
VOGELS IN ONZE STREEK 
 

winter 2003-2004 
en waarnemingen van 1 december 2003 tot 29 februari 2004 

 
 

Het werd een zachte winter, wat werd geïllustreerd door de overwintering van een Grote Zilverreiger, 2 
Cetti’s Zangers, een gedeeltelijke overwintering van een Hop en een eerste wintergegeven voor 
Vlaanderen van Grasmus. 
Dit artikel bevat ondermeer de resultaten van de eerste meeuwentelling, en een samenvatting van het 
artikel over overwinterende roofvogels, waarbij voor het eerst, en met succes, het forum op internet actief 
werd ingezet voor de inzameling van gegevens. Opvallend hierbij was bijvoorbeeld de eerste 
overwintering van een paar Haviken in onze streek en een nooit gezien aantal Smellekens. 
Naar analogie met het concept van de Bijzondere vogelwaarnemingen in Oriolus werd de vorm van dit artikel iets herdacht : 
tussentitels per vogelgroep en soortnamen in kleine letters maar in vetjes. Het is immers de bedoeling het schrijven van dit artikel 
op termijn te verdelen over meerdere mensen. Indien iemand graag hieraan zou willen meehelpen, kan een mailtje gestuurd 
worden naar yann.feryn@scarlet.be. 
Voor dit artikel verwerkten we 2.383 gegevens, door 94 waarnemers ingestuurd 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 
 
December was een zeer zonnige maand met normale neerslag en vrij zacht. Echte winter ontbrak volledig. De 
maand startte zelfs met temperaturen van +15°C, daarna bleef het overdag gemiddeld 5 tot 10°C. Minimaal vroor 
het slechts een 8-tal keer lichtjes, de rest van de tijd bleef het soms 4 tot 8°C. Aan de grond ongeveer op 12 dagen 
lichte vorst. 
Droog was het in het begin en op het eind van de maand. Daartussenin regende het op 10 dagen wel eens meer 
dan 10 liter, met als toppers de 13de en de 27ste waarop lokaal erg veel regen viel. Sneeuw lag er in Vlaanderen 
tussen 22 en 24.12, lokaal tot 5cm. In de Ardennen lag er ook sneeuw van 15 tot 17.12. 
De helft van de dagen scheen de zon met zelfs op een achttal dagen heel veel zon wat een zeer zonnige maand 
opleverde en de wind tenslotte koos zowat alle richtingen met geen enkele duidelijke voorkeur. 
 
Januari: een sombere, zeer natte en qua temperatuur normale maand. De eerste vier dagen was het winter met 
overal vriestemperaturen, lokaal zelfs tot -10°C of kouder. Ook overdag bleef het dan hier en daar vriezen. Ook in 
de laatste decade kwam het lokaal nog eens tot een graadje vorst. Toch werd het tussen 06 en 19.01 zo zacht dat 
het maandgemiddelde nog iets te zacht uitkwam. Op 11.01 werd het lokaal zelfs 13 tot 14°C. 
Regen was er méér dan genoeg. Vooral de tweede decade was kletsnat met op 10 dagen soms 100 liter of meer. 
Geen enkele dag verliep écht droog en de maandtotalen kwamen overal uit op minstens drie cijfers. Sneeuw was er 
enkel op 01 tot 04.01 en lokaal van 28 tot 30.01. 
De zon kwam er hoegenaamd bijna niet aan te pas! Slechts op een dag of 6 kwam ze even piepen. 
De wind waaide hoofdzakelijk uit zuidwestelijke richtingen, behalve tijdens de eerste dagen van de maand toen ze 
zuidoost was. De 31ste stormde het uit het zuidwesten. 
 
