
VOGELS IN ONZE STREEK 
 

lente 2004 
en waarnemingen van 1 maart tot 31 mei 2004 

 
 

Er werd veel naar vogels gekeken dit voorjaar en dit resulteerde in enkele opmerkelijke gegevens. Er 
waren trekrecords voor Grauwe Gans (een oud voorjaarsrecord werd verpulverd) en enkele 
roofvogelsoorten en er werden weer enkele spetters gezien, onder meer een Roodpootvalk, een 
Nachtzwaluw, liefst vijf Hoppen, twee Kuifleeuweriken, een Duinpieper, een Oeverpieper en een Grote 
Karekiet. Voor het eerst werd een “Birdathon” (vogelzoekwedstrijd) georganiseerd, die ook nogal wat 
gegevens opleverde. Wat de eerste aankomstdata betreft, wordt verwezen naar onze website, waar de 
fenologie te vinden is bij “projecten”. 
Indien iemand graag een groep vogels wil beschrijven voor deze rubriek, kan een mailtje sturen naar yann.feryn@scarlet.be. 
Voor dit artikel verwerkten we meer dan 2.000 gegevens, ingestuurd door 82 waarnemers aan Luc Vandeghinste, Wolvenstraat 4 
te 8500 Kortrijk (0498/90.92.90), vwg@zwvlkoepel.be. Bij Luc kun je waarnemingslijsten bekomen. Of nog beter: je kunt je 
waarnemingen digitaal doormailen. Kijk hiervoor op onze website www.zwvlkoepel.be/vwg of contacteer onze pc-man Filip 
Goussaert (webmaster van dezelfde website). Op de site werd ondermeer ook een door-te-sturen-soortenlijst opgenomen, naast 
een gedetailleerde statuslijst van alle ooit in Zuid-West-Vlaanderen waargenomen vogelsoorten. 
Vogelsoorten waar bahc bij staat vermeld, daar dient de waarnemer een verslag voor op te stellen voor het Belgisch Avifaunistisch 
Homologatiecomité. U kunt een homologatieformulier opvragen bij Luc of op het internet (www.bahc.be). 
 
 

WEER 

 
Een zonnige, érg droge maartmaand werd ons deel met normale temperaturen. De winter kwam nog even piepen 
de 1ste en rond 09-10/03 met maxima onder 5°C in Vlaanderen. Erg zacht was het van 13 tot 22/03 met maxima in 
die periode tot 17 en zelfs 22°C (de 17de). Nachtvorst in Vlaanderen kwam voor van 01 tot 03/03, van 8 tot 12/03 
en van 24 tot 29/03. Erg zacht bleef het ’s nachts tussen 15 en 21/03. Een typische lentemaand dus met een grote 
temperatuurspreiding. 
Heel af en toe viel er wat regen, maar de meeste dagen bleven gewoon droog. Op 18/03 zat tussen de lokale regen 
wat saharastof en de maartse buien waren op 22 en 23/03 op het appel. Sneeuw lag er lokaal nog de 1ste en de 
2de (resten van februari). De zon kwam er bijna niet aan te pas tussen 9 en 20/03, maar de laatste vijf dagen van 
de maand scheen ze uitbundig. Ook in de eerste 8 dagen waren er vijf zonnige dagen en dat brengt ons toch op 
een vrij zonnig eindresultaat. 
De wind waaide tussen 01 en 13/03 uit zowat alle richtingen wel eens een keer. Tot de 23ste kwam ze dan uit het 
zuidwesten en de rest van de maand blaasde een oostenwind. 
 
April werd zeer zacht, maar qua temperatuur en zonneschijnduur een normale maand. Alleen 10/04 werd een écht 
koude dag met dan maxima van soms amper 10°C. Het werd meer dan 20°C op 01, 16, 17 en 25 tot 30/04. De 
maxima eindigen dan ook ongeveer 2°C boven normaal. Ongeveer dezelfde dagen noteerden we hoge minima van 
dubbele cijfers. Lichte vorst kwam lokaal voor op 10 en 12/04. Aan de grond kwam het af en toe nog tot lichte vorst. 
Droge periodes kwamen voor tussen 12 en 16/04 en tussen 22 en 26/04. Op een 5-tal dagen viel er veel regen, o.a. 
op 05, 22 en 30/04. Vooral de laatste twee data schieten er uit met dan lokaal meer dan 30 liter! 
1 april was zonnig, maar dan was het wachten tot de laatste decade voordat de zon opnieuw goed uit de verf kwam. 
In totaal waren er een 7-tal dagen dat ze niet of weinig doorkwam. 
De wind waaide voornamelijk uit noord tot oostelijke richting. Westelijke tussenpauzen waren er op 07 en 8/04 en 
op 22/04. 
 
