

 

“Slobberende” groepen Slobeend op de Gaverplas zijn een vertrouwd beeld tijdens de voorjaarstrek (maart-
april), het kan soms om vrij grote groepen gaan. De najaarstrek verloopt meer gespreid (augustus-december), 
tijdens de winter en zomer zijn de aantallen meestal vrij laag. 

Grootste groep: 250 ex, 03/04/2012 

Uitzonderlijk is de soort ook broedverdacht (reigerweiden, villaplasjes), zonder resultaat evenwel. 

 

Slobeend - maxima WVT 1977-2014: 
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Krooneend 

WVT (1977-2014): presentie: 4,95% gemiddelde: 0,08ex maximum: 4ex 

 

Hoewel de Krooneend een populaire eend is in watervogelcollecties, wijst het voorkomen in De Gavers er toch 
op dat de meeste waarnemingen betrekking hebben op in het wild voorkomende populaties, vaak worden ook 
kleine groepjes waargenomen. 

De soort werd in alle maanden al vastgesteld, maar vooral in de periode november-april (piek in het begin en op 
het einde van de winter). 

Grootste aantal: 5 ex. (diverse data) 
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Groepje Krooneenden op de Gaverplas, 28/11/2014, foto: Christian Vandeputte 

 

 

Tafeleend 

WVT (1977-2014): presentie: 100% gemiddelde: 123,26ex maximum: 863ex (18/12/2010) 

 

De meeste Tafeleenden worden op de Gaverplas geteld in het ‘putje van de winter’ (grootste aantal: 901 ex op 
01/01/2011), enkel tijdens strenge winters kunnen de aantallen die van de Kuifeend overstijgen, de grootste 
aantallen worden dan genoteerd bij het begin van of na een vorstperiode.  

Tijdens of na lange vorstperiodes is er vaak uitwisseling vastgesteld met ijsvrije wateren in de omgeving (Sas 
Bossuit en Sas Ooigem). 

Eind februari/begin maart lopen de aantallen al sterk terug, tijdens de broedperiode (april-juni) worden af en toe 
wel Tafeleenden waargenomen in De Gavers (de soort broedt normaal niet in De Gavers, broedgevallen zijn er 
wel gemeld in 1985 en 2005). Vanaf de zomer pleisteren er al permanent kleine aantallen (bv. 34 ex. augustus 
2014), langzaam nemen die toe, pas in december groeit de winterpopulatie sterk aan. 

In tegenstelling tot de Kuifeend kunnen we niet spreken van een duidelijke toename van deze soort (er is een 
algemene negatieve trend in Vlaanderen). 

 



Tafeleend - maxima WVT 1977-2014: 
 

 

 

Seizoensverloop op basis van WVT 1980-2014: 
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Witoogeend 

WVT (1977-2014): presentie: 21,78% gemiddelde: 0,44ex maximum: 5ex 

 

Sinds een tiental jaar is er een vaste populatie Witoogeenden aanwezig in de (ruime) omgeving van de 
kleiputten van Ploegsteert en De Gavers, de kans is reëel dat deze zijn oorsprong vindt bij ontsnapte vogels, 
anderzijds is het (deels) voorkomen van wilde vogels in De Gavers ook aannemelijk, daarom wordt deze 
(Europese) soort bij de inheemse soorten besproken. Ook voor deze periode was de soort een sporadische 
najaars- of wintergast in De Gavers. 

In De Gavers is de soort het algemeenst tijdens (het begin van) de winter (oktober-januari), vaak wordt de eerste 
terugkerende vogel al opgemerkt in augustus, in het voorjaar en het begin van de zomer wordt de soort minder 
opgemerkt, in Ploegsteert is die dan net het algemeenst, wat wijst op een uitwisseling tussen beide gebieden 
(Ploegsteert is broedgebied, De Gavers hoofdzakelijk overwinteringsgebied).  

Grootste aantal: 5ex (diverse data), recent liggen de aantallen wel lager (2ex) 

Aan De Gavers is de soort ook een incidentele broedvogel, het betreft voor zover bekend steeds gemengde 
broedgevallen met Kuifeend (zeker 1 succesvol broedgeval van een vrouw Witoogeend met een man Kuifeend). 

 

 

 

 

 



 
man Witoogeend (03/02/2007), foto: Filip Goussaert 

 

 

Kuifeend 

WVT (1977-2014): presentie: 99,50% gemiddelde: 134,36ex maximum: 714ex 

 

De Kuifeend is meestal tijdens het begin van de winter het talrijkst (grootste aantal: 714 ex op 18/12/2010), na 
vorstperiodes kunnen er tijdelijk ook grote aantallen worden genoteerd, maar dat is minder opvallend dan bij de 
Tafeleend. In het voorjaar nemen de aantallen geleidelijk af, vanaf het begin van de zomer nemen de aantallen 
al stelselmatig toe (dit blijkt niet uit de seizoensgrafiek van waarnemingen.be, omdat de soort weinig ingevoerd 
of geteld wordt in de nazomer), bv. in 2011 maxima resp. 54 ex (juli), 76ex (augustus), 166 ex (september).  

De Kuifeend is de ganse periode gestaag toegenomen en is tegenwoordig meestal de talrijkste eend op De 
Gavers (recent lijkt de toename wel gestopt).  

Jaarlijkse broedvogel sinds 1983 (tot 5 koppels), de overlevingskans van de pulli lijkt vrij laag (predatie door 
Snoek?). 

 



Kuifeend - maxima WVT 1977-2014: 
 

 

 

Seizoensverloop op basis van WVT 1980-2014 (maandgemiddelde):
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Topper 

WVT (1977-2014): presentie: 12,87% gemiddelde: 0,24ex maximum: 9ex 

 

Deze duikeend, die vooral op zee overwintert, is een onregelmatige wintergast op de Gaverplas in zeer kleine 
aantallen (dalende tendens). Tijdens de voorjaarstrek worden soms kort pleisterende groepjes opgemerkt (max: 
33 ex. op 17/03/1998). Opmerkelijk zijn een paar recente augustuswaarnemingen. 

 

Topper - maxima WVT 1977-2014:
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Kleine Topper 

WVT (1977-2014): 1 telling vastgesteld (1 ex) 

 

Er is 1 geval bekend van deze Amerikaanse duikeend, een 1e winter mannetje pleisterde van 1 december 2007 
tot 9 januari 2008. Het betrof pas het tweede aanvaarde geval voor België, de vogel kreeg dan ook veel bekijks. 
Het kleed (1e jaars), de periode, het gedrag en de afwezigheid van ringen maken de wilde afkomst aannemelijk, 
het geval werd aldus ook aanvaard door het BAHC. 

 

 

Kleine Topper op 11 december 2007, foto: Pieter Vantieghem 

 

 



Eider 

WVT (1977-2014): 6 tellingen vastgesteld  

 

Zeven gevallen zijn bekend van deze forse “zee-eend”, meestal pleisterende (jonge) vogels, uitzonderlijk is het 
groepje van 7ex. Alle gevallen: 
Jaren ’70 (onbekende data) 
29/11/1980, 7 ex 
04/01/1996, 2e KJ m 
22/09/2001, 1e KJ m 
06-26/12/2002, 1e KJ m 
03/05/2005, v 
15/11/2012-18/05/2013, v  

 

 

IJseend 

WVT (1977-2014): 8 tellingen vastgesteld  

 

Zes gevallen zijn bekend van deze fraaie “zee-eend” in De Gavers, meerdere gevallen betroffen langdurig 
pleisterende vogels. Alle gevallen: 
06/01/1979, v 
28/11/1984-03/01/1985, 1e winter 
24/11/1991-24/01/1992, ad m 
22/04/1994, 2 2e KJ m + 2 2e KJ v  
26/10/1999-12/05/2000, 1e KJ (-2e KJ) m 
30-31/12/2007, v 

 

 

Deze IJseend kwam het oudjaar van 2007 vieren op De Gavers, foto: Filip Goussaert 



 

 

Zwarte Zee-eend 

WVT (1977-2014): 6 tellingen vastgesteld, max: 2ex 

 

De Zwarte Zee-eend is een onregelmatige, niet-jaarlijkse gast, maar wordt normaal gezien wat meer 
waargenomen op de Gaverplas dan de Grote Zee-eend (recent lijkt dit niet meer zo), vooral tijdens de 
najaarstrek (november-december, soms vroeger) en voorjaarstrek (maart-april). Lang pleisteren is vrij 
uitzonderlijk. Mogelijks hebben de waarnemingen betrekking op overwinterende vogels op de grote binnenmeren 
in Midden-Europa.  

Grootste groep: 25/03/1994, 5 ex 

 

 

Grote Zee-eend 

WVT (1977-2014): 5 tellingen vastgesteld, max: 6ex (15/03/2013) 

 

Twintig gevallen zijn bekend van de Grote Zee-eend in De Gavers (van eind oktober tot half april, de meeste in 
november en maart). Regelmatig gaat het om leuke groepjes, af en toe blijven daarbij enkele exemplaren iets 
langer pleisteren. Net als bij de Zwarte Zee-eend hebben de waarnemingen wellicht betrekking op 
overwinterende vogels op de grote binnenmeren in Midden-Europa 

Grootste aantal: 01/12/1984, 17ex 

 



 

Twee van een groepje van zes Grote Zee-eenden op 17 maart 2013, foto: Yves Hoebeke 

 

 

Brilduiker 

WVT (1977-2014): presentie: 42,08% gemiddelde: 0,90ex maximum: 7ex 

 

De eerste Brilduikers komen in De Gavers aan in november (uitzonderlijk oktober), van december tot maart is de 
soort meestal wel present op De Gaverplas, maar in kleine aantallen, in het vroege voorjaar kunnen soms 
tijdelijk wat grotere groepjes worden gezien gerelateerd aan groepen baltsende mannetjes (max: 14ex, 
06/03/2011), in april verlaat de Brilduiker het gebied.  

Het voorkomen van Brilduiker is veel minder afhankelijk van de strengheid van de winter dan bij Nonnetje en 
Grote Zaagbek. 