De temperaturen in februari waren uniek. Tot en met de 7de was het zeer zacht. Van 3 tot 06.02 werd het zo zacht 
zoals nog nooit eerder voorgekomen deze maand. Lokaal tot wel 18°C! Deze warmte duurde tot de 18de. 
Gemiddeld was het in die periode 4°C te zacht. Daarna werd het koud met vanaf toen een maximum dat gemiddeld 
zelfs 2,5°C te koud werd! Tot de 7de koelde het ’s nachts niet af onder de 10°C. Nachtvorsten die naam waardig 
kwamen voor tussen 20 en 29.02, met vooral de laatste twee dagen van de maand matige vorst. 
Met de hoge temperaturen, kwam ook de neerslag. In de eerste tien dagen van de maand viel zowat de grootste 
hoeveelheid met op verschillende dagen meer dan 10 liter. Tot de 23ste bleef het droog, daarna viel opnieuw wat 
neerslag, vooral sneeuw. Op 26 en 27.02 zelfs vrij veel sneeuw. 
De zon liet zo’n 9 dagen verstek gaan. Veel zon kregen we op 7, 20, 23 en 29.02. Samen met wat zon de andere 
dagen, haalden we nog net de normaalwaarde. 
De 1ste startten we met een storm uit ZW. Ook de 8ste stormde het opnieuw. Tot en met de 15de waaide de wind 
uit diezelfde richting. Tussen 16 en 23/02 werd de wind noordwest en vervolgens opnieuw west.  
 
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info: www.weerkunde.be (Geert Naessens). 



 

 

DUIKERS, FUTEN en AALSCHOLVERS 
 

Dodaars. De grootste winterconcentratie werd op 13.12 geteld in de Gavers (Harelbeke-Deerlijk) : 48 ex. Concentraties 

van meer dan 10 ex. werden ook gezien op de Leie te Kuurne (15 ex. op 07.02) en op de Leie tussen Kortrijk en Ooigem (24 

ex. op 17.01). gou,cbf,zom,e.a. 

  

Fuut. Maximaal werden 70 Futen geteld op de Gaverplas op 13.12. Elders werden enkel op Bergelenput meer dan 10 ex. 

geteld (12 ex. op 18.12). gou, lam. 

  

Roodhalsfuut. De Roodhalsfuut, die reeds op de Gaverplas verblijft sinds 21.08.1997, was deze winter even weg van 02.01 

tot 19.03. div. wnm. 

 

Aalscholver. De maandmaxima op de slaapplaats van de Gavers bedroegen 232 ex. op 04.12 en 218 ex. op 17.01. In 

februari werd geen maandmaximum geteld. Het absolute maandmaximum hier bedraagt 385 ex. op 02.11.2000. Elders komt de 

soort in veel lagere concentraties voor : maximaal 14 ex. op 17.01 te Outrijve en 10 ex. op 14.02 te Ooigem. dkj,gou,chw,cbf,e.a. 

 

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS 

 

Roerdomp. De eerste Roerdomp van deze winter werd gezien op 09.10 in de Gavers. Vanaf 25.10 zaten hier 2 ex. en vanaf 

28.12 3 ex. Na 09.01 werden nog 2 ex. gezien, na 24.01 (tot 22.02) nog 1 ex. Elders werd de soort enkel opgemerkt aan 

Bergelenput (14 en 22.02). dkj,gou,ber,ddf,dlf,vag,mam,xag,for,dse,e.a. 

 

Grote Zilverreiger. Van 05.01 tot 20.03 overwinterde een Grote Zilverreiger in het Hemsrodedomein te Anzegem. 

xae,vac,rbi. 

Het betreft de eerste echte overwintering van deze soort voor onze regio. 

 

ZWANEN, GANZEN en EENDEN 

 

Knobbelzwaan. De grootste concentraties werden gezien op 03.01 (19 ex. aan de Spierekanaalmonding te Spiere) en op 

17.01 (16 ex. op de Leie tussen Kortrijk en Ooigem). ddd,zom. 

 

Rietgans. Op 10.12 vertoefden 13 Rietganzen in het Scheldegebied te Bossuit. mad. 