We kenden een vrij zonnige, droge en qua temperaturen normale meimaand. Van 04 tot 14 mei was het echter 
koud met maxima < 15°C ! Ook van 21 tot 27/05 was het te koud. Tussen 15 en 20/05 haalden we daarentegen 
gemakkelijk de 20°C met zelfs zomerse opstootjes (25°C of meer) op 18, 19 en ook op 28 en 29/05. Nachtvorst 
kwam voor op de 6de en zelfs nog op de 24ste! Vooral van 22 tot 28/05 zelfs uitgebreide lichte nachtvorsten aan de 
grond! 
Het bleef droog op 01 en 02/05, van 10 tot 19/05 en van 24 tot 28/05. De meeste regen viel tussen 03 en 09/05 met 
dan lokaal grote hoeveelheden van 10 liter of meer. De andere dagen vielen de hoeveelheden goed mee. Onweer 
en hagel kwam voor op het eind van de maand: de 30ste en de 31ste. 
1 mei startte zonnig, maar daarna liet de zon een 10-tal dagen verstek gaan. Toch kwam ze daarna weer heel goed 
aan bod en dit zorgde voor een zonnige maand met meer dan 200 uur zon (is zomerse grens). 
De wind kwam tot de 7de uit zuidwestelijke richting. Daarna NW tot halfweg de maand en van 15 tot 26/05 
wisselend tussen west en oost. De wind draaide op het eind van de maand naar een ZO richting. 
 
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info: www.weerkunde.be (Geert Naessens). 



 

 

DUIKERS, FUTEN en AALSCHOLVERS 
 

Dodaars. De grootste voorjaarsconcentratie werd gezien in de Gavers op 28.03 : 18 ex. gou. 

 

Roodhalsfuut. Onze Roodhalsfuut was vanaf 18.03 weer te zien in de Gavers. Het dier is hier vrijwel onafgebroken 

aanwezig sinds 21.08.1997. 

 

Geoorde Fuut. Van 02.04 tot 07.05 was de Geoorde Fuut regelmatig te zien op de Gavers (max. 6 ex. op 02.05). Elders 

werd de soort enkel gezien op Bergelenput Gullegem : 2 ex. op 29.05. gou,dkj,cbf,for,rbi,e.a. 

 

Aalscholver. pleisteraars : De maandmaxima op de slaapplaats van de Gavers bedroegen 92 ex. op 04.03, 62 ex. op 09.04 en 

21 ex. op 13.05. Het grootste aantal dat elders werd gezien situeerde zich op Bergelenput (6 ex. op 12.04). gou,e.a. 

trekkers : De voorjaarstrek begon in februari met 7 ex. op 09.02 boven Ingooigem en eindigde op 16.05 (4 ex. boven Ooigem). 

In totaal telden we 1.120 overtrekkende Aalscholvers. Het werd het 8ste beste jaar van de laatste 22 voorjaren (record was 

1998 met 1.615 ex. De meeste (581 ex.) trokken over in de periode 25.02-16.03, met de piek op 07.03 (243 ex.). 

chw,cbr,for,dzf,dee,dea,meg,e.a. 

 

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS 

 

Woudaap. In het voorjaar werd het Woudaapje gezien vanaf 24.05 in de Gavers en vanaf 29.05 aan Bergelenput (telkens een 

m.). Op 06.06 was ook een m. te zien aan de Oude Leiearm van Wielsbeke. dkj,rbi,cbr,e.a. 

 

Kwak. Op 27.05 verbleef een adulte vogel op een talud langs de Gaverplas. dkj,pvt,cbf. 

 

Kleine Zilverreiger. Op 20.05 vloog een Kleine Zilverreiger naar ZW boven de Gavers. Op 21.05 werd een vogel 

(dezelfde ?) gezien aan de bezinkingsputten van Escanaffles. dkj,lid. 

 

Purperreiger. We ontvingen 2 waarnemingen van NO-trekkers : op 17.04 boven Kortrijk en op 28.04 boven de Gavers. 

Op 02.06 werd een vogel gezien aan de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles. dse,meg,div. 

 

Ooievaar. De eerste Ooievaar werd op 02.03 gezien op de stortplaats te Moen. Hier werd de soort ook nog gezien op 

03.03 (1 ex.), 05 en 06.06 (3 ex.). Elders werd de Ooievaar ook gezien in de Scheldemeersen van Avelgem (1 ex. op 29.03 en 

09.04), te Hulste (1 ex. op 07.04) en in de Gavers (3 ex. op 03.05). 

Overtrekkende vogels werden genoteerd op 14.03 (9 ex. naar NO boven de Gavers en 2 ex. boven Kuurne), 17.03 (2 ex. 

naar ZW boven Kapel ter Bede te Kortrijk), 01.05 (1 ex. naar NO boven Heule) en 20.05 (1 ex. naar ZW boven Vichte). 

ddd,dby,bay,chw,dzf,did,dlf,gou,cbr,dkj,dse. 

 

Lepelaar. Op 15.02 werden 5 Lepelaars gezien in een weide te Moen, waarna ze W-waarts vertrokken. NO-trekkers 

werden genoteerd op 17.04 boven Ingooigem (2 ex.) en op 07.05 boven de Gavers (4 ex.). chw,dby,laa. 

 

ZWANEN, GANZEN en EENDEN 

 

Grauwe Gans. Voorjaarstrek werd vastgesteld van 25.01 (gehoord boven Zwevegem) tot 25.04 (6 ex. boven de Gavers). 

