
VOGELS IN ONZE STREEK 
 

najaarstrek 2005 
en waarnemingen van 1 september tot 30 november 2005 

 
 

De najaarstrek leverde 1.480 roofvogels op (3
de

 beste jaar ooit na 1999 met 1.728 ex. en 2003 met 1.556 
ex.) en resulteerde in trekrecords van Visarend, Torenvalk, Smelleken en Slechtvalk. Ook de 27 
trekkende Grote Zilverreigers zijn een opvallend gegeven. 
Toch zal dit najaar herinnerd worden als dat van de zeldzame soortjes, of wat denk je van dit lijstje : 
Koereiger, Kwartelkoning, Morinelplevier, Grote Pieper, Roodkeelpieper, Graszanger, Waterrietzanger, 
Grote Karekiet, Oostelijke Vale Spotvogel, Orpheusspotvogel, Sperwergrasmus, Bladkoning en 
Dwerggors. 
Wie graag één of meerdere groepen vogels wil beschrijven voor deze rubriek, kan een mailtje sturen naar yann.feryn@scarlet.be. 
Voor dit artikel verwerkten we de gegevens 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 of minstens een registratie 
te doen aan het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. U kunt een homologatieformulier opvragen bij Luc of op het internet 
(www.bahc.be). 
 
WEER 

 
Alsof de duivel ermee gemoeid was, verliep de eerste septemberdecade ronduit zomers: maxima tot dikwijls net geen 30°C en ook ’s nachts was het 

zacht: minima rond 14-15°C waren geen uitzondering. Vanaf de 12de draait de wind naar noordelijke richtingen en koelt het af. Toch halen we nog wel 

gemakkelijk 20°C bij veel zonnige dagen, maar de minima schuiven af en toe al flink uit. Tijdens een nazomerse periode die tem de 24ste aanhoudt, wordt 

het ’s nachts soms erg fris: in de Kempen komen de eerste grondvorsten al voor. Overdag mooi en warm tot ruim 20°C of net iets meer. Daarna wordt het 

allemaal wat minder. Er volgen koelere dagen, maar evenzogoed ook nog betere dagen. 

 

Er was tijdens de eerste 10 dagen van de maand lokaal wel eens een bui te vinden, maar over ’t algemeen bleef dat binnen de perken. De 9de vielen vooral 

in Antwerpen een aantal forse onweersbuien. De 10de gebeurt dat grootschalig met pieken tot wel 100 mm, muv het NW van het land. Ook de 11de is dat 

het geval. Daarna wordt het een periode droog, maar de laatste week van de maand zijn de buien er terug, maar de hoeveelheden swingen niet meer uit 

de pan. 

 

Vooral dankzij de zomerse eerste decade en nog flink wat zonnige dagen later verspreid over de maand, werd het een vrij zonnige maand. De wind kwam 

veel uit ofwel ZW-richting of NO-richting. 

 

Oktober was een erg warme maand. Er werd de hele maand nergens nachtvorst genoteerd en de +20’ers waren niet uit de lucht. De eerste week van 

oktober blijft vooral in het westen wel wat achter met daar regelmatig wat regen of een bui. Vooral op 02.10 is het daar plaatselijk wel goed raak met 

fellen buien. Elders is het beter weer en tussen 10 en 15.10 is het schitterend nazomerweer. In de ochtend is er wel dikwijls mist, maar die wordt snel 

opgeruimd. 

Tussen 16 en 19.10 wordt het wel gevoelig frisser, maar zeker niet echt koud. Het is ook tijdens deze periode dat het aan de grond hier en daar licht gaat 

vriezen. Vanaf 19 tot en met 25.10 is het herfst, maar wel zacht. Er valt regelmatig regen, de 21ste zelfs vrij veel en ook de wind spant flink aan tijdens 

die dagen uit het zuidwesten. De grootste neerslagsommen vallen dan ook tijdens die dagen te noteren, al of niet vergezeld van onweer. 

Vanaf 26 tot en met 31.10 was het gewoon zomer, maar dan laat op het jaar. Dagelijks maxima van om en bij de 20°C, veel zon en droog. 

 

De wind kwam tijdens de betere perioden vooral uit noordoostelijke richtingen. In de mindere periodes was ze zuidwest. 

 

November was hekkensluiter van de warmste herfst die we ooit meemaakten. Tot en met 11.11 bleef het maar nazomeren, zelfs met maxima die de 

eerste dagen hier en daar nog tot ruim 20°C stegen! Vanaf de 10de beginnen de nachten wel frisser te worden met minima rond 5°C. De nacht van 18 op 

19.11 verschijnt ook de eerste nachtvorst. Tot en met de 23ste blijft het dan veel frisser waarna een winterprik volgt op 24-26.11 met vooral heel veel 

sneeuw en temperaturen iets onder het vriespunt. 

 

De eerste helft van de maand valt regelmatig regen en plaatselijk valt er veel. Heel veel viel er echter in de driedaagse winteraanval van 24 tot en met 

26.11. Die dag lag er in de Ardennen zelfs 30 cm ! In Vlaanderen liepen de waardes toen ook op tot +10cm op sommige plaatsen, alleen de Kust en 

West-Vlaanderen vielen daar wat buiten. 

 



De overheersende windrichting was tussen noordwest en noordoost met af en toe een paar dagen een zuidwestelijke wind. De 26ste wakkerde de wind 

flink aan, aan zee zelfs even tot stormkracht. 