 

Kolgans. In de 2de helft van december werd wat NO-trek opgemerkt : 2 ex. op 22.12 te Vichte en 17 ex. op 28.12 te 

Vichte; op 31.12 vlogen 31 ex. boven de Gavers en 21 ex. boven Moorsele. vac,dzf,ber,pvt. 

 

Grauwe Gans. Op 16.12 en 14.02 verbleven resp. 16 en 6 Grauwe Ganzen op de Gaverplas en op 28.02 was een wilde 

vogel te zien op het kanaal te Moen. ber,ddf,gou,ddd. 

 

Canadese Gans. De grootste groep (op 10.01 langs de Leie te Desselgem) telde 122 ex. Vrij grote concentraties werden 

ook gezien op de Leieoevers van Bissegem (100 ex. op 14.12), aan Bergelenput (50 ex. op 31.12), op de Schelde te Spiere (79 

ex. op 06.12), op de Scheldemeersen van Kerkhove (60 ex. op 10.01) en op de Gavers (32 ex. op 01.02). 

fey,vac,DaveDedeyne,vql,lam,vap,chw. 

 

Brandgans. De hele winter zaten 2 Brandganzen op de Leie te Ooigem. zom. 

 

Nijlgans. De grootste winterconcentraties werden gezien langs de Schelde (10 ex. op 21.01 te Bossuit en 8 ex. op 15.02 te 

Avelgem). ddd,chw,e.a. 

 

Casarca. Op 01.12 werd een koppel Casarca’s gezien op de Put Dumoulin te Ledegem. Volgens de eigenaar kwamen de 

vogels hier al enkele maanden slapen. Op 01.02 en 14.02 werd het plaatselijke koppel genoteerd op de Oude Leiearm van 

Bavikhove. dvc,cbr,cbf. 

 



Bergeend. Veruit de meeste Bergeenden zaten opnieuw in het Scheldegebied. Op 14.02 werden 52 ex. geteld op het traject 

Spiere-Avelgem. dee,dea,e.a. 

 

Smient. Het aantal Smienten in de Gavers steeg gestaag tijdens het najaar (max. 9 ex. op 17 en 18.10, 15 ex. op 08.11, 38 ex. 

op 29.10), stabiliseerde in de winter (82 ex. op 15.01, 80 op 14 en 22.02) en steeg opnieuw even in het voorjaar (102 ex. op 

08.03). In Bergelenput kwam de soort deze winter ook voor in tamelijk aantal (max. 31 ex. op 14.02), maar elders was de 

soort erg zeldzaam : 1 ex. op 07.01 op het kanaal te Moen en op 17.01 gehoord te Warcoing. gou,ber,dkj,xag,ddd,e.a.  

 

Krakeend. Concentraties van meer dan 10 ex. werden genoteerd in de Gavers (max. 30 ex. op 02.02), langs de Leie te 

Kortrijk-Ooigem (op 13.12 hier 31 ex., bovendien 25 ex. op de zavelput van Beveren-Leie), en op de Leie te Bavikhove (max. 

22 ex. op 02.01). dkj,zom,cbf. 

 

Wintertaling. De maandmaxima in de Gavers bedroegen 75 ex. op 25.10, 100 ex. op 02.11, 85 ex. op 09.12, 82 ex. op 

17.01, 40 ex. op 14.02, 40 ex. op 06.03 en 26 ex. op 09.04. De soort overwinterde ook op de Rijtmeersen van Avelgem (max. 

28 ex. op 18.01), in de bezinkingsbekkens te Avelgem-Escanaffles (max. 32 ex. op 13.03; uitwisseling met vorige gebied 

waarschijnlijk) en werd dikwijls genoteerd op Bergelenput (max. 22 ex. op 13.12). Elders was de soort heel wat zeldzamer. 

gou,dmm,dkj,dea,dee,chw,xag,e.a. 

 

Wilde Eend. De grootste winterconcentraties werden genoteerd op het kanaal tussen de Beneluxbrug en Bossuit (714 ex. 

op 14.12) en op de Gavers (379 ex. op 17.01). chw,gou.  