Op 14 en 15.02 werd een uitgesproken piek vastgesteld (resp. 1.937 en 1.550 ex.). Op 14.02 b.v. werden boven de Oude Leie 

te Bavikhove in anderhalf uur tijd liefst 1.205 Grauwe Ganzen geteld ! De grootste groep bevatte ca. 500 ex. (Avelgem, 

15.02.2004). ddd,gou,cbf,xel,e.a. 

In totaal ontvingen we trekgegevens van 4.952 ex. Het voorjaar van 2004 was daarmee met voorsprong het beste ooit. Er 

sneuvelt een oud record uit 1989, toen 2.398 voorjaarstrekkers werden geteld. 

 

Nijlgans. De grootste groep (5 ex.) werd op 02.03 gezien, NO trekkend boven Kortrijk. meg. 

 



Bergeend. We hebben de indruk dat de soort in het voorjaar minder voorkomt dan enkele jaren geleden. De grootste 

groepen telden 13 ex. (Gavers op 28.03 en Schelde Spiere op 06.05). gou,ddd. 

 

Smient. De laatste Smient werd op 09.04 gezien in de Gavers. gou. 

 

Pijlstaart. Op 09.03 vlogen 14 NO-trekkers over Ingooigem. Op 13.03 zaten 4 m. en 4 w. in de Gavers, wat ook wijst op 

voorjaarstrek.  chw,dkj. 

 

Zomertaling. Vanaf 07.03 werd de Zomertaling regelmatig gezien in de Gavers, meestal enkel een m., maar op 27.03 twee 

m. en op 02.04 twee koppels. Elders werd de soort gezien in de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles (1 m. op 23.03, 2 

ex. op 08.04), in de Waarmaardecoupure (2 m. op 04.04) en op het Keibeekbekken te Kortrijk (1 m. van 08 tot 11.04). 

nam,gou,dwj,aves,dzf,ddd,e.a.  

 

Slobeend. NO-trekkers werden enkel gezien op 07.03 boven Sint-Denijs (37 ex.). Er werden verhoogde aantallen gezien 

wegens voorjaarstrek b.v. op Bergelenput (max. 16 ex. op 17.03) en op de Gavers (max. 38 ex. op 28.03). dzf,pod,gou,e.a. 

 

Middelste Zaagbek. Op 09.05 zat een w. Middelste Zaagbek op Bergelenput. for. 

 

 

ROOFVOGELS 

 

Er werden 155 trekkende roofvogels gezien dit voorjaar. Dit is niet mis. Enkel tijdens het voorjaar van 2000 zagen we er meer 

(161 ex.). 

 

Wespendief. Van 25.04 (1 ad. w. NO Zwevegem) tot 20.05 (1 ex. NO Avelgem)  werden 7 NO-trekkers opgemerkt, 

waarvan 4 in de periode 16-20.05. ddd,dzf,e.a. 

Het beste jaar ooit was 1994 met 17 voorjaarstrekkers. 

 

Zwarte Wouw. We ontvingen 5 voorjaarsgegevens : op 13.03 N boven de Kulak Kortrijk, op 15.04 ZO boven de Gavers, 

op 18.04 t.p. aan de Coupure Deweer te Avelgem, op 28.04 NO boven Ingooigem en op 04.05 t.p. in de Gavers. 

pvt,dkj,dzf,chw,lit,dse,zom. 

In 1993 en 2001 werden 10 voorjaarstrekkers genoteerd. 

 

Rode Wouw. Op 19.02 werd al een NO-trekker genoteerd boven Zwevegem. Op 07.05 vloog een Rode Wouw richting Z 

boven Vichte en op 17.05 verbleef een Rode Wouw rond het stort te Moen en te Sint-Denijs. ddd,dby. 

In 1987 werden ooit 8 trekkers gezien in het voorjaar, maar dat was hoogst uitzonderlijk. 

 

Bruine Kiekendief. Van 23.03 (1 3de kj m. N boven Keibeekbekken Kortrijk) tot 14.05 (m. NO boven Avelgem) trokken 

19 Bruine Kiekendieven over de streek, met een piek in de periode 28.04-01.05 (9 ex.). ddd,lid,dzf,chw,lit,dea,dby,dse,ber,sxj,vag,e.a. 

2001 was het beste jaar ooit met 38 doortrekkers. 

Vanaf 05.04 (ad. m. te Avelgem en w. in de Gavers dzf,ber) werden vooral in het zuiden van de regio ook plaatselijke vogels 

opgemerkt. 

 

Blauwe Kiekendief. De enige waarnemingen die als voorjaarstrekkers werden gecatalogeerd, werden verricht op 15.04 (1 

ex. NO boven Ingooigem) en 31.05 (1 w. t.p. Sint-Denijs). chw,lit. 

Vorig jaar was een recordjaar met 7 trekkers. 