Opmerkelijk zijn enkele recente augustuswaarnemingen, wellicht toe te wijzen aan het toenemend aantal 
broedgevallen in Nederland en zelfs België. 

 



Brilduiker - maxima WVT 1977-2014: 
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Man Brilduiker op 19 december 2012, foto: Rik Claerbout 

 

 

Nonnetje 

WVT (1977-2014): presentie: 13,37% gemiddelde: 0,39ex maximum: 16ex (14/01/1979) 

 

Het voorkomen van het Nonnetje hangt samen met koude winters (december-februari), vooral bij ijsvorming in 
Nederland komt de soort in De Gavers voor, alhoewel ook, na enkele harde winters, de soort tijdelijk een vaste 
wintergast kan zijn, ook tijdens zachte winters. Vaak pleisteren Nonnetjes langere tijd op de Gaverplas (veel 
kleine vis als voedsel).   

Uitzonderlijk is de waarneming van een vrouwtje op 12/05/2001.  

Door het steeds minder vaak voorkomen van strenge winters vertoont de soort een dalende evolutie.  

 



Nonnetje - maxima WVT 1977-2014: 
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Man Nonnetje op 28 januari 2010, foto: Rik Claerbout 

 

 

Middelste Zaagbek 

WVT (1977-2014): 2 tellingen vastgesteld, max: 4ex (14/03/1979)  

 

De Middelste Zaagbek is een erg zeldzame wintergast in De Gavers, de soort is dan ook meer gebonden aan 
zoute wateren. Tijdens de voorjaarstrek (maart-april) is de soort echter een jaarlijks opgemerkte gast, maar 
meestal gaat het dan om erg kort pleisterende groepjes. De voorjaarstrek hangt niet samen met stormperiodes. 

Grootste aantal: 10ex, 06/04/1996 

 

 



 

Vrouw Middelste Zaagbek op 16 april 2015, foto: Ignaas Robbe 

 

 

Grote Zaagbek 

WVT (1977-2014): presentie: 14,85% gemiddelde: 0,64ex  maximum: 29ex (11/02/1979) 

 

De Grote Zaagbek is net als het Nonnetje een echte wintersoort, met de eerste winterwaarnemingen in 
november (uitzonderlijk eind oktober), toenemend in december, maar veruit de meeste waarnemingen worden 
genoteerd in januari-februari (enkele waarnemingen in maart). 

De soort was in de jaren ‘70, ‘80 en ’90 een regelmatige wintergast, maar door de zachte winters is er een 
duidelijke afname merkbaar (zowel in voorkomen als in groepsgrootte), tijdens zachte winters kan de soort nu 
bijna volledig ontbreken. De soort lijkt ook steeds korter op de Gaverplas te pleisteren, dit in tegenstelling tot het 
Nonnetje (te weinig grote vis als prooi in De Gavers?). Vroeger werden soms de hoogste aantallen genoteerd 
tijdens de dooi na een langere vorstperiode (Grootste aantal: 51ex op 03/03/1986). 

Opmerkelijk zijn de 2 overvliegende vogels op 03/08/2014, misschien jonge vogels afkomstig van de Midden-
Europese populatie. 

 

Grote Zaagbek - maxima WVT 1977-2014: 
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Vrouw Grote Zaagbek op 9 december 2010, foto: Ignaas Robbe 

  



KRAANVOGELACHTIGEN 

 

Waterral 

WVT (2002-2014): presentie: 100%  gemiddelde: 4,78ex maximum: 13ex (15/11/2010) 

 

Vrijwel jaarlijkse broedvogel sinds 1991 (1 koppel), maar lijkt recent als broedvogel verdwenen. 

Doortrekkers en wintergasten komen vooral aan in augustus (de eerste al wat vroeger) en verlaten het gebied in 
april. De watervogeltellingen zullen een onderschatting zijn van de werkelijke aantallen gezien de verborgen 
levenswijze, wellicht kan de maximale winterpopulatie geschat worden op een 25-tal exemplaren. 

 

Waterral - maxima WVT 2002-2014: 
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Waterral in de vlucht op 8 april 2015, foto: Christian Vandeputte 
 

 

Porseleinhoen 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Tot halfweg de jaren ’90 werd het Porseleinhoen vrijwel jaarlijks waargenomen in De Gavers, vooral tijdens het 
najaar (augustus-september) wanneer de soort foeragerend op de slikranden langs het rietveld kon worden 
gezien. Het seizoensverloop op waarnemingen.be geeft dus een wat vertekend beeld.  

Door de kunstmatig hoge waterstand, wordt de soort tegenwoordig nog maar heel zelden waargenomen in het 
gebied. 
 

 

 



 

Klein Waterhoen 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Op 15 augustus 2008 werd een juveniel Klein Waterhoen opgemerkt op rietstengels aan de rand van het 
rietveld, de vogel werd ook de dag erna nog opgemerkt, waarneming aanvaard door het BAHC (op detailfoto 
was de lange handpenprojectie te zien). 

 

  

Waterhoen 

WVT (2002-2014): presentie: 100% gemiddelde: 32,42ex maximum: 70ex 

 

Het Waterhoen komt in diverse biotopen voor, vaak tussen de vegetatie, de aantallen genoteerd tijdens de 
watervogeltellingen zijn wellicht een onderschatting van de werkelijke aantallen. De aantallen suggereren een 
lichte daling. Het seizoensverloop op waarnemingen.be geeft ook een vertekend beeld (weinig volledige 
tellingen buiten de winter).  

Jaarlijkse broedvogel met een 20-tal koppels. 

 

Waterhoen - maxima WVT 2002-2014:
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Meerkoet 

WVT (1977-2014): presentie: 100% gemiddelde: 386,8 ex maximum: 1210ex (18/11/2012) 

 

De Meerkoet is een successoort in De Gavers (en onze regio), en is tijdens de watervogeltellingen meestal de 
talrijkste soort in De Gavers. 

Opmerkelijk is dat sinds de eeuwwisseling de piekaantallen in het najaar worden bereikt om dan geleidelijk te 
zakken tijdens de winter, vroeger kende de soort meer een klassiek wintervoorkomen met een piek tijdens de 
winter (zie grafiek seizoensverloop). 

De aantallen Meerkoeten nemen duidelijk al toe tijdens het broedseizoen (met de toename van de 
waterplanten), en in de zomer kunnen ook al grote aantallen voorkomen (bv. 1079 ex op 21/08/2010), in het 
vroege voorjaar bereiken de aantallen een dieptepunt. 

Opmerkelijk is dat na een heel recente afname, de aantallen tijdens het najaar van 2015 (buiten de 
grafiekperiode) piekten tot een nieuw maximum van 1292 ex (14/11/2015), het wintermaximum van het jaar 
daarvoor bedroeg slechts 571 ex, een (tijdelijk) gunstige voedselsituatie is misschien de oorzaak. 

Vooral als broedvogel is de soort ook sterk in aantal toegenomen (10-tal koppels begin jaren '80 tot 40 koppels 
in 2006). 



Meerkoet - maxima WVT 1977-2014: 
 

 

 

Seizoensverloop op basis van WVT 1980-2014 (maandgemiddelde): 
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Het maandverloop van waarnemingen.be is niet representatief (sowieso weinig ingevoerd en weinig tellingen 
buiten de winter, ontbrekende tellingen in september): 

 

 

Meerkoetsnavel in sneeuwlicht op 24 januari 2013, foto: Filip Goussaert 

 

 

Kraanvogel 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Tijdens de doortrekperiodes kan de soort uitzonderlijk, maar vrijwel jaarlijks, waargenomen worden boven De 
Gavers. Oktober is veruit de beste maand (bij stevige oostelijke wind), in het voorjaar zijn er vrijwel evenveel 
waarnemingen als in het najaar, maar de groepsgrootte is dan veel lager. 

Pleisterende vogels komen niet voor (verkeerde invoer op waarnemingen.be). 

 



 

 

 
Een overtrekkende groep Kraanvogels op 26 oktober 2012, foto: Filip Goussaert 

  



STELTLOPERS 

 

Vooral bij droge nazomers waren de droogvallende slikranden rond De Gaverplas interessant voor pleisterende 
steltlopers, dit was vooral zo bij de zomer van 1976 (weinig gegevens bekend) en die van 1990 (relatief veel 
gegevens bekend). Sinds De Gavers als wachtbekken voor drinkwater wordt gebruikt (1995), waarbij het 
waterpeil kunstmatig hoog wordt gehouden, is dit steeds minder het geval. 

 

Scholekster 

WVT (2002-2014): 2 tellingen vastgesteld, max: 3ex 

 

Eind februari worden de eerste Scholeksters gezien in De Gavers, van maart tot juli kan de soort regelmatig 
worden gezien, vaak overvliegend, in augustus trekken ze terug naar de kust. In het najaar is de soort erg 
zeldzaam, en er zijn enkele uitzonderlijke waarnemingen in december/januari bij een koude-inval. Broedgevallen 
werden nog niet met zekerheid vastgesteld in De Gavers, de soort broedt wel in de onmiddellijke omgeving. 

Grootste aantal: 9ex, 22/02/2008 

 

 

 

Steltkluut 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Er zijn 10 gevallen van Steltkluut bekend, allen in de periode april-juni, meestal koppels die eventjes 
rondvliegen. Er lijkt de voorbije jaren sprake van een duidelijke toename in de regio. 

Alle gevallen: 

08/06/1994, 2 ex 

06/06/1995, 2 > NO 

09/04/1999, 2 > NO 

06/06/1999, 2 > ZW 

14/06/2008, 2 ex 

02/04/2011 

22/04/2011, 2 ex 

12/05/2012,  

26/04/2014, 3 ex  

15/04/2015, 2 > 

 



 

Stelkluten voor de kijkhut op 26 april 2014, foto: Yves Hoebeke 

 

Kluut 

WVT (2002-2014): nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

De Kluut is een echte voorjaarssoort in De Gavers (maart-april, met soms late doortrekkers in mei-juni), 
doortrekkende groepen (vooral in de vroege ochtend) pleisteren dan regelmatig (kort) op De Gaverplas 
(vroegste datum: 04/03/2008, grootste aantal: 56 ex, 08/04/2005). Tijdens de najaarstrek (september-november) 
is de soort veel zeldzamer. 