 

Pijlstaart. Er werd deze winter regelmatig een koppeltje gezien op de Gavers. ber,gou,e.a. 

 

Slobeend. De soort overwinterde vooral op de Gavers (max. 7 ex. op 03.01) en op de bezinkingsbekkens van Avelgem-

Escanaffles (max. 15 ex. op 11.01). ber,chw,e.a. 

 

Krooneend. Van 09 tot 14.12 verbleef een w. op de Schelde te Bossuit. Op 17.12 was een w. te zien op de Gavers. 

ddd,dee,dea,dwj,NicolasVanermen. 

 

Tafeleend. Veruit de grootste winterconcentraties werden gezien op de Gavers (max. 304 ex. op 13.12). Elders zaten enkel 

aan Bergelenput regelmatig groepen van meer dan 10 ex. gezien (max. 18 ex. op 13.03). gou,xag,e.a. 

 

Witoogeend. Op 23.01 werd een adult m. opgemerkt op het kanaal te Moen. ddd.  

De Witoogeend is een niet-jaarlijkse gast in onze regio. 

  

Kuifeend. De beste gebieden waren de Gavers (max. 312 ex. op 13.12), Bergelenput (max. 66 ex. op 13.12), het kanaal te 

Moen (40 ex. op 22.02) en de bezinkingsputten van Avelgem-Escanaffles (51 ex. op 07.03). gou,xag,vhn,dee,dea,e.a. 

 

Brilduiker. Op 29.12 werd een w. opgemerkt op de Gavers en op 08.03 waren 5 ex. aanwezig op Bergelenput. gou,dkj,jvb. 

 

Nonnetje. Op 31.12 werd een w. Nonnetje gezien op de Gavers. zom,e.a. 

 

Grote Zaagbek. Op 08.11 werden 1 m. en 2 w. opgemerkt op de Gavers. Op 11.11 was hier nog 1 ex. aanwezig. 

gou,ber,ddf,pte,lit,tgh. 

 

ROOFVOGELS 

 

Op de website www.zwvlkoepel.be/vwg staat een gedetailleerd artikel van Yves De Bosscher dat handelt over de roofvogels in 

Zuid-West-Vlaanderen tijdens de winter 2003-2004. Onderstaande tekst is hiervan een heel summiere samenvatting. 

 

Bruine Kiekendief. Op 21.01 werd in Vichte een trekkend w. Bruine Kiekendief waargenomen. In onze regio is een 

winterwaarneming van deze soort een zeldzaamheid.  

 



Blauwe Kiekendief. In een mosterdveld op de grens Moen-Sint-Denijs werd op 14.12 een eerste slaapplaats ontdekt (1 

adult m.). Op 16.12 waren hier 7 vogels aanwezig (1 ad. m., 1 subad. m. en 5 “ringtails” = dieren in vrouwelijk of juveniel kleed). 

Op 17.12 waren nog 5 ringtails en het subad. m. aanwezig. Daarna nam het aantal verder af. De soort bleef er afwezig vanaf 

25.12.  

Een nieuwe slaapplaats werd op 08.01 ontdekt te Sint-Denijs in een raaigrasveld (2 juv. m. + 2 w.). Deze slaapplaats werd soms 

afgewisseld met tijdelijke kleinere slaapplaatsen in de buurt. De aantallen liepen op tot 8 à 9 ex., met name 3 m. en 6 ringtails 

(30.01). Meestal betrof het 4 à 5 ex. Op 07.03 kwamen er nog 7 slapen, waarna de aantallen snel daalden (op 11.03 nog 4 ex.; 

op 21.03 werd het veld geploegd). 

Er werd dit jaar vastgesteld dat de vogels zich ook ’s nachts nog kunnen verplaatsen en dat de slaaptrek tot minstens 14 km ver 

kan reiken.  

Net buiten onze regio (Vélaines-Celles) bevindt zich ook een slaapplaats (b.v. 13 ex. op 08.12, 0 ex. op 16.12). 