 

Grauwe Kiekendief. Het werd het beste voorjaar ooit voor deze soort met 6 gegevens : 28.04 ad. m. NO boven 

Zwevegem, 29.04 juv. NO boven Ingooigem, 01.05 ad. m. N boven Kortrijk, 06.05 w. NO boven de Gavers, 13.05 1 ex. NO 

boven Vichte en 28.05 1 w. O boven de Gavers. ddd,chw,lit,vek,vac,dkj. 

 

Havik. We ontvingen 2 hoogtrekkers : op 26.03 naar N boven Moen en op 14.04 een w. naar O boven Heule. In maart 

werden bovendien een paar waarnemingen doorgestuurd van een plaatselijke vogel : een m. op 03.03 in het Orveytbos te 

Moen, een w. op 12.03 vliegend van Tiegem naar Otegem/Ingooigem en 1 ex. fouragerend op een duif op 17.03 te Aalbeke. 

ddd,des,chw,vac,med.à vql. 



 

Sperwer. Van 07.03 (2 ex. Kulak Kortrijk) tot 06.05 (Ingooigem) trokken 23 Sperwers over, waarvan 14 ex. in de periode 

14-29.04 (5 ex. op 14.04). ddd,chw,lit,des,dum,e.a. 

Met 23 ex. scoren we het 2de beste jaar ooit (het maximum werd in 2000 gezien : 30 ex.). 

 

Buizerd. Van 23.02 (Avelgem) tot 28.05 (Ingooigem) trokken 54 Buizerds over, waarvan 35 ex. in de periode 08-31.03 en 

17.03 de drukste dag (6 ex.). lid,chw,pvt,cbr,dby,dse,cbf,ddd,sxj,cbg,vac,lit,vql,e.a. 

2004 werd het 3de beste jaar ooit. Enkel 1994 en 2000 deden beter met resp. 55 en 66 ex. 

 

Visarend. We ontvingen gegevens van 6 voorjaarstrekkers : op 01.04 te Ingooigem, op 12.04 wellicht dezelfde boven de 

Hoge Kouter te Gullegem en de Gavers, op 14.04 boven het Keibeekbekken te Kortrijk, op 22.04 boven Anzegem, op 01.05 

en 07.05 boven de Gavers. vac,chw,dmm,dse,meg,ddd,gou,sxj,dkj. 

De beste voorjaren voor deze soort waren 1996 en 1998 met resp. 9 en 8 ex. 

 

Torenvalk. Van 29.02 (Kortrijk) tot 03.05 (2 ex. Zwevegem) trokken 15 ex. over onze regio, waarvan 8 ex. van 24.03 tot 

17.04. dse,ddd,lit,vac,dzf,cbg,cbf,gou,chw,e.a. 

Het werd dus een recordvoorjaar, want tot hiertoe werden nooit meer dan 6 voorjaarstrekkers genoteerd (1983 en 2000).  

 

Roodpootvalk. We ontvingen een mooi voorjaarsgegevens uit de Gavers : een m. (2de kalenderjaar) verbleef er van 15 tot 

21.04. dse,pvt,cbf,,sxj,zom. 

 

Smelleken. De laatste plaatselijke vogel werd gezien op 20.03 te Kortrijk. Trekkende vogels werden genoteerd op 09.03 

(Kortrijk) en 11.04 (Vichte). vhn,aub,vac,dmm. 

Het beste voorjaar tot op heden was 2000 met 4 trekkers. 

 

Boomvalk. Op 13.04 (Avelgem = eerste Boomvalk dit jaar voor onze regio), 16.04 (2 ex. Groene Long Kuurne), 25.04 

(Gavers) en 28.04 (Kortrijk) werd telkens 1 doortrekker genoteerd. lid,cbr,gou,ber. 

In 1994 en 2001 werden telkens 12 doortrekkers opgemerkt.  

De eerste plaatselijke Boomvalk werd op 17.04 gezien aan het kanaal te Moen. gou. 

 

Slechtvalk. Op 10.02 (Heule), 30.03 (Gavers), 25.04 (Zwevegem), 01.05 (Gavers) en 22.05 (Gavers) werd telkens 1 

doortrekker opgemerkt. dse,dmm,ddd,ber,dse,sxj,vag,dkj. 

Het werd meteen het beste voorjaar ooit voor deze steeds algemener wordende soort. Voordien werden nooit meer dan 2 

voorjaartrekkers doorgestuurd. 

 

HOENDERACHTIGEN en KRAANVOGELS 

 

Kwartel. In Anzegem werden dit voorjaar liefst 40 Kwartels geringd. De eerste ringvangst werd er genoteerd op 27.04 (m. + 

w.). De eerste zangpost werd op 30.04 gehoord te Sint-Denijs (max. 3 zp in deze buurt op 07.06). Er werden ook zangposten 

gehoord te Sint-Eloois-Vijve (23.05), aan het Keibeekbekken te Kortrijk (27.05 en 2 zp op 09.06), in de Gavers (29.05) en te 

Gullegem (19 en 20.06). dmm,laa,ddd,del,gou. 

 

Waterral. Enkel de waarneming van 1 ex. in het Orveytbos te Moen, wijst op voorjaarstrek. ddd. 