 



Groepje Kluten boven De Gaverplas op 3 april 2012, foto: Ignaas Robbe 

 

 

Vorkstaartplevier 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Op 13 mei 1998 pleisterde een Vorkstaartplevier even boven De Gaverplas, foeragerend op insecten. Het betreft 
het enige geval van deze fraaie dwaalgast in Zuid-West-Vlaanderen 

 

 

Kleine Plevier 

WVT (2002-2014): nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Vanaf eind maart (vroegste datum: 19/03/2004) kan je de Kleine Plevier waarnemen in De Gavers, in april is er 
duidelijk een doortrekpiek, waarnemingen in de zomer hebben vaak betrekking op broedgevallen in de 
omgeving, in augustus trekken de meeste Kleine Plevieren al weg.  

De gemiddelde groepsgrootte is erg klein (gemiddeld: 1,38). 



 

 

 

Bontbekplevier 

WVT (2002-2014): nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Er zijn duidelijk 3 doortrekpieken van deze steltloper: februari—maart, mei(-juni) en augustus-september. Soms 
wordt even gepleisterd, tot begin de jaren ’90 vaak langere tijd toen er soms nog een ruime slikplaat aanwezig 
was in De Gavers. 

 

 

 

 

Strandplevier 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Er zijn 3 gevallen bekend, van deze plevier die in West-Europa vooral aan kusten gebonden is. 

Data: Jaren ’70 (datum onbekend), 18/09/1985 en 19/08/1986 

Het betreft de enige gevallen van deze soort in Zuid-West-Vlaanderen. 

 

 

Goudplevier 

WVT (2002-2014): 1 telling vastgesteld  

 

De Goudplevier is opvallend schaars in De Gavers, pleisteren is erg uitzonderlijk, en ook op trek is deze toch 
algemene doortrekker vrij zeldzaam (geworden) boven De Gavers, wellicht mijdt deze soort de dicht bebouwde 
omgeving, ook op doortrek. Gemiddelde groepsgrootte: 14,38 



 

 

 

Zilverplevier 

WVT (2002-2014): nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

In mei en september heeft men de meeste kans om deze grotere plevier in De Gavers te zien, een pleisterende 
Zilverplevier is eerder uitzonderlijk. Meestal gaat het om enkelingen (max. 3 ex op 30/04/2003). 

 

 

 

Kievit 

WVT (2002-2014): presentie: 44,87% gemiddelde: 23,83ex maximum: 560ex 

 

Vroeger waren de natte meersen van De Gavers ongetwijfeld het geliefkoosde terrein voor Kieviten. Door de 
diverse bosaanplantingen werd het gebied uiteraard minder interessant voor deze soort, de soort verdween 
geleidelijk als broedvogel (3 koppels in de jaren ’80, verdwenen in De Gavers zelf begin de jaren ’00). Op de 
akkers rondom De Gavers pleisteren nog af en toe groepen Kieviten, maar ook als wintergast lijkt de soort af te 
nemen. Op doortrek blijft de soort één van de talrijkste watervogels (vooral oktober-november, december-januari 
eerder bij sneeuwval). 

 



Kievit - maxima WVT 2002-2014: 
 

 

 

Onderstaand maandverloop van waarnemingen.be geeft een onvolledig beeld: 

 

 

Kanoet 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Deze meer kustgebonden steltloper kan men heel zelden wel eens in het binnenland op doortrek tegenkomen 
vooral tijdens de maand mei. Er zijn 4 gevallen bekend in De Gavers, waaronder een langer pleisterende vogel 
in mei 1993. Het januarigeval is opmerkelijk. 

 

Jaren ’70 (datum onbekend) 

23/01/1984, 2 > W 

02/05/1993, 3 > NW 
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Drieteenstrandloper 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Deze kustvogel trekt vooral in de maand mei en september door, en dan ook af en toe door het binnenland, er 
zijn 7 gevallen bekend in De Gavers, waaronder enkele pleisterende vogels op het “Sint-Anna-strandje”. 

 

?/1978 

23/09/1985, 3 ex 

09/05/1991 

18-19/05/1995 

21/09/1995, 9 > ZW 

12/10/1995 

15-17/05/2015, 2-4 ex 

 

 

Drieteenstrandloper (16/05/2015), foto: Emmanuel Desmet 

 

 

Kleine Strandloper 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

De Kleine Strandloper is een echte najaarssoort (september), die vroeger vrijwel jaarlijks werd vastgesteld in De 
Gavers, maar de laatste jaren erg zeldzaam is geworden. Grootste aantal: 11ex, 29/09/1996. 



Heel wat waarnemingen komen van het najaar 1990, toen in september-oktober constant Kleine Strandlopers 
pleisterden op de vrijgekomen slikplaat na een droge zomer. 

 

 

 

Temmincks Strandloper 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Deze nochtans niet zo heel zeldzame steltloper is slechts 2 maal gemeld in De Gavers in mei (2ex) en oktober 
1978. 

 

 

Krombekstrandloper 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

De Krombekstrandloper is een zeldzame doortrekker in De Gavers (juli-oktober), er zijn 9 gevallen bekend: 

?/1976  

24/07/1990, ad 

29/07/1990 

17/08/1990 

10/09/1993, 1e KJ > ZW 

19/09/1993 

07/09/1999, 5 1e KJ > ZW 

24/09/2010, 1> ZW 

11/10/2011 

 

 

Bonte Strandloper 

WVT (2002-2014): 1 telling vastgesteld (1ex)  

 

De Bonte Strandloper is een jaarlijkse doortrekker in De Gavers, vooral in de maanden maart en september. 
Slechts af en toe wordt kort gepleisterd, afhankelijk van het beschikbare slik. 

Grootste groep: 17 ex, 17/11/1997 



 

 

 

Kemphaan 

WVT (2002-2014): 1 telling vastgesteld (7ex)  

 

De Kemphaan heeft een voor een steltloper vrij gespreid voorkomen, doortrek leeft wat op in maart-mei en juli-
september (de piek in november is te wijten aan een meermaals opgemerkte grote overvliegende groep). 
Tijdens vorstperiodes wordt soms heel kort gepleisterd op het ijs van de Gaverplas. 

Grootste groep: 75 > O, 19/11/2002 

 

 

 

Bokje 

WVT (2002-2014): 1 telling vastgesteld (1ex)  

 

Het Bokje komt in De Gavers voor van september tot april, maar is toch vrij zeldzaam, door zijn verborgen 
leefwijze komt ie wellicht meer voor dan de waarnemingen laten uitschijnen, vooral in de doortrekperiodes.  
Grootste aantal: 3ex, 24/12/2005 

 

 



 

 

Bokje in gemaaid stuk riet voor de kijkhut op 2 oktober 2013, foto: Francis Pattyn 

 

 

Watersnip 

WVT (2002-2014): presentie: 41,03% gemiddelde: 1,79ex maximum: 23ex (17/01/2015) 

 

De Watersnip is, na de Kievit, de meest vastgestelde steltloper tijdens de winterse watervogeltellingen. De soort 
kan in iedere maand gezien worden, maar vooral in de periode augustus-april, de aantallen pieken dan van 
januari tot maart, de waarnemingen in mei en juli hebben betrekking op late en vroege doortrekkers. 

Na een duidelijke afname vanaf de jaren ’80, lijkt de soort het recent wat beter te doen (favoriete pleisterplaats is 
een stukje gemaaid riet). 

Grootste bekende aantal: 60 ex, 21/03/1990? 

 



Watersnip - maxima WVT 2002-2014: 
 

 

 

 

 

 

 

Poelsnip 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Er is 1 geval bekend van deze zeldzame snip in De Gavers: 10/04/1995, deze waarneming werd niet aanvaard 
door het BAHC. 

 

 

Houtsnip 

WVT (2002-2014): presentie: 10,26%  gemiddelde: 0,15ex maximum: 3ex 
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De Houtsnip is tijdens de winter een vaste gast in De Gavers (oktober-maart), maar wordt door zijn verborgen 
levenswijze weinig waargenomen (zeker tijdens de watervogeltellingen, aangezien de soort in bossen leeft), 
vooral bij sneeuwval wordt de soort meer gezien.  

De trend van deze soort in het domein is duidelijk dalend, zowel op lange termijn (door toegenomen recreatie in 
de bosdelen) als op korte termijn (door verstoring wegens de vele winterse kapwerken).  

Opmerkelijk is een waarneming op 1 juni 1984, wat kan wijzen op een broedgeval. 

Grootste aantal: 30ex op 15/11/1986 en 25ex op 21/12/1991  

 

Houtsnip - maxima WVT 2002-2014: 

 

 

 

 

 

Grijze snip spec. 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Opmerkelijk is de waarneming van 2 overvliegende grijze snippen op 26/08/1985. De exacte soort (Grote of 
Kleine) van deze Amerikaanse dwaalgast kon niet worden vastgesteld. 
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Grutto 

WVT (2002-2014): 2 tellingen vastgesteld, max: 14ex  

 

Net als elders in de regio, is deze soort een echte voorjaarssoort. Vooral in maart trekt de soort door, af en toe 
wordt dan ook kort gepleisterd. 

De najaarstrek (juli-augustus) is veel minder opvallend, het zijn dan meestal enkelingen (juvenielen). 

 

 

 

Rosse grutto 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Tien gevallen zijn bekend van deze meer aan kustgebieden gebonden steltloper. Het betreft steeds 
overvliegende vogels, behalve de lang pleisterende jonge Rosse Grutto in september 1990. 