 

Havik. De Havik had rond de Anzegemse bossen voor het eerst in onze regio een vaste winterstek met 2 ex. 

  

Sperwer. Er wordt aangenomen dat de Sperwer tegenwoordig de meest voorkomende roofvogel is. Er zouden dan ook ca. 

115 vogels overwinteren. 

 

Buizerd. Deze winter werden ca. 58 overwinterende Buizerds geteld. Enkel de winter 2000-2001 deed het ooit beter met 

66 ex. 

 

Torenvalk. Er overwinterden een 75-tal Torenvalken in onze regio. 

 

Smelleken. We vermoedden dat ca. 12 Smellekens overwinterden. Wellicht is dit meer dan ooit. 

 

Slechtvalk. Uit de tellingen en de gegevens, gepost op het forum, kunnen we afleiden dat vermoedelijk een 5-tal Slechtvalken 

overwinterden in onze regio ! 

 

RALACHTIGEN 

 

Waterral. De soort overwinterde in de Gavers (max. 6 ex. op 14.02), maar werd ook gezien in het Schalaffierietveld te 

Avelgem (2 ex. op 05.12), aan de Oude Leie te Bavikhove (in december, max. 5 ex. op 06.12), in de zavelput van Beveren-Leie 

(max. 2 ex. op 25.12), aan de Oude Leie te Kuurne (1 ex.), aan de Molenput te Kuurne (2 ex. op 22.12), aan het 

Keibeekbekken te Kortrijk (1 ex. vanaf 15.01) en aan het kanaal te Bossuit (1 ex. op 17.01). gou,fey,cbf,ddd,e.a. 

 

Waterhoen. Op 17.01 werden 571 Waterhoentjes geteld : 154 ex. in de Avelgemse Scheldemeersen (o.a. groep van 72 ex. 

aan de Bekaertcoupure), 44 ex. in de Gavers, 171 ex. aan de Leie tussen Kortrijk en Ooigem, 128 ex. aan de Leie tussen 

Kortrijk en Menen en 74 ex. langs het kanaal tussen Knokke en Bossuit. chw,gou,vql,zom. 

 

Meerkoet. De grootste concentratie werd op 13.12 genoteerd in de Gavers : 555 ex. Die dag zaten er ook 427 ex. langs de 

Leie tussen Kortrijk en Ooigem. Op 17 en 18.01 werden er 1.400 ex. geteld in de regio, met de grootste concentraties langs 

de Schelde tussen Rugge tot Kerkhove (401 ex.), in de Gavers (332 ex.), aan de Leie tussen Kortrijk en Menen (127 ex.) en  

tussen Kortrijk en Ooigem (234 ex.). gou,chw,vql,zom. 

 

STELTLOPERS 

 

Goudplevier. Op 03.12 werden langs de Schelde te Bossuit 12 Goudplevieren opgemerkt in een grote groep Kieviten. Op 

29.02 zaten een 200-tal vogels op de grens Gullegem / Sint-Eloois-Winkel, op 23.02 vlogen 7 ex. rond boven de akkers van 

Sint-Denijs en op 01.03 werden 5 ex. opgemerkt boven Ingooigem (vliegend richting Avelgem). ddd,pvt,chw,vac. 

 

Watersnip. In de winter zwierven enkele groepjes rond in de regio, b.v. 7 ex. te Spiere op 14.12, 3 ex. aan de oude 

spoorweg te Avelgem op 03.01 en 5 ex. op het Keibeekbekken van Zwevegem op 07.01. dee,dea,chw,vhn. 

 



Houtsnip. De Houtsnip overwinterde in de Gavers (nooit meer dan 1 ex. gezien, tenzij op 09.03, maar dat kan al 

voorjaarstrek zijn), in het Orveytbos te Moen (max. 3 ex. op 25.12) en werd ook gezien aan de Knok te Deerlijk (1 ex. op 

25.12), aan de KULAK te Kortrijk (1 ex. op 18.01) en aan de P. Verriestraat te Ingooigem (1 ex. op 30.01). gou,pvt,vac,jaj,xaf,chw. 