 

Porseleinhoen. Op 16.04 werd een Porseleinhoen geringd te Ingooigem. laa,dmm,vac. 

Het betreft het 19de gegeven van deze soort voor onze regio. 

 

Kraanvogel. Er werden NO-trekkers gezien op 23.02 boven Harelbeke (2 ex.), op 27.02 boven Ingooigem (3 ex.), op 31.03 

boven Wevelgem (8 ex.) en op 08.04 boven Bassegembos Kaster (1 ex. naar O). nam,chw,for,vac,jaj. 

 

STELTLOPERS 

 



Scholekster. Op 06.03 werd de eerste Scholekster gezien (Schelde Bossuit). Eerste waarnemingen werden verder 

genoteerd op 13.03 (kanaal Moen), 14.03 (Jagershoek Vichte), 17.03 (4 ex., Engelhoek Ingooigem), 19.03 (Gavers). 

ddd,chw,dee,byp,gou,e.a. 

 

Kluut. De Kluut werd in de Gavers opgemerkt op 27.03 (4 ex.), 06.04 (3 ex.) en 17.04 (2 ex.). Er zat 1 ex. aan de 

bezinkingsbekkens te Avelgem-Escanaffles op 09.05. Op 29.05 vlogen 2 ex. naar NO boven Marke. gou,meg,chw,ntj. 

 

Kleine Plevier. De eerste Kleine Plevier was een NO-trekker boven de Hoge Kouter te Gullegem (18.03). Ook nog in 

maart werd de soort gezien op de bezinkingsbekkens Avelgem-Escanaffles (2 ex. vanaf 19.03), in de Gavers (1 ex. op 19.03 en 

30.03). In april bleef de soort weinig algemeen, maar de waarnemingen stroomden vlot binnen vanaf begin mei (o.a. uit de 

Gavers, de Oude Leie Wielsbeke, de bezinkingsbekkens langs de Schelde, het sas te Ooigem, het Keibeekbekken te Kortrijk en 

Bergelenput). dmm,dwj,gou,mad,e.a. 

 

Bontbekplevier. Op 29.05 vlogen 2 ex. rond boven de Gavers. gou. 

 

Goudplevier. Op 01.03 zaten 5 ex. te Ingooigem en op 06.04 werd een mooie voorjaarsgroep van 189 ex. gezien te 

Ledegem en Gullegem. Trekkende vogels werden opgemerkt van 03 tot 18.02 te Ingooigem (in totaal 112 ex., max. 65 ex. op 

04.02) en op 07.03 te Sint-Denijs (50 ex. naar NO). chw,vac,pvt,dzf. 

 

Temmincks Strandloper. Op 18.05 pleisterde een Temmincks Strandloper in de bezinkingsbekkens van Avelgem-

Escanaffles. ddd,div,aves. 

Het betreft de 16de waarneming voor onze regio. De soort wordt jaarlijks gezien sedert 1999. 

 

Bonte Strandloper. Er werd 1 ex. gezien in de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles op 21.03 en 08.04. Op 10.05 

werd 1 ex. geringd te Ingooigem. chw,aves,laa,vac. 

 

Kemphaan. Er werden trekkende vogels gezien op 06.03 (30 ex. naar N boven Moen), 21.04 (55 ex. naar NO boven 

Tiegem) en 09.05 (8 ex. naar ONO boven Bossuit). ddd,chw,fey. 

 

Bokje. De soort werd gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk op 06.03 en 15.04 (telkens 1 ex.). ddd. 

 

Watersnip. Er werden maar op een paar plaatsen groepjes gezien (> 1 ex.) : 17 ex. in de Rijtmeersen te Avelgem op 14 en 

21.03, 14 ex. in de Gavers op 09.04 en 5 ex. op ’t Hoge te Kortrijk op 15.03. dee,dea,chw,gou,vhn. 

 

Houtsnip. Begin maart werden wat waarnemingen doorgestuurd, wat wijst op voorjaarstrek : op 01.03 aan de Oude Leie te 

Bavikhove (2 ex.), en op 04, 09 en 10.03 in de Gavers (resp. 1, 5 en 4 ex.). cbr,gou,pvt. 

 

Grutto. NO-trekkers werden gezien op 06.03 (4 ex. boven de Gavers en 49 ex. boven Moen), 16.03 (40 ex. boven 

Ingooigem) en 07.05 (10 ex. boven de Gavers). Er verbleef een Grutto in de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles van 

26.03 tot 01.04. gou,ddd,chw,vac,dkj,dwj,aves. 

 

Regenwulp. Van 09.04 (9 ex. Waarmaarde) tot 17.05 (1 ex. Zwevegem) zagen we regelmatig overtrekkende Regenwulpen 

(in totaal 37 ex.), de meeste tijdens de eerste 2 weken van die periode (31 ex.). dzf,ddd,e.a. 

 

Wulp. Een mooie groep van 50 ex. werd op 24.03 gezien op trek boven Gijzelbrechtegem. for. 

 

Zwarte Ruiter. De enige waarneming betreft 1 ex. in de Gavers op 07.05. gou. 