 

Datum onbekend (jaren ’70) 

14/11/1983, 1 > W 

04/09/1985, 1 > ZW 

08-26/09/1990              

14/05/1991, 1 > NO 

02/05/1993, 16 > NO 

12/09/1996, 3 > ZW 

16/09/1996, 1 > ZW 

25/04/1998, 1 > NO 

23/04/2005, 11 > NO 

 

 

Regenwulp 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

De Regenwulp is een echte doortrekker boven De Gavers, vooral in april-mei en juli-augustus. Pleisteren 
gebeurt slechts heel uitzonderlijk. 

 



 

 

Overtrekkende Regenwulp op 18 april 2014, foto: Ignaas Robbe 

 

 

Wulp 

WVT (2002-2014): presentie: 6,41% gemiddelde: 0,15ex maximum: 6ex 

 

Tijdens de nazomer en de klassieke trekperiodes kan er wat doortrek worden opgemerkt van de Wulp, maar 
vooral bij het begin van sneeuwperiodes vliegen er vaker grotere groepen over (december vooral). 

Soms wordt tijdens de winter ook gepleisterd in de meersen rond De Gavers of op het ijs van de Gaverplas, 
maar in kleine aantallen. 



 

 

Zwarte Ruiter 

WVT (2002-2014): 1 telling vastgesteld (1 ex)  

 

De Zwarte Ruiter is een vrij zeldzame gast die tijdens de klassieke steltlopertrekperiodes kan worden 
waargenomen (vooral april en september), maar ook in het begin van de winter pleistert de soort soms kort, het 
gaat meestal om enkelingen (uitzonderlijk 18 overvliegend op16/09/1993). 

 

 



 

Zwarte Ruiter in winterkleed op 6 april 2012, foto: Carlos Van De Ginste 

 

 

Tureluur 

WVT (2002-2014): 1 telling vastgesteld (1 ex) 

 

De Tureluur is in hoofdzaak een voorjaarssoort (maart-juni) in De Gavers. winterwaarnemingen zijn erg 
uitzonderlijk. 

De gemiddelde groepsgrootte bedraagt 1,93.  

 

 

 

 

 



Poelruiter 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Drie gevallen zijn bekend van deze sierlijke ruiter, data: 30/08/1984, 12/06/2000 en 20/04/2011. 

De vogel van 12 juni 2000 pleisterde de ganse dag op de takken voor de kijkhut. 

 

 

Groenpootruiter 

WVT (2002-2014): nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

De Groenpootruiter heeft een typisch steltlopervoorkomen in De Gavers, met pieken tijdens de maanden april-
mei en augustus-september.   

Vroegste datum: 30/03/1996  

Gemiddelde groepsgrootte: 1,44 

 

 

 

Witgat 

WVT (2002-2014): presentie: 7,69% gemiddelde: 0,10ex maximum: 3ex 

 

De Witgat heeft een atypisch voorkomen voor een ruiter, met eerder vroege doortrekperiodes en een vrij hoge 
presentie in de winter. De doortrekpiek in het voorjaar is toch in april, maar tijdens de maand mei daarentegen is 
de soort het zeldzaamst (eind mei al najaarstrek mogelijk), de najaarstrek begint vroeg en verloopt verder meer 
gespreid. 

Gemiddelde groepsgrootte: 1,40 

 



 

 

 

Bosruiter 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

De Bosruiter komt voor tijdens de klassieke doortrekperiodes voor ruiters (april-mei en juli-september), in het 
voorjaar zijn de aantallen lager dan in het najaar (max: 7 ex pleisterend van 9 tot 10 juli 2005 in een natte 
weide). 

De soort is sowieso veel zeldzamer dan Witgat en Oeverloper. 

Gemiddelde groepsgrootte: 1,49 

 

 

 

 

Oeverloper 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen  

 

De Oeverloper is veruit de talrijkste ruiter in De Gavers, en is tijdens de trekperiodes constant aanwezig rond De 
Gaverplas. De voorjaarstrek piekt eind april/begin mei, de najaarstrek is wat meer gespreid. 

Grootste aantal: 43ex, 07/05/2002 

Gemiddelde groepsgrootte: 3,31 

Winterwaarnemingen zijn hoogst uitzonderlijk, dit in tegenstelling tot de nabijgelegen Leie die de laatste jaren 
een vaste overwinteringsplaats is geworden. Het enige wintergeval dateert van Nieuwjaarsdag 2015 (mogelijk 
een door feestlawaai even uitgeweken Leievogel). 



 

 

Steenloper 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Deze leuke kustvogel werd al 15 keer waargenomen in De Gavers, allen tijdens de klassieke doortrekperiodes 
over het binnenland (april-mei en augustus-september). 

 

Steenlopers op de takken voor de kijkhut op 22 mei 2013, foto: Hans Vandenberghe 

 

 

 

 

 

 



Grauwe Franjepoot 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Vier gevallen zijn bekend uit De Gavers, helaas al een tijdje geleden… 

 

Jaren ’70 (datum onbekend) 

11-14/10/1981              

11-12/09/1990              

03-07/09/1994, 1e  KJ 

 

 

Rosse Franjepoot 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Deze meer aan de zee gebonden franjepoot pleisterde op 2 november 1994 in De Gavers, de vogel foerageerde 
al zwemmend op drijvende waterplanten en was erg tam, typisch voor franjepoten. 
  



MEEUWACHTIGEN 

 

Buiten de jagers (heel zeldzame dwaalgasten) en de sternen (regelmatige doortrekkers, 1 soort is broedvogel) 
zijn de ‘echte’ meeuwen veruit de belangrijkste vertegenwoordigers van deze vogelgroep in het gebied (en de 
watervogelsoorten die de hoogste aantallen kunnen bereiken in De Gavers). Geen enkele meeuw broedt in De 
Gavers, maar De Gavers is voor heel wat soorten een belangrijke slaapplaats (10.000-en vogels tijdens de 
winter). 

De cijfers van de midmaandelijkse watervogeltellingen zijn weinig relevant voor meeuwen (pleisterende vogels 
tijdens de voormiddag zijn meestal beperkt in aantal, behalve bij ijsvorming of op overstroomde akkers en 
weiden). Slaapplaatstellingen zijn relevanter, de slaapplaats in De Gavers is echter moeilijk te tellen, de diverse 
verzamelplaatsen zijn onoverzichtelijk (gebied niet vanaf 1 punt te bekijken), de grote dichte groepen zijn 
sowieso zo goed als niet te tellen (schattingen nodig), en bovendien komen de vogels vaak laat aan en is het 
een komen en gaan (uitwisseling met slaapplekken op de nabijgelegen fabrieksdaken industriezone Stasegem), 

 

 

Middelste Jager 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Vier gevallen zijn bekend van de Middelste Jager. 

 

Jaren ’70 (datum onbekend) 

17/10/1985                   

13-17/11/1985, onv 

30/10/1996, 1e KJ 

 

 

Kleine Jager 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Met zeven gevallen is dit de algemeenste jager in De Gavers: 

 

1980 (datum onbekend) 

09/07/1984, ad 

04/05/1994, 1 > NW 

04/10/1994, 1e KJ > ZW 

29/10/1996, 2 ex 

18/07/1997, onv 

06/09/2015, onv 

 

 

Grote Jager 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Deze jagersoort die het minst in het binnenland wordt waargenomen, werd éénmaal opgemerkt in De Gavers op 
29/09/1976 (waarneming aanvaard door BAHC) 

 

 

Reuzenzwartkopmeeuw 



WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Een geval op 03/01/1992 werd niet aanvaard door het BAHC. 

 

 

Zwartkopmeeuw 

WVT (2002-2014): 1 telling vastgesteld (1ex)  

 

Alle maanden van het jaar kan men Zwartkopmeeuwen opmerken in De Gavers,  maar toch het meest tijdens 
het voorjaar (maart-april), recent zijn er ook opvallend meer waarnemingen van terugkerende broedvogels of 
jonge vogels vanaf half juni tot half juli. Als wintergast lijkt de soort ook toegenomen, het gaat dan wel over erg 
kleine aantallen. 

Grootste aantal: 14 ex op 02/07/2014 

 

 

Adulte Zwartkopmeeuw boven De Gavers op 22 juni 2014, foto: Yves Hoebeke 



 

Dwergmeeuw 

WVT (2002-2014): nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Vooral in de maand april, kan je ‘dansende’ Dwergmeeuwen opmerken boven de Gaverplas, het gaat meestal 
over kort pleisterende groepen. Grootste groep: 129 ex, 22/04/2006 

De najaarstrek is minder opvallend, het gaat dan meestal om enkelingen of kleine groepjes. Winter- en 
zomerwaarnemingen zijn zeldzaam. 

 

 

 

Vorkstaartmeeuw 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Een geval waar verder geen info bekend van is: 

?/12/1980-?/01/1981   Harelbeke/De Gavers, 2 juv  

 

 

Kokmeeuw 

WVT (2002-2014): presentie: 100% gemiddelde: 159,46ex maximum: 3150ex (18/12/2010) 

 

De kokmeeuw is gans het jaar veruit de talrijkste meeuwensoort in De Gavers. 
Maximum slaapplaats: 21.000 ex  



Wintermaxima WVT 2002-2014 (ochtendtellingen in hoofdzaak): 
 

 

 

Het maandverloop geeft een sterk vertekend beeld (januaripiek afkomstig van ingevoerde slaapplaatstellingen). 

 

 

Stormmeeuw 

WVT (2002-2014): presentie: 93,59% gemiddelde: 18,40ex maximum: 410ex (18/12/2010) 

 

Na de Kokmeeuw, is de Stormmeeuw tijdens de winter de talrijkste soort op de slaapplaats. 

Tijdens de broedperiode en de zomer is deze soort echter veel minder algemeen dan bv. de Kleine 
Mantelmeeuw. 

Maximum slaapplaats: 22/01/2005, 5500 ex? 
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Wintermaxima WVT 2002-2014 (ochtendtellingen in hoofdzaak): 

 

 

 

Het maandverloop geeft een vertekend beeld (januaripiek afkomstig van ingevoerde slaapplaatstellingen). 