 

Wulp. We ontvingen 2 winterwaarnemingen : 1 ex. op 18.12 aan de Kreupelstraat te Bellegem en 1 ex. op 10.01 aan 

Ruifeleinde Beveren-Leie. vhn,fey,vac,DaveDedeyne. 

 

Witgat. De soort werd deze winter regelmatig gezien : in het Scheldegebied vooral in de buurt van Avelgem-Escanaffles (b.v. 

3 ex. op 14.12 en 2 ex. op 08.02), langs de Leie (b.v. op 08.02 2 ex. te Kuurne en op 14.02 1 ex. zowel te Bavikhove als te 

Harelbeke) en op het stort te Moen (1 ex. op 16.01). chw,cbr,cbf,xrd,xrl,e.a. 

 

Oeverloper. Er overwinterde 1 ex. aan de Leie te Kuurne (waarnemingen op 21.12, 22.12, 11.01, 07.02, 13.02, 14.02, 12.03 

en 17.03). cbr,cbf. 

 

MEEUWEN en STERNS 

 

Op 24.01 werd een meeuwentelling gehouden op de Gavers. Er werden 16.000 Kokmeeuwen, 4.000 Stormmeeuwen, 200 

Kleine Mantelmeeuwen, 2.500 Zilvermeeuwen, 3 Geelpootmeeuwen en 15 Grote Mantelmeeuwen geteld. gou. 

 

Zwartkopmeeuw. Op de Gavers werd een Zwartkopmeeuw genoteerd op 12.02 (2de winterkleed) en 27.02. dkj. 

 

Dwergmeeuw. Op 23.12 werd een adulte vogel opgemerkt in de Gavers. NicoGeiregat. 

 

Geelpootmeeuw. De soort werd regelmatig gezien in de Gavers (max. 29 ex. op 13.01) en aan het stort te Moen (max. 3 

ex. op 10.12 en 14.02). xrd,xrl,ddd,e.a. 

 

Pontische Meeuw. Van 03.12 tot 05.04 werden regelmatig waarnemingen gedaan aan het stort van Moen en in de 

omgeving ervan (max. 4 ex. op 25.02). Elders werd de soort enkel gezien in de Gavers (1 ex. op 26.12). ddd,gou. 

 

Drieteenmeeuw. Op 22.12 werden 2 adulte vogels opgemerkt in de Gavers.dwj. 

 

NIET-ZANGVOGELS 

 

Turkse Tortel. Een opmerkelijke winterconcentratie van 81 ex. werd genoteerd op een voederplaats te Kortrijk op 04.02. 

ber. 

 

Halsbandparkiet. Op 20 en 23.01 werd een Halbandparkiet opgemerkt te Zwevegem. Op 06.02 waren er 2 aanwezig aan 

de Pastorie van Heule. ddd,pvt. 

 

Kerkuil. Te Bellegem werd op 07.12 een overvliegende vogel opgemerkt. Op 22.12, 23.12 en 03.01 zat een Kerkuil te 

Anzegem. Op 19 en 25.01 werd de soort opgemerkt te Deerlijk. Op 29.01 werd een vogel bevrijd uit een trekschouw te 

Tiegem. In dezelfde gemeente werd nog één gezien op 10.02. Van 12.02 tot 15.02 zat een Kerkuil te roepen te Heestert. 

ber,TrudeOpsomer,blm,StevenCoppens,chw. 

 

Bosuil. De soort werd gehoord in het Beukenhofpark te Vichte (enkel op 02.12), aan de Walleweg te Bellegem (enkel op 

09.12), in Mortagnebos te Sint-Denijs, in het park van Bossuit, in de Wolvendreef te Kortrijk (op 25.01 en 16.02 zelfs 2 

roepende mannetjes), aan de Oude Leie te Ooigem (een roepend m. en w. op 25.01). in Bassegembos te Tiegem (m. op 10.02, 

w. op 25.02 dood gevonden) en in het Orveytbos te Moen (op 13.02). 