 

Tureluur. Van 13.03 (1 ex. te Wevelgem) tot 26.05 (1 ex. Leieoever Kuurne) werden Tureluurs gezien. Soms waren er 

meerdere : max. 5 ex. in de Gavers op 08.04 en 3 ex. in de bezinkingsbekkens Avelgem-Escanaffles op 06 en 09.05. 

vql,cbr,cbf,dkj,ddd,div,e.a. 

 

Groenpootruiter. Van 08.04 (1 ex. vliegveld Wevelgem) tot 22.05 (1 ex. Gavers) werd de soort nu en dan gezien, met als 

maximum 2 ex. (op 02.05 in de Gavers en op 17.05 in de bezinkingsbekkens van Spiere-Warcoing).  vea,gou,ddd,div. 



 

Witgat. De eerste echte voorjaarstrekkers werden gezien vanaf midden maart, o.a. op 16.03 in de Gavers, 01.04 te Otegem 

en Ingooigem (2 ex. naar NO), 02.04 te Ingooigem, enz. gou,cbf,chw,vac,e.a. 

 

Bosruiter. We ontvingen 2 gegevens : op 16.03 in de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles en op 02.05 in het 

Keibeekbekken te Kortrijk (2 ex.). ddd. 

 

Oeverloper. De eerste waarnemingen buiten de overwinteringsplaats in Kuurne werden gezien vanaf midden april : 17.04 

(Gavers, op 27.04 al 6 ex.), 18.04 (Escanaffles 2 ex.), 01.05 (Schrijverke Marke 2 ex.) en 02.05 (op het traject sas Ooigem tot 

Wielsbeke al 7 Oeverlopers). gou,ber,dkj,chw,ntj,cbf,cbr,e.a. 

 

Steenloper. Op 06.05 zat een Steenloper in de Gavers. vek. 

Het betreft het 17de gegeven van deze soort (de laatste 12 jaar uitsluitend in de Gavers). 

 

MEEUWEN en STERNS 

 

Zwartkopmeeuw. NO-trekkers werden gezien op 06.03 boven Kortrijk (2 ex.) en op 07.03 boven Avelgem-Escanaffles (1 

ex.). Op 15.03 werd een adulte vogel gezien op slaaptrek boven Kortrijk richting Gavers. In de Gavers zelf werden die dag 2 

ex. opgemerkt. Op 19.03, tenslotte, werd hier nog een adulte vogel genoteerd. meg,chw,ddd,pvt,dwj. 

 

Dwergmeeuw. Er verbleef een adulte vogel in de Gavers op 22.04. In hetzelfde gebied werd op 20 en 21.05 nog een 

juveniele Dwergmeeuw gezien. vek,dkj,pvt,gme,ber,ddf. 

 

Geelpootmeeuw. Op 09.03, 05.04 en 09.04 werd telkens een vogel in 2de kalenderjaar gezien aan het stort te Moen. Op 

20.03 was nog een vogel in 2de kalenderjaar aanwezig in de Gavers. ddd,dmm. 

 

Pontische Meeuw. Van 04.03 tot 05.04 verbleef een vogel in 3de kalenderjaar aan het stort te Moen. Op 01.05 was een 

juv. vogel te zien in de Gavers. ddd,pvt. 

 

Visdief.  Van 19.04 (1 ex.) tot eind juni werd de soort regelmatig gezien in de Gavers (max. 5 ex. op 29.05 en 15.06). Van 

elders kregen we enkel een waarneming van de Oude Leie te Kuurne (1 ex. op 12.05). gou,cbf,pvt,ber,ddf,zom,dkj,cbr,e.a. 

 

Dwergstern . Op 26.05 vertoefde een Dwergsterntje in de Gavers. sxj,dkj. 

 

Zwarte Stern. Van 24.04 (1 ex.) tot 19.06 (1 ex.) ontvingen we regelmatig waarnemingen van Zwarte Stern uit de Gavers, 

met pieken op 30.04 (8 ex.), 15.05 (12 ex.) en 26.05 (10 ex.). Van elders kregen we enkel waarnemingen uit Gullegem : 

Vijverhof (1 ex. op 11.05) en Bergelenput (5 ex. op 08.05 en 2 ex. op 16.05). gou,dkj,sxj,meg,chw,bam,e.a. 

 

NIET-ZANGVOGELS 

 

Kerkuil. De Kerkuil werd op 18 en 28.04 gezien aan de Venning te Kortrijk. med.à ber. 

 

Bosuil. Het hele voorjaar was Bosuil te horen in Mortagnebos Sint-Denijs. Op 05.03 waren niet ver hiervandaan 2 m. te 

horen : in Orveytbos en aan de oude spoorweg te Moen. Dit kan wijzen op enige zwerfbewegingen van deze sedentaire vogel. 

dby,e.a. 

 

Velduil. Op 01.04 werd een jagende Velduil opgemerkt in het Orveytbos te Moen. ddd. 

 

Nachtzwaluw. Op 24.05 was een Nachtzwaluw aan het jagen in het Orveytbos van Moen. Mogelijk waren er 2 ex. 

aanwezig. ddd. 