 

 

Kleine Mantelmeeuw 

WVT (2002-2014): presentie: 91,03% gemiddelde: 7,85ex maximum: 45ex 

 

De Kleine Mantelmeeuw vertoont een meer gespreid seizoensvoorkomen in De Gavers  met vrij grote aantallen 
tijdens de voorjaarstrek en tijdens de zomer. Tijdens vorstperiodes zijn de aantallen lager. 
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Er is recent een interessant onderzoek uitgevoerd dat aantoont dat broedvogels aan onze kust dagelijks richting 

Moeskroen (over De Gavers) vliegen naar een chipsfabriek! Zie: https://www.inbo.be/nl/pers/kleine-

mantelmeeuwen-vliegen-daglijks-naar-moeskroen  

Sindsdien worden overvliegende groepjes grote meeuwen boven De Gavers aangesproken met de titel ‘Croky-
meeuwen’. 

Maximum pleisterend: 20/04/2010, 400 ex 

 

Wintermaxima WVT 2002-2014 (ochtendtellingen in hoofdzaak): 

 

 

Het maandverloop geeft een vertekend beeld (januaripiek afkomstig van ingevoerde slaapplaatstellingen). 

 

 

 

Zilvermeeuw 
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WVT (2002-2014): presentie: 94,87% gemiddelde: 25,22ex maximum: 133ex 

 

De soort wordt het ganse jaar gezien, met wellicht de grootste aantallen tijdens het midden van de winter. De 
indruk bestaat dat de aantallen op de slaapplaats recent zijn afgenomen (misschien door zachte winters en 
verdwenen stortplaatsen). 

Maximum slaapplaats: 24/01/2004, 3500 ex 

Wintermaxima WVT 2002-2014 (ochtendtellingen in hoofdzaak): 

 

  

Het maandverloop geeft een vertekend beeld (januaripiek afkomstig van ingevoerde slaapplaatstellingen). 

 

 

 

Geelpootmeeuw 
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WVT (2002-2014): presentie: 26,92% gemiddelde: 0,46ex maximum: 4ex 

Door verbeterde kennis van de determinatiekenmerken en areaaluitbreiding van deze eerdere mediterrane 
soort, werd de Geelpootmeeuw vanaf de jaren ’90 steeds meer waargenomen, het is ook de meest ingevoerde 
meeuw op waarnemingen.be, maar dus zeker verre van de talrijkste. De laatste jaren lijkt er een negatieve 
tendens te zijn. De Geelpootmeeuw is het talrijkst in het najaar, naarmate de winter vordert nemen de aantallen 
af. 

Maximum slaapplaats: 13/01/2004, 29 ex (wellicht een overschatting, verwarring mogelijk met (noordelijke) 
zilvermeeuwen met reeds volledig witte kop?) 

 

Wintermaxima WVT 2002-2014 (ochtendtellingen in hoofdzaak): 
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Pontische Meeuw 

WVT (2002-2014): presentie: 19,23% gemiddelde: 0,21ex maximum: 2ex 

 

Deze Oost-Europese meeuw (vroeger ondersoort van Geelpootmeeuw) wordt (voor een groot deel door 
verbeterde kennis) steeds meer waargenomen, vooral de laatste 10 jaar. De soort is het talrijkst in de winter en 
in tegenstelling tot andere meeuwen pleistert de Pontische Meeuw ook vaak langer tijdens de dag. 

Er is 1 gegeven van een Pontische Meeuw met kleurring bekend, een vogel (met metgezel) op 13/12/2014 in De 
Gavers. Deze was op 24/05/2011 geringd als nestkuiken in Polen te Żwirownia Zakole A, Jankowice, Babice 
(1143 km naar het oosten), er waren ook al terugmeldingen te Vilvoorde en Westkapelle in 2012, Boulogne-Sur-
Mer en terug in Polen (Nysa) in 2013, en op 26/11/2014 zat diezelfde vogel nog aan de Noord-Franse kust.  

Maximum slaapplaats: 4 ex (diverse data) 

Wintermaxima WVT 2002-2014 (ochtendtellingen in hoofdzaak): 
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Kleine Burgemeester 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Vijf gevallen zijn bekend van deze meeuwensoort, die broedt in Groenland en arctisch Canada: 

 

26/09/1976 (niet aanvaard door BAHC) 

09/01/2000, ad 

09/03/2000, 2e KJ 

22/01/2007, 3e KJ 

26/03/2014, 1 > NW 

 

Grote Burgemeester 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Zes gevallen van een Grote Burgemeester (de vogel) werden genoteerd in  De Gavers: 

 

 22/02/1989, 3e KJ 

 16-18/01/1992, 2e KJ 

 13/12/1998, ad 

 03/02/2002, 2e KJ 

 03-09/12/2007, 1e KJ 

 09/04/2012, 2e KJ 

 

 

Deze Grote Burgemeester (9 april 2012) was uitgeput en even later helaas stervende, foto: Filip Goussaert 



 

Grote Mantelmeeuw 

WVT (2002-2014): presentie: 56,41% gemiddelde: 1,08 maximum: 6ex (15/01/2005) 

 

Tot begin de jaren ’90 werden op de slaapplaats in De Gavers vrij grote aantallen Grote Mantelmeeuw 
genoteerd voor een binnenlandlocatie, deze imposante meeuw is immers eerder aan kustgebieden gebonden. 

Wellicht door het verdwijnen van de stortplaatsen voor restafval (etensresten) in de ruime regio, zijn de aantallen 
sterk afgenomen, recent gaat het nog hoogstens om enkele exemplaren. 

In tegenstelling tot de meeste andere meeuwen, pleistert de Grote Mantelmeeuw ook wat langer op de 
Gaverplas, dat verklaart de toch relatief hoge presentie op watervogeltellingen. 

Tijdens de zomer ontbreekt de soort meestal, de eerste worden opgemerkt in augustus, de laatste in maart/ 
april. 

Grootste aantal op slaapplaats: 162 ex februari 1983, jaren ’90: 79ex op 02/01/1992 

 

Wintermaxima WVT 2002-2014 (ochtendtellingen in hoofdzaak): 
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Drieteenmeeuw 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Tien gevallen zijn bekend van deze echte zeemeeuw: 

08/02/1980, 2 ex 

1981 (datum onbekend) 

27/12/1983, 1e KJ 

29/03/1984, 2e KJ 

30/12/1986, 2 ad 

26/03/1988, 2 ad 

27/01/1993, 2e KJ 

02-07/09/1995, 1e KJ 

28/01/1996 

22/12/2003, 2 ad 

 

 

Lachstern 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Een geval: 30/07/1984, onvolwassen (opmerking: in de dagen daarna verbleef er ook een Grote Stern in de 
regio?) 

 

 

Reuzenstern 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

De Reuzenstern werd 10 maal waargenomen, 3x in het voorjaar (april) en vooral in het najaar (september, vaak 
een adult met jong). Meestal gaat het om overvliegende vogels, pleisteren is heel uitzonderlijk. 

Alle gevallen: 

06/09/1976, ad + 1e KJ 

13/04/1982, ad ZK 

31/08/1992, ad 

02/09/1992, ad > ZW 

13/04/1997, 2 ad 



19/09/1998, ad + 1e KJ > ZW 

09/09/2006, ad + 1e KJ > ZW 

23/04/2010, ad > NO 

12/09/2012, 2 > ZW 

23/09/2012, 2 > ZW 

 

Overvliegende Reuzenstern op 23 september 2012, foto: Yves Hoebeke 

 

 

Grote Stern 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Met 13 gevallen is deze meer aan de zee gebonden stern nauwelijks algemener dan de Reuzenstern. 

Opmerkelijk is de groep van 8 pleisterende Grote Sterns.

Jaren ’70 (datum onbekend) 

31/07-01/08/1984  

05/09/1988, ad + 1e KJ 

02/08/1990, ad 

07/06/1991 

14/04/1992 

02/05/1993  

18/10/1998, 1 > ZW 

04/05/2003, 2 ex 

13/07/2004, 1 > W 

23/04/2007 

12-14/06/2011, tot 8ex 

28/06/2012, 2 ad 

 



 

Eén van de pleisterende Grote Sterns op 12 juni 2011, foto: Ignaas Robbe 

 

 

Visdief 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

  

Onder impuls van Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen, en dankzij de technische medewerking van 
de lokale Kerkuilenwerkgroep, werden enkele nestvlotten voor Visdief op de Gaverplas gelegd (vanaf 
2006).  Het eerste succesvolle broedgeval werd genoteerd in 2012, de soort is er nu ook een 
jaarlijkse broedvogel, het gaat om 1 broedkoppel. De vogels zijn erg territoriaal, vooral naar grote 
meeuwen toe, maar ook naar soortgenoten, de Visdief is nochtans een echte koloniebroeder. 

Buiten de broedvogels is de soort ook een vrij algemene doortrekker, vooral tijdens de voorjaarstrek 
(april-mei). De tendens over de betrokken periode is niet echt duidelijk (interpretatie cijfers wordt 
bemoeilijkt door overzomeringen en broedpogingen). 

Uiterste data: 17/03/2006 en 06/11/1998 

Grootste groep: 115 ex op 23/04/1977 (uitzonderlijk aantal) 



 

 

 

Noordse Stern 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Van deze langeafstandstrekker werden 23 gevallen genoteerd in De Gavers, bijna jaarlijks sinds 2005 
in april-mei, er is maar 1 najaarsgeval bekend (09/10/1998, 1e KJ). Soms gaat het om kleine groepjes 
(tot 4ex), meestal wordt maar heel kort gepleisterd.  

 

 

Dwergstern 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

De Dwergstern wordt vrijwel jaarlijks opgemerkt in De Gavers (meestal maar 1 of 2 gevallen per jaar), 
vooral in mei-juni (grootste groep: 5ex), de piek in augustus is te wijten aan een langdurig pleisterende 
jonge vogel. 

 

 

 

 

 



Witwangstern 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Er zijn 17 gevallen bekend van de Witwangstern, vaak kleine groepjes (maximum 15ex op 
06/05/2000), vooral in het voorjaar van eind april tot eind mei, najaarsgevallen zijn zeldzaam (2 
gevallen). 