KristienMeurez,dem,dby,dkj,dea,gou,cbf,cbg,DaveDedeyne,chw,KurtVercamer,ErikCooman. 

 

Ransuil. We ontvingen gegevens van drie winterroestplaatsen, maxima : 8 ex. in de Gavers (07.12), 5 ex. aan de Oude 

Leiearm te Bavikhove (09.01) en 4 ex. aan het kanaal te Moen (11.01 en 15.02). dlf,NP-HD,chw. 

 

Velduil. Op 18.12 vloog een Velduil aan de Bramstraat te Tiegem. gou. 



 

IJsvogel. We ontvingen winterwaarnemingen van het kanaal te Bossuit en te Stasegem, de Oude Leie te Bavikhove en 

Harelbeke, de Gavers (max. 3 ex. op 20.12), de Leie te Wevelgem, Anzegem, het Keibeekbekken te Kortrijk, het rietveld te 

Ruien en de Groene Long te Kuurne.  

 

Hop.  We mochten een opmerkelijk wintergegeven noteren. Van 03 tot 30.12 was een Hop aanwezig in de regio. Het dier 

was meestal te zien aan de Gavers, maar maakte soms verre excursies (b.v. op 20.12 te Vichte). 

LutVerkant,dkj,pvt,cbf,gou,JozefVandeGinste. 

Het betreft het 20ste gegeven van deze soort voor onze regio. 

 

Kleine Bonte Specht. Er werden solitaire vogels gezien in de Spitaelsbossen te Anzegem (24.12), aan de Oude 

Bellegemstraat te Zwevegem (26.12 en 18.02), aan de Dottenijsestraat te Bellegem (regelmatig), aan het Keibeekbekken te 

Kortrijk (20.02), aan de Priesterstraat te Sint-Denijs (25.02) en aan het KULAK-bekken te Kortrijk (26.02). 

xae,ddd,MarcelBeckers,vhn. 

 

ZANGVOGELS 

 

Waterpieper. De soort was weer uitdrukkelijk aanwezig in het Scheldegebied (maxima : minstens 58 ex. kwamen op 03.01 

slapen in Ruien; op 29.02 waren 25 vogels aanwezig op de meersen te Kerkhove; op 02.04 werden 37 ex. geteld rond de 

bezinkingsbekkens van Escanaffles). De laatste Waterpieper werd op 15.04 genoteerd aan het Keibeekbekken te Kortrijk. 

fey,aves,dwj,ddd,e.a. 

 

Grote Gele Kwikstaart. Zoals gebruikelijk werden de grootste concentraties gezien op de slaapplaats aan de Leie te 

Kortrijk (max. 15 ex. op 27.12). Buiten de 4 ex. die op 21 en 23.04 werden gezien aan de Kwadepoelstraat te Zwevegem, 

werden uitsluitend solitaire vogels opgemerkt, verspreid over de gehele regio. gou,ddd,e.a. 

 

Witte Kwikstaart. Op 10.12 werden 150 Witte Kwikstaarten geteld op de sinds 1982 traditionele slaapplaats aan het 

Kortrijks station. lam. 

 

Roodborsttapuit. Op 14.12 zat een Roodborsttapuit in de Avelgemse meersen en op 15.02 werd een m. gezien aan de 

KULAK te Kortrijk. chw,gou. 

 

Cetti’s Zanger. Er overwinterden 2 Cetti’s Zangers in de Gavers. De soort werd er de gehele winter regelmatig gezien 

(laatste exemplaar op 01.04). Er werden 2 ex. gezien op 15.12, 29.12 en 31.03. ddd,dkj,zom,gou,sxj,e.a. 

Het betreft de 2de opeenvolgende overwintering van 2 vogels op deze plaats en pas het 5de gegeven ooit voor onze regio. 

 

Grasmus. Op 02.01 werd een Grasmus in eerstewinter-kleed opgemerkt aan de KULAK te Kortrijk. gou,pvt,sab,lak. 