Het betreft de 4de waarneming van deze soort in onze streek. 

 



Hop. Op 03.04 werd een Hop gezien, fouragerend in een grote tuin in Anzegem; op 15.04 werd een vogel opgemerkt te 

Ingooigem; op 11.05 zat een Hop in de Spoorwegstraat te Harelbeke; op 15.05 vloog er eentje over het Kanaalbos te Stasegem 

en rond 20.05 werd er nog één gezien aan de Preshoek te Marke. med.à xae,laa,med.à dby,dmm,med.à xlp. 

Vijf gegevens dus, nooit geëvenaard. 

 

Draaihals. Op 02.05 werd een Draaihals geringd te Anzegem. xae. 

 

ZANGVOGELS 

 

Kuifleeuwerik. Op 29.04 werden 2 Kuifleeuweriken gezien aan de Tontestraat te Sint-Denijs ! ddd. 

Het betreft amper het 5de gegeven van deze soort voor onze regio. Het laatste dateerde al van 14.05.1995 (2 ex. te Outrijve-

Bossuit). 

 

Boomleeuwerik. Op 07.03 vloog een Boomleeuwerik naar O over de Kulak te Kortrijk. Op 13.03 werd ook een O-

trekker gezien boven Zwevegem en zat er 1 ex. aan de Morinnestraat te Kortrijk. ddd. 

 

Duinpieper. Van 16 tot 19.04 zat een Duinpieper in het Orveytbos van Moen. ddd. 

Het betreft het 8ste gegeven voor onze streek. 

 

Boompieper. Van 02.04 tot 11.05 werden in totaal 18 Boompiepers genoteerd, de meeste van 16 tot 27.04 (grootste 

groepje 3 ex. op 24.04 boven de Gavers. chw,pvt,gou,e.a. 

 

Oeverpieper. Op 07.03 werd een Oeverpieper geclaimd aan de Badgodesberglaan te Kortrijk. ddd. 

Het betreft amper het 4de gegeven van deze soort voor onze regio. 

 

Engelse Gele Kwikstaart. We ontvingen 5 gegevens van solitaire vogels : 12.04 en 24.04 Keibeekbekken Kortrijk, 22.04 

nabij Mortagnebos Sint-Denijs, 09.05 aan Tontekapel Sint-Denijs en 26.05 aan de Keibeekdijk te Zwevegem. ddd,dby.  

 

Rouwkwikstaart. Van 10.03 tot 22.03 werd de soort gezien aan de Morinnestraat te Kortrijk (max. 5 m. + 4 w. op 19.03); 

op 23.03 zat een w. in de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles, op 02 en 09.04 zat resp. een m. en een w. aan het 

Ooievaarsnest te Kortrijk, op 08.04 was een m. te zien aan het Keibeekbekken te Kortrijk en van 24.04 tot 16.05 hier een w. 

ddd,gou,dwj,pvt. 

 

Nachtegaal. De eerste Nachtegaal dit voorjaar werd op 17.04 opgemerkt in de Gavers. Buiten de broedgebieden, werd de 

soort dit voorjaar enkel gehoord aan de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles op 20.05. gou,dkj,lid,e.a. 

 

Gekraagde Roodstaart. Op 01.04 werd een m. opgemerkt in het Orveytbos; op 15.04 werd een m. geringd te 

Bavikhove; op 23.04 zat een m. te Anzegem; op 24 en 25.04 werd een m. opgemerkt in de Gavers; op 23.05 een m. te 

Avelgem en op 24.05 nog een zangpost aan het Scheihoekbekken te Ingooigem. ddd,did,gou,pvt,cbf,dkj,lid,vac. 

 

Paapje. Van 24.04 (Scheldemeersen Avelgem) tot 17.05 (Broekenhoek Moen - Sint-Denijs) ontvingen we 9 gegevens van 

Paapjes, meestal solitaire vogels (enkel een koppel dat tamelijk lang bleef pleisteren aan de Broekenhoek van 30.04 tot 17.05). 

lit,dby,chw,fey,dkj,ddd. 

 

Roodborsttapuit. Op 16 en 17.03 zat een m. te Ingooigem. Op 11.04 werd 1 ex. opgemerkt aan Bergelenput. chw,vac,log. 

 

Tapuit. Van 12.04 (w. Tontekapel Kooigem) tot 17.05 (w. Priesterstraat Sint-Denijs) ontvingen we 38 gegevens van Tapuiten, 

dikwijls in kleine groepjes : max. 9 ex. op 29.04 aan de Klijthofstraat te Bellegem. Bijna alle gegevens komen uit het gebied dat 

de kam vormt tussen Schelde en Leie ten zuiden van Kortrijk. Enkel de volgende gegevens werden elders verricht : 1 ex. op 

29.04 te Hulste en op 13.05 aan de Stadsbaderput te Harelbeke. xaf,ddd,alp,dby,e.a. 