 

Witwangstern op 19 mei 2014, foto: Francis Pattyn 

 

 

Zwarte Stern 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

De Zwarte Stern kan regelmatig gezien worden in De Gavers van april tot oktober, met een piek in de 
maand mei. 

De aantallen zijn sterk afgenomen ten opzichte van de jaren ’80. 

Grootste aantal: 05/05/1985, 94 ex 

Vroegste datum: 12/03/2013 (onder voorbehoud?), volgende is pas 13/04 (meerdere jaren) 

Laatste datum: 06/11/2001 



 

 

Witvleugelstern 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen (zomergast) 

 

Van de zeldzaamste moerasstern in ons land zijn 10 gevallen bekend in De Gavers, vooral in de 
maand mei: 

 

15/05/1982                   

09-10/09/1984            

20/05/1985                  

27/08-02/09/1989, 1e KJ 

19/06/1993, 3 ad ZK 

08/08/1999, ad 

02/05/2001 

12/05/2005 

20/05/2007, tot 10 tp 

21/08/2007, 1e KJ 

 

 
  



HYBRIDEN 

 

Vooral bij eendachtigen komt hybridisatie regelmatig voor, dat komt omdat diverse soorten vaak 
samen overwinteren in gemengde groepen (en wellicht ook omdat eenden vaak in 
watervogelcollecties in gevangenschap worden gehouden). Vooral bij duikeenden (en met Canadese 
Gans) worden veel hybriden opgemerkt. Het gaat dan vaak om mannetjes, omdat vrouwtjes hybriden 
minder opvallen en moeilijker te determineren zijn. 

In De Gavers werden reeds volgende hybriden opgemerkt (onvolledige lijst, volgorde niet bepaald) 

Pijlstaart x Wilde Eend  

Tafeleend x Kuifeend  

Tafeleend x Witoogeend  

Tafeleend x Krooneend  

Kuifeend x Topper  

Kuifeend x Witoogeend  

Canadese Gans x Brandgans 

Canadese Gans x Boerengans 

 

 

Hybride Tafeleend x Witoogeend op 10 januari 2009, foto: Filip Goussaert 

  



INGEBURGERDE EXOTEN EN/OF ONTSNAPTE/GEDOMESTICEERDE WATERVOGELS 

 

 

Heilige Ibis (natuurlijk verspreidingsgebied: Sub-Saharisch Afrika, Zuid-Irak en (vroeger) in Egypte) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Een vogel op 11 augustus 2001 en twee ‘overtrekkende’ Heilige Ibissen aan de trektelpost De Gavers 
op 20 oktober 2009, zijn de enige bekende waarnemingen van deze soort die enkele verwilderde 
populaties in Europa heeft. 

 

 

Strohalsibis (natuurlijk verspreidingsgebied: Oceanië) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

Op 30 maart 2008 vloog deze ontsnapte exoot voor de kijkhut van het Gaversreservaat. 

 

 

Ibis spec. 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Er zijn enkele waarnemingen van ongedetermineerde Ibissen in De Gavers. 

 

 

Flamingo (natuurlijk verspreidingsgebied: Zuid-Europa en Afrika) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Vier waarnemingen van flamingo’s zijn bekend in De Gavers, er mag aangenomen worden dat deze 
niet van wilde oorsprong zijn: 

 

Jaren ’70 (datum onbekend) 

12/09/1985, 1 > ZW 

14/04/1991,3 ex 

30/04/2012 (vogel met kleurring uit vogelpark in Engeland) 

 

Mogelijks betreft een deel van de waarnemingen andere flamingosoort(en) (o.a. Chileense  
Flamingo)? 

 

 

Zwarte Zwaan (natuurlijk verspreidingsgebied: Oceanië) 

WVT (1977-2014): 1 telling vastgesteld (1ex) 

 



Deze fraaie zwanensoort (oorspronkelijk uit Oceanië, verwilderde exoot die in Europa broedt) wordt af 
en toe opgemerkt in De Gavers, grootste aantal: 3ex, augustus 2000 

 

 

Witwangfluiteend (natuurlijk verspreidingsgebied: Afrika en Zuid-Amerika) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Enkele waarnemingen. 

 

Zwartbuikfluiteend (natuurlijk verspreidingsgebied: Amerika) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Enkele waarnemingen. 

 

Rosse Fluiteend (natuurlijk verspreidingsgebied: Amerika, Afrika en Zuid-Azië) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Enkele waarnemingen. 

 

Zwaangans (natuurlijk verspreidingsgebied: Azië) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 
Diverse waarnemingen die betrekking hebben op de gedomesticeerde vorm (Chinese Knobbelgans). 

 

Indische Gans (natuurlijk verspreidingsgebied: centraal-Azië) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Deze gans wordt regelmatig waargenomen in De Gavers (kleine aantallen, max: 5ex), vreemd genoeg 
nog nooit tijdens de watervogeltellingen in de behandelde periode (wel in winter 2015/2016). 

 



 

 

Boerengans (natuurlijk verspreidingsgebied: op de boerderij) 

WVT (2002-2014): presentie: 60,26% gemiddelde: 2,26ex max:12ex 

 

Onder Boerengans verstaan we de gedomesticeerde vorm van de Grauwe Gans (witte of bruine vorm) 
of aanverwanten, een echte soort is het dus niet. 

Het gaat om vrij vliegende exemplaren (vaak met Canadese Gans) of losgelaten vogels die sommige 
periodes permanent in De Gavers verblijven. Hybridisatie (met Canadese Gans) komt regelmatig voor. 
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Dwerggans (natuurlijk verspreidingsgebied: Scandinavië en Siberië) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Twee kleine gansjes die met 2 bergeenden overvlogen op 28/03/2008 betroffen waarschijnlijk deze 
soort (geluid stemde overeen), wellicht dezelfde als de 2 Dwergganzen die een tijdje in het Gentse 
pleisterden en als ontsnapt beschouwd werden. 

 

 

Sneeuwgans (natuurlijk verspreidingsgebied: Noord-Amerika en Noordoost-Siberië) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Enkele waarnemingen. Ondanks een dwaalgastpotentieel dient de oorsprong wellicht niet gezocht te 
worden bij de wilde populatie. 

 

 

Ross’ Gans (natuurlijk verspreidingsgebied: Noord-Amerika) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

  

Enkele waarnemingen, onder andere van een (niet-geringde, maar tamme) Ross’ Gans die een tijdje 
pleisterde in de regio (soms gemeld als Sneeuwgans). 

 

 

Ross’ Gans op 3 oktober 2010, foto: Yves Hoebeke 

 

 



Keizergans (natuurlijk verspreidingsgebied: rond de Beringzee) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Enkele waarnemingen. 

 

 

Grote Canadese Gans (natuurlijk verspreidingsgebied: Noord-Amerika) 

WVT (1977-2014): presentie: 54,46% gemiddelde: 19,08ex max: 161ex 

 

De Grote Canadese Gans is de meest succesvolle ‘exoot’ bij de watervogels. Vanaf 1990 ongeveer is 
deze soort vaste gast op De Gavers, en vanaf dan ook al snel in sterk toenemende mate (aantal lijkt in 
de Gavers gestabiliseerd). De grootste aantallen worden genoteerd op de slaapplaats, overdag blijven 
er meestal niet zo veel pleisteren. 

Grootste aantal: 255 ex op 12/02/2012 

Sedert 1994 jaarlijkse broedvogel in toenemend aantal (tot 6 koppels) 
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Kleine Canadese Gans (natuurlijk verspreidingsgebied: Noord-Amerika) 

WVT (1977-2014): 2 tellingen vastgesteld (1 ex) 

 

Sporadisch wordt deze soort (vroeger ondersoort) opgemerkt, vaak samen met de grote versie, steeds 
in heel kleine aantallen. 

 

Magelhaengans (natuurlijk verspreidingsgebied: Zuid-Amerika) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

Deze fraaie gans is een zeldzame verschijning aan De Gavers. 

 

Magelhaengans aan De Gavers op 2 april 2010, foto: Filip Goussaert 



 

Nijlgans (natuurlijk verspreidingsgebied: Afrika) 

WVT (2002-2014): presentie: 69,23% gemiddelde: 2,79ex maximum: 25ex 

 

De sterke opkomst van deze exoot dateert van rond de eeuwwisseling, zo’n 10 jaar later dan die 
andere succesvolle ‘exoot’, de Grote Canadese Gans. De aantallen in De Gavers blijven voorlopig vrij 
beperkt, hoewel ze duidelijk wel toenemen. 

Jaarlijkse broedvogel sedert 2004, in 2007 reeds 3 broedgevallen. 

 

 

 

 

Casarca (natuurlijk verspreidingsgebied: Zuidoost-Europa, Midden-Azië, Noord-Afrika) 

WVT (1977-2014): presentie: 3,96% gemiddelde: 0,07ex maximum: 2ex 

 

Deze fraaie verwant van de Bergeend wordt in België beschouwd als een exoot (hoewel deze soort in 
theorie wel een dwaalgastpotentieel heeft (in Nederland wordt daar momenteel onderzoek naar 
gedaan)).  

In De Gavers wordt de Casarca sporadisch opgemerkt, grootste aantal: 6ex (30/11/2005). De soort 
broedde gedurende een korte periode niet zo heel ver van De Gavers (ontsnapte vogels Leie 
Bavikhove?), maar er is zeker geen sprake van een toename of definitieve vestiging als exoot in de 
regio. Een wilde herkomst van een deel van de waarnemingen, lijkt misschien toch niet geheel 
uitgesloten gezien het seizoensverloop... 
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Manengans (natuurlijk verspreidingsgebied: Oceanië) 

WVT (1977-2014): 2 tellingen vastgesteld (1ex) 

 

Deze Australische exoot (eigenlijk een eend en geen gans) wordt de laatste jaren regelmatig gezien 
op De Gavers. 