Het is de eerste keer dat ’s winters in Vlaanderen een Grasmus wordt gezien. 

 

Zwartkop. Op 25.01 zat een Zwartkop aan de Leieweg te Marke. ntj. 

 

Tjiftjaf. We ontvingen 6 decembergegevens (o.a. 2 ex. in de Gavers op 13.12) en 2 januarigegevens (op 03.01 aan rietveld te 

Ruien en op 17.01 aan Stasegemsesteenweg te Kortrijk). Vanaf 01.02 was al een Tjiftjaf aanwezig in de Gavers. 

gou,meg,wil,vac,fey,ber,vag,ddf,dlf,e.a. 

 

Vuurgoudhaan. We ontvingen gegevens uit de Gavers (08.12 en 2 ex. op 20.12), Vichte (29.12), Zwevegem (20.01) en 

Moen (22.02). meg,for,vac,ddd,vhn. 

 

Baardman. Er overwinterden 2 ex. in de Gavers. Van 03.12 tot 24.01 was een w. aanwezig aan het Keibeekbekken te 

Kortrijk. Op 03.01 werd de soort op 3 plaatsen gehoord in het rietveld van Ruien en op 24.01 was er 1 ex. aanwezig aan het 

KULAK-bekken te Kortrijk. Op 27.03 werden 2 m. en 2 w. waargenomen in de Gavers, wat op voorjaarstrek kan wijzen. Het 

laatste Baardmannetje werd in dit gebied gezien op 08.04. ddd,vhn,fey,gou,e.a. 

 

Kuifmees. Op 06.12 werden 2 Kuifmeesjes gezien in het Grandvalbos te Sint-Denijs. Op 08.12 werd de soort gehoord aan 

de Steenbrugmolenstraat te Anzegem. ddd,gou. 



 

Buidelmees. Er werd een m. opgemerkt aan het KULAK-bekken te Kortrijk op 17.01. vhn. 

 

Putter. De grootste wintergroep bevatte 30 ex. (19.02 aan de sluis te Moen). ddd. 

 

Sijs. Er werden niet veel groepjes Sijs doorgestuurd deze winter. De grootste groepen telden 70 ex. (12.03 in de Gavers) en 

30 ex. (15.02 aan de Zilverberg te Anzegem). cbf,fey,e.a. 

 

Barmsijs. We ontvingen 2 gegevens : 1 ex. op 15.02 aan de KULAK te Kortrijk en 5 ex. op 29.02 in de Gavers. 

gou,ber,ddf,dlf,can. 

 

Goudvink. Er werden 6 Goudvinken gezien op 11.12 aan de vaarttaluds te Moen. Dit is mogelijk de grootste groep ooit voor 

onze regio. Aan de KULAK te Kortrijk werd op 20.12 een w. gezien en op 23.01 een m. In de Gavers werd op 03.03 nog een 

Goudvink opgemerkt. ddd. 

 

Geelgors. Van 25.12 tot 13.03 overwinterde een groep Geelgorzen aan de KULAK te Kortrijk. Maximaal waren er 16 ex. 

aanwezig op 23.01. Voor onze regio moet dit de grootste concentratie zijn in vele jaren. ddd,gou,vhn,dby,pvt. 

 

Rietgors. De grootste winterconcentratie werd op 07.12 geteld aan de Bonte Os te Deerlijk (24 ex.). Elders waren er 

opvallend weinig Rietgorzen (b.v. 7 ex. op 03.01 te Ruien, waar vorige jaren telkens 10-tallen exemplaren werden geteld). 

dmm,fey. 

 

gegevensverwerking : Luc Vandeghinste, Regionaal Coördinator (Reco) en Christoph Wintein (forumwatcher) 

interpretatie gegevens & tekst : Yann Feryn 

leescomité : Yves De Bosscher, Miguel Demeulemeester, Luc Vandeghinste, Pieter Vantieghem, Christoph Wintein 