 

Beflijster. Op 03.04 zat een koppeltje in een knotwilg in de Slavaetstraat te Sint-Denijs. Daarna werden enkel nog solitaire 

vogels gezien, in totaal 11 ex. (inclusief de eerstgenoemde). De vogels werden gezien te Anzegem (03.04), Vichte (08-21.04), 

Hulste (11.04), Bergelenput (11 en 30.04), Keibeekbekken Kortrijk (24.04), Escanaffles (25.04), Gavers (25.04), Heestert 



(25.04, w. doodgevlogen tegen keukenraam), Orveytbos Moen (26.04) en Zwevegem (01.05). 

dby,laa,vac,tgh,chw,dmm,mad,gou,cbf,ddd,log. 

 

Kramsvogel. De laatste Kramsvogel werd op 26.04 gezien aan de oude spoorweg te Sint-Denijs. fey. 

 

Koperwiek. De laatste vogels werden gezien op 02.04 : 3 ex. naar NO boven Ingooigem. chw. 

 

Sprinkhaanzanger. Op 23.04 werd de eerste Sprinkhaanzanger gehoord in Orveytbos. Buiten dit broedgebied werd de 

soort enkel opgemerkt in de Gavers : op 27.04 en op 20.05. ddd,gou,dkj,e.a. 

 

Rietzanger. Op 17.04 werd de eerste Rietzanger gehoord in de Gavers. Buiten de broedgebieden werd de soort enkel 

gezien aan de coupure te Kerkhove (18.04) en de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles (12 en 14.05). gou,chw,ddd,div,aves. 

 

Grote Karekiet. Op 19 en 20.05 werd een Grote Karekiet genoteerd aan Bergelenput. for,nwb. 

Het betreft de 10de waarneming van deze soort sinds 20 jaar. 

 

Fluiter. Er werden zangposten opgemerkt in de Gavers op 19.04, 02.05 en 04.05. Aan Bergelenput werd de soort gehoord 

op 21.04. meg,gou,ddd,vea. 

 

Vuurgoudhaan. Van 13.03 tot 09.04 waren 2 Vuurghoudhaantjes aanwezig in de Gavers en op 12.04 werd een vogel gezien 

te Anzegem. gou,cbf,chw,vac. 

 

Bonte Vliegenvanger. Op 21.04 werd een w. gezien te Zwevegem; op 30.04 was een m. aanwezig te Avelgem; op 07.05 

werd een w. gezien in de Gavers en zat 1 ex. in Hulste; op 09 en 16.05 werd een zingend mannetje gezien te Tiegem. 

ddd,dwj,gou,vea,dmm,vac,rbi,pvt,xae. 

 

Glanskop. Op 20.04 werd een Glanskop gedetermineerd in de Gavers. dkj. 

 

Kuifmees. Er zat een Kuifmees in een tuin in het centrum van Tiegem op 09.05 en in een tuin in de Leieweg te Marke op 

10.05. pvt,ntj. 

 

Buidelmees. Er werd een Buidelmeesje gezien in de Gavers op 03.03 en van 02 tot 06.04. gou,dkj,pvt,kaas,dmm. 

 

Wielewaal. De volgende waarnemingen betreffen waarschijnlijk doortrekkers : 1 m. op 03.04 in Bossuitbos, 1 m. op 29.04 

aan de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles, 1 zp aan de Oude Leiearm te Wielsbeke op 02.05 en 1 zp in populieren 

rond een boerderij aan de Brucqstraat te Sint-Denijs op 26.05. xel,dwj,cbr,cbf,ddd. 

 

Keep. De laatste kepen werden gezien op 09.04 (zangpost in de Gavers en aan het kanaal te Moen). gou,ddd. 

 

Europese Kanarie. Op 29.02 werd een vroege NO-trekker opgemerkt boven Kortrijk. Ook boven Kortrijk werden nog 

voorjaarstrekkers gezien op 01.04 (1 ex.) en 16.05 (2 ex.). Van 17.03 tot 23.04 ontvingen we 5 gegevens uit Anzegem (o.a. een 

m. en een w. die werden geringd). meg,dse,ddd,gou,laa. 

 

Sijs. De laatste Sijsjes werden gezien op 08.05 (NO-trekker over Avelgem-Escanaffles) en 09.05 (een koppel aan de Kulak te 

Kortrijk). mad,gou. 

 

Barmsijs. Van 07.03 tot 28.04 (1 ex. Gavers) ontvingen we 6 gegevens van voorjaarstrekkers (max. 4 ex. op 07.03 te 

Kortrijk en 3 ex. op 10.04 boven Ingooigem). meg,chw,e.a. 

 

Goudvink. Op 03.03 zat een Goudvink in de Gavers en op 12.04 werd er één gehoord in Hemsrodebos Anzegem. 

ddd,chw,vac. 

 

Appelvink. Op 21.04 werd een NO-trekker gezien boven de Gavers; op 07.05 vloog er ééntje over te Vichte en op 25.06 

passeerde in Zwevegem een Appelvink enkele tuinen richting NW. dkj,vac,ddd 



 

Geelgors. Op 23.03 vloog een koppeltje richting NW boven Ingooigem. chw,vac. 
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