 

 

Muskuseend (natuurlijk verspreidingsgebied: Amerika) 

WVT (1977-2014): 2 tellingen vastgesteld (max: 2ex) 

 

De Muskuseend of Barbarie-eend is een eendensoort die oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika 
komt. Al in Zuid-Amerika werd de wilde muskuseend gedomesticeerd en bij huis gefokt voor het vlees. 
In de 16e eeuw werden muskuseenden naar Europa gebracht door Spaanse ontdekkingsreizigers. 
Deze gedomesticeerde muskuseenden worden ook tegenwoordig nog veel op (kinder)boerderijen 
gehouden en bij hobbyisten. De wilde Muskuseend staat momenteel onder druk. 

De waarnemingen in onze regio betreffen de gedomesticeerde vorm. 

 

 

Knobbeleend (natuurlijk verspreidingsgebied: Zuid-Amerika, Afrika en Zuid-Azië) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen  

 

Verkeerde invoer? 

 

 

Ringtaling (natuurlijk verspreidingsgebied: Zuid-Amerika) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

De Ringtaling of Roodschoudertaling wordt af en toe opgemerkt in De Gavers. 

 

 

 



Amazonetaling (natuurlijk verspreidingsgebied: Zuid-Amerika) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Van deze exoot (ook wel Braziliaanse Taling genoemd) zijn weinig waarnemingen bekend. 

 

 

Carolina-Eend (natuurlijk verspreidingsgebied: Noord-Amerika) 

WVT (1977-2014): 1 telling vastgesteld (1ex) 

 

Af en toe wordt deze Amerikaanse eendensoort in De Gavers opgemerkt. 

 

 

Mandarijneend (natuurlijk verspreidingsgebied: Oost-Azië) 

WVT (1977-2014): presentie: 6,44% gemiddelde: 0,07ex maximum: 2ex 

 

Regelmatig verblijven 1 of meerdere Mandarijneenden in De Gavers, de soort broedt 
hoogstwaarschijnlijk ook in het wild in de regio (niet in De Gavers). 

 

 

 

Chileense Smient (natuurlijk verspreidingsgebied: Oost-Azië) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Diverse waarnemingen. 

 

Siberische Taling (natuurlijk verspreidingsgebied: Noordoost-Siberië) 

WVT (1977-2014): 1 telling vastgesteld 

 

Er is 1 geval bekend van deze soort met dwaalgastpotentieel. 

14-16/11/1992             Harelbeke/De Gavers, w 

 

Door het BAHC werd dit geval beschouwd als een ontsnapte vogel. 



Chileense Taling (natuurlijk verspreidingsgebied: Zuid-Amerika) 

WVT (1977-2014): 1 telling vastgesteld (1ex) 

 

Enkele waarnemingen. 

 

 

Bahamapijlstaart (natuurlijk verspreidingsgebied: Midden- en Zuid-Amerika) 

WVT (1977-2014): 2 tellingen vastgesteld (1ex) 

 

Diverse waarnemingen. 

 

 

Blauwvleugeltaling (natuurlijk verspreidingsgebied: Noord-Amerika) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Deze Amerikaanse taling met dwaalgastpotentieel, werd 3x waargenomen in De Gavers, er wordt 
aangenomen dat het steeds om ontsnapte dieren ging (gezien de data en het gedrag). 

 

 

Geelsnaveleend (natuurlijk verspreidingsgebied: Afrika) 

WVT: nooit vastgesteld tijdens de maandelijkse wintertellingen 

 

Weinig waarnemingen bekend. 

 

Soepeend (natuurlijk verspreidingsgebied: in het park of in de soeppot) 

WVT (2002-2014): presentie: 100% gemiddelde:11,67ex maximum: 39ex 

 

Onder “Soepeend” (bij sommigen bekend als Anas unox), ook wel Parkeend genoemd, wordt de 
gedomesticeerde vorm van de Wilde Eend verstaan, in al zijn (kleur)vormen.  Het is niet altijd evident 
deze tijdens tellingen te onderscheiden van de Wilde Eend (zeker vrouwtjes), de aantallen niet-wilde 
Wilde Eenden zullen in werkelijkheid dus wel wat hoger liggen. Het aantalsverloop lijkt overeen te 
komen met dat van de Wilde Eend (dalende trend). 

 



 

 

 

Rosse Stekelstaart (natuurlijk verspreidingsgebied: Noord-Amerika) 

WVT (1977-2014): presentie: 4,46% gemiddelde:0,04ex maximum: 1ex 

 

Deze verwilderde Amerikaanse eend wordt bijna jaarlijks wel eens waargenomen, vaak wordt wat 
langer gepleisterd. Het gaat wellicht vooral om vogels afkomstig van verwilderde populaties, eerder 
dan ontsnapte vogels. Het is de meest geapprecieerde exoot onder de watervogels bij fotografen… 
Berucht is de langdurig pleisterende vogel begin de jaren ‘90, die gedurende het broedseizoen andere 
watervogels (met een voorliefde voor Dodaars) ‘lastig’ viel. 

Grootste aantal: 6 ex. op 23/09/2002 
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Man Rosse Stekelstaart op 18 juli 2015, foto: Francis Pattyn 

  



DE WINTERSE WATERVOGELTOP 50 

 

Op basis van de gemiddelde aantallen tijdens de maandelijkse watervogeltellingen (oktober-maart) 
vanaf de winter 2002-2003 tot en met winter 2014-2015 (periode waar alle watervogelsoorten werden 
geteld) werd een hitparade van de watervogels gedestilleerd. De Meerkoet is de verwachte winnaar… 

De Meerkoet is goed voor bijna 26% van het gemiddeld aantal watervogels, de vijf talrijkste soorten 
(Meerkoet, Kuifeend, Wilde Eend, Tafeleend en Kokmeeuw) zijn samen goed voor 75% van de 
gemiddelde aantallen pleisteraars (tijdens de ochtend). De rest van de koek wordt verdeeld over 75 
andere soorten, die dus ook nog werden waargenomen tijdens de 78 watervogeltellingen tussen 
oktober 2002 en maart 2015. 

Het aandeel exoten binnen de watervogelpopulatie is gemiddeld 3% van het totaal aantal watervogels 
(tijdens de ochtend). 

 

De Winterse Watervogeltop 50: 

 

1 Meerkoet 

2 Kuifeend 

3 Wilde Eend 

4 Tafeleend 

5 Kokmeeuw 

6 Aalscholver 

7 Fuut 

8 Dodaars 

9 Wintertaling 

10 Grote Canadese Gans 

11 Waterhoen 

12 Smient 

13 Blauwe Reiger 

14 Zilvermeeuw 

15 Kievit 

16 Stormmeeuw 

17 Soepeend 

18 Krakeend 

19 Kleine Mantelmeeuw 

20 Slobeend 

21 Waterral 

22 Knobbelzwaan 

23 Nijlgans 

24 Boerengans 

25 Watersnip 

26 Brilduiker 

27 Grote Mantelmeeuw 

28 Witoogeend 

29 Roerdomp 

30 Grauwe Gans 

31 Pijlstaart 

32 Geoorde Fuut 

33 Geelpootmeeuw 

34 Bergeend 

35 Brandgans 

36 Grutto 

37 Roodhalsfuut 

38 Pontische Meeuw 

39 Houtsnip 

40 Nonnetje 

41 Wulp 

42 Mandarijneend 

43 Grote Zee-eend 

44 Krooneend 

45 Witgat 

46 Topper 

47 Grote Zaagbek 

48 Kemphaan 

49 Eider 

50 Zwarte Zee-eend 

 

Voor de cijferfetisjisten volgen hier nog detailcijfers voor de 50 algemeenste soorten (tellingen van 
oktober 2002 tot maart 2015 (78 tellingen), en indien relevant van alle tellingen periode 1977-2015 
(202)). Waar duidelijk werd ook de tendens in De Gavers op lange (voorbije 40 jaar) en korte termijn 
(voorbije 10 jaar) aangegeven.  



    
2002-2014 1977-2015 

1970-
2001 

1977-
2001 

Tendens 
lang 

Tendens 
kort 

MAX 
Gavers  

MAX 
Gavers 
(mean 
2008-
2013) 

MAX 
INBO 
(mean 
2008-
2013) 

% INBO 
(Vlaanderen) 

    

gemiddelde 
presentie 

% 
max 

Wmax 
(mean) 

gemiddelde 
presentie 

% 
max 

Wmax 
(mean) 

Poten-
tieel 

mean 
2008-
2013 

1 Meerkoet 431,79 100,00 1210 718,85 386,80 100,00 1089 564,10 + = 1210 798,67 27690 4,37 2,88 

2 Kuifeend 243,96 100,00 714 395,69 134,36 99,50 208 117,67 ++ + 714 503,33 12203 5,85 4,12 

3 Wilde Eend 235,04 100,00 618 404,54 582,74 100,00 3700 1497,00 -- - 3796 403,33 77994 4,87 0,52 

4 Tafeleend 181,49 100,00 863 402,31 123,26 100,00 676 214,43 + = 901 463,50 6507 13,85 7,12 

5 Kokmeeuw 159,46 100,00 3150 484,85 nvt nvt nvt nvt ? = 21000 690,83 25407 82,65 2,72 

6 Aalscholver 56,73 100,00 187 108,62 48,26 73,27 368 62,86 ++ - 385 102,76 4322 8,91 2,38 

7 Fuut 46,37 100,00 148 93,46 36,72 99,01 132 51,67 + - 162 83,76 2161 7,50 3,88 

8 Dodaars 40,56 100,00 121 64,00 22,07 96,53 54 17,71 + ++ 121 76,50 870 13,91 8,79 

9 Wintertaling 36,26 100,00 108 78,31 23,13 95,54 150 39,90 = - 173 80,83 16405 1,05 0,49 

10 Gr. Canadese Gans 34,09 89,74 108 64,85 19,08 54,46 161 22,19 ++ + 255 86,17 11098 2,30 0,78 

11 Waterhoen 32,42 100,00 70 43,69 nvt nvt nvt nvt ? - 70 36,83 5396 1,30 0,68 

12 Smient 28,28 75,64 121 73,69 17,15 78,71 79 28,52 + - 308 80,83 61650 0,50 0,13 

13 Blauwe Reiger 26,14 98,72 102 70,92 11,08 45,54 58 0,67 + = 117 76,50 1095 10,68 6,99 

14 Zilvermeeuw 25,22 94,87 133 58,38 nvt nvt nvt nvt ? - 3500 59,50 1837 190,53 3,24 

15 Kievit 23,83 44,87 560 106,69 nvt nvt nvt nvt - - 560 68,33 42808 1,31 0,16 

16 Stormmeeuw 18,40 93,59 410 69,00 nvt nvt nvt nvt ? = 5500 103,33 3254 169,02 3,18 

17 Soepeend 11,67 100,00 39 19,92 nvt nvt nvt nvt ? - 39 13,67 1181 3,30 1,16 

18 Krakeend 8,17 76,92 62 20,08 5,42 76,24 38 10,10 + = 64 25,00 10445 0,61 0,24 

19 Kleine Mantelmeeuw 7,85 91,03 45 19,31 nvt nvt nvt nvt ? - 300 14,33 170 176,47 8,43 

20 Slobeend 7,14 71,79 119 28,62 6,53 75,25 32 16,10 = = 250 21,00 3294 7,59 0,64 

21 Waterral 4,78 100,00 13 7,85 nvt nvt nvt nvt + = 13 8,83 71 18,31 12,44 

22 Knobbelzwaan 3,71 88,46 13 7,54 3,34 72,28 17 5,52 = = 43 7,00 726 5,92 0,96 

23 Nijlgans 2,79 69,23 25 7,31 1,09 27,23 2 0,10 ++ + 29 8,50 3151 0,92 0,27 

24 Boerengans 2,26 60,26 12 4,77 nvt nvt nvt nvt ? - 12 4,00 1072 1,12 0,37 

25 Watersnip 1,79 41,03 23 4,85 nvt nvt nvt nvt - + 60 4,40 481 12,47 0,91 

26 Brilduiker 1,10 39,74 7 2,85 0,90 42,08 6 2,33 = + 14 5,00 285 4,91 1,75 

27 Grote Mantelmeeuw 1,08 56,41 6 2,77 nvt nvt nvt nvt - - 162 1,50 128 126,56 1,17 

28 Witoogeend 1,06 51,28 5 2,23 0,44 21,78 2 0,14 ++ + 5 3,50 6 83,33 58,33 

29 Roerdomp 0,65 46,15 3 1,62 0,30 22,28 2 0,19 ++ - 8 2,00 20 40,00 10,00 



    
2002-2014 1977-2015 

1970-
2001 

1977-
2001 

Tendens 
lang 

Tendens 
kort 

MAX 
Gavers  

MAX 
Gavers 
(mean 
2008-
2013) 

MAX 
INBO 
(mean 
2008-
2013) 

% INBO 
(Vlaanderen) 

    

gemiddelde 
presentie 

% 
max 

Wmax 
(mean) 

gemiddelde 
presentie 

% 
max 

Wmax 
(mean) 

Poten-
tieel 

mean 
2008-
2013 

30 Grauwe Gans 0,60 12,82 30 3,31 0,71 5,45 96 4,57 ? = 96 5,33 17098 0,56 0,03 

31 Pijlstaart 0,51 19,23 10 2,23 1,10 44,06 15 4,38 - - 27 1,67 1488 1,81 0,11 

32 Geoorde Fuut 0,50 24,36 6 1,38 0,31 16,34 5 0,86 + + 22 1,67 106 20,75 1,58 

33 Geelpootmeeuw 0,46 26,92 4 1,23 nvt nvt nvt nvt ? - 29 0,50 6 483,33 8,33 

34 Bergeend 0,45 17,95 7 2,00 0,94 29,21 13 3,90 - = 27 1,83 3673 0,74 0,05 

35 Brandgans 0,36 17,95 10 1,54 0,15 7,43 2 0,10 ++ + 163 2,00 7382 2,21 0,03 

36 Grutto 0,24 2,56 14 1,46 nvt nvt nvt nvt ? = 55 0,83 2977 1,85 0,03 

37 Roodhalsfuut 0,22 15,38 3 0,46 0,38 31,19 3 1,14 - - 7 0,17 2 350,00 8,50 

38 Pontische Meeuw 0,21 19,23 2 0,77 nvt nvt nvt nvt + + 4 1,00 9 44,44 11,11 

39 Houtsnip 0,15 10,26 3 0,92 nvt nvt nvt nvt - - 30 0,33 16 187,50 2,06 

40 Nonnetje 0,15 7,69 3 0,69 0,39 13,37 16 2,29 - = 16 1,50 140 11,43 1,07 

41 Wulp 0,15 6,41 6 0,92 nvt nvt nvt nvt ? = 8 1,50 7831 0,10 0,02 

42 Mandarijneend 0,14 12,82 2 0,54 0,07 6,44 2 0,14 = = 3 0,50 60 5,00 0,83 

43 Grote Zee-eend 0,14 5,13 6 0,69 0,06 2,48 2 0,10 = + 14 1,17 4 350,00 29,25 

44 Krooneend 0,12 5,13 4 0,38 0,08 4,95 2 0,29 = - 6 0,17 20 30,00 0,85 

45 Witgat 0,10 7,69 3 0,46 nvt nvt nvt nvt ? - 10 0,17 57 17,54 0,30 

46 Topper 0,09 8,97 1 0,31 0,24 12,87 9 1,43 - = 33 0,50 23 143,48 2,17 

47 Grote Zaagbek 0,09 6,41 2 0,38 0,64 14,85 29 3,57 -- = 51 0,83 178 28,65 0,47 

48 Kemphaan 0,09 1,28 7 0,54 nvt nvt nvt nvt ? - 75 0,00 749 10,01 0,00 

49 Eider 0,08 7,69 1 0,15 0,03 2,97 0 0,00 + = 7 0,17 5 140,00 3,40 

50 Zwarte Zee-eend 0,05 3,85 2 0,15 0,04 2,97 2 0,24 = = 5 0,00 3 166,67 0,00 

 

 

De ‘taart’ van De Gavers werd in de periode 2002-2014 dus als volgt verdeeld (gemiddelde van alle tellingen oktober-maart): 
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CONCLUSIE 

 
Op regionaal vlak is De Gavers voor de meeste watervogels het belangrijkste gebied.  De Gaverplas 
staat echter niet op zich, voor heel wat soorten is er een duidelijke wisselwerking met de (ruime) regio 
(zelfs ruimer dan enkel het zuiden van West-Vlaanderen). 

Dit is in erg grote mate zo voor Aalscholver (Leie, Schelde en kanaal Bossuit-Kortrijk) en meeuwen 
(akkers, weiden, stortplaatsen, steden), maar eigenlijk voor alle watervogels (bv. uitwisseling tussen 
foerageergebied  en rustplaats bij grondeleenden zoals smient en wilde eend of sommige steltlopers, 
en zelfs voor duikeenden (uitwisseling bij ijsvorming en bij verstoring)).  

 

Voor enkele soorten (vooral duikende watervogels) is De Gavers, ondanks de recreatiedruk en 
bebouwingsdruk, van ‘nationaal belang’. Het zijn vooral soorten die weinig verstoringsgevoelig zijn. 

Als pleisterplaats voor overwinterende watervogels is De Gavers momenteel van nationaal belang (tot 
meer dan 10% van de Vlaamse populatie) voor deze soorten: Dodaars, Fuut, Roerdomp, Kuifeend, 
Witoogeend, Tafeleend, Waterral en Meerkoet (vroeger ook voor Roodhalsfuut, Wilde Eend en 
Houtsnip). Tijdens kortere periodes is het gebied ook soms belangrijk voor Geoorde Fuut, Slobeend, 
Krooneend, Topper, Brilduiker, Nonnetje en Grote Zaagbek, en als binnenlandlocatie ook voor diverse 
zeesoorten.  
Als slaapplaats is het ook van nationaal belang voor meeuwen (alle soorten) en voor Aalscholver, 
tijdelijk soms voor enkele reigersoorten. 

Buiten de winterperiode is het gebied bovendien ook van nationaal belang als broedgebied voor 
Woudaap, Blauwe Reiger en Fuut (en op termijn eventueel voor Visdief). 

Voor de overwintering van steltlopers, ganzen en zwanen is het gebied van weinig belang op dit 
moment, uiteraard heeft het gebied als tijdelijke rustplaats voor deze soorten ook zijn belang, vooral 
tijdens de trekperiodes. 

 

De potenties van het gebied voor watervogels liggen echter nog een stuk hoger. Bovendien zijn er 
diverse signalen dat de recente ingrepen in het domein (diverse bouwwerkzaamheden en activiteiten) 
ook voor de meeste watervogels al negatieve invloeden hebben (vooral op de diversiteit). Enkele 
mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn: 

- Vooral tijdens het broedseizoen (meest verstoringsgevoelig) en in het begin van het najaar 
(september-oktober, opbouw winterpopulatie) blijkt het afgesloten deel van de Gaverplas veel 
te klein om verstoring op te vangen. Het permanent laten liggen van (minstens) de huidige 
“wintergrens” zou een oplossing kunnen zijn. 

- Ontwikkeling van ecologisch interessantere oeverzones rond de Gaverplas en eventueel het 
oordeelkundig aanpassen (of aanleggen) van eiland(jes) met zandige- of slijkoevers. 

- Meer aandacht voor verstoringsgevoeligheid bij diverse evenementen en respectering van de 
winterstop (inclusief hengel- en duiksport). 

- Het natuurlijker maar oordeelkundig (nestbescherming) laten verlopen van de waterstand 
(najaarstrek steltlopers). 

- En zeker ook belangrijk: Behoud van de resterende open ruimte in de ruime omgeving van De 
Gavers, waar mogelijk aanleg of herstel van waterrijke biotopen (bv. illegaal opgehoogde 
gronden). 
 

 

DANK 

 

Dank aan het INBO dat instaat voor de coördinatie van de Vlaamse tellingen en Natuurpunt 
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