 
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info : www.weerkunde.be (Geert Naessens).  

 
 

FUTEN en AALSCHOLVERS (free) 

 

DODAARS. De grootste aantallen werden geteld op het traject Leie Kortrijk-Ooigem (35 ex. op 13.11), op de Gavers te 

Harelbeke (19 ex. op 22.10) en langs de Schelde te Spiere (9 ex. op 16.10). cbf,tgh,gou,xag 

 

FUUT. Mooie concentraties werden geteld op de Gavers op 22.10 (102 ex.) en op 13.11 (86 ex.). gou 

 

ROODHALSFUUT. Van 05.09 tot 17.09 verbleef een juveniele Roodhalsfuut op de Gavers in Harelbeke. pvt,gou,dkj,chw 

 

GEOORDE FUUT. Op 13.09 en 23.09 werd telkens 1 ex. gezien op de Gavers. Op 18.10 verbleven 5 Geoorde Futen op de 

Bergelenput te Gullegem. dkj, for 

 

AALSCHOLVER. Pleisteraars. Tijdens de nationale aalscholverslaapplaatstelling (12.11) werden 199 Aalscholvers geteld aan de 

Gavers, een vrij normaal aantal. gou 

Trek. Van 27.08 tot 21.11 trokken in totaal 11.308 Aalscholvers boven onze regio. Hiermee werd 2005 het tweede beste jaar 

ooit (beste najaar was 2004 met 15.232 trekkers). 

De beste periodes waren: 

• 02.10 tot 04.10: in totaal 2.010 ex 

• 15 tot 17.10: 1.966, 1661en 644 ex.  

• 05 tot 09.11: 812 ex. 

De beste trekdag was 15.10 met 1.966 exemplaren (ter vergelijking: de beste trekdag ooit was 09.10.2004 met 4.265 ex.). De 

telpost met de hoogste dagscore was de ttp Mortagnebos in Sint-Denijs, met 924 ex. op 15.10. 

 

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS (free) 

 

ROERDOMP. Een vroege Roerdomp verbleef reeds vanaf 20.08 in de Gavers te Harelbeke. Vanaf 17.09 werd regelmatig een 

tweede exemplaar waargenomen. Buiten de Gavers was er enkel een waarneming op 03.11 aan de Poel te Menen. 

dkj,gou,vab,cbf,lam, e.a. 

 

WOUDAAP.  In de Gavers werd van 13.08 tot 17.09 een m. Woudaap gezien. gou,wvl,cbf,e.a. 

 

KWAK. Er werden 2 pleisterende vogels opgemerkt aan de Gavers te Harelbeke op 25.09. dkj 

 

KOEREIGER BAHC. Spectaculair was de waarneming van 7 pleisterende Koereigers in een weide te Stasegem (25-27.08). De 

vogels gingen telkens overnachten in het reservaat van de Gavers te Harelbeke. Op 30.10 werd in de Gavers opnieuw een 

Koereiger opgemerkt. Het dier vloog daarna ZO-waarts weg. gou,dmm,cbf,tgh,bay,e.a. 

 

KLEINE ZILVERREIGER. Op 15.09 werd een Kleine Zilverreiger gezien aan de Gavers te Harelbeke. Op 30.08 werd hier ook 

een trekkend dier genoteerd. gou,bur,bay 

 

GROTE ZILVERREIGER BAHC. Pleisterende Grote Zilverreigers werden gezien op 01.11 en op 06.11 in de Gavers. De 

najaarstrek van deze soort was opvallend: in totaal werden 27 trekkers gezien van 25.09 tot 29.11, met als uitschieters 5 ex 

(8.10) en 4 ex. (31.10) boven trektelpost de Gavers. dby,aub,gou,dkj,bur,alp,cbf,lek,vhn, e.a. 

 

BLAUWE REIGER.  In totaal werden er 191 overtrekkende Blauwe Reigers geteld in de periode van 6.07 tot 17.10.  Een grote 

groep pleisterende Blauwe Reigers werd gezien in de Rijtmeersen te Avelgem (34 ex. op 15.07). 

 

PURPERREIGER.  ZW-trekkers werden gezien op 11.08 aan de Poel te Moen, te Zwevegem op 12.08, te Kortrijk op 16.08, te 

Sint-Denijs op 06.09 en 3 ex. te Gullegem op 08.09  (telkens 1 ex. tenzij anders vermeld). In totaal werden dus 7 vogels geteld. 

lam,ddd,dmm,dby 



Van 07.08 tot 12.09 pleisterde een juv. Purperreiger in de Gavers te Harelbeke. Elders werd de soort ook nog gezien in de 

Pladijsstraat te Deerlijk. ber,gou,ddf, e.a. 

 

OOIEVAAR. Plaatselijke vogels werden gezien op 20.08 (1 ex. te Heule), op 01.09 (7 ex. in Wevelgem), op van 03 tot 05.09 (10 

ex. op verlichtingspalen langs de snelweg in Deerlijk), op 11.09 (9 ex. in Bavikhove) en op 25.11 (2 ex. in Patersmote Kortrijk). 

PatriciaGhekiere,cal,lam,bay,xaj,xag,cbf,chw,med. à vql.  

Vanaf 12.07 (4 ex. O te Bossuit) tot 25.11 (2 ex. ZW te Kortrijk) werden ook trekkende Ooievaars genoteerd. In totaal 

werden 50 vogels gezien (het beste najaar was 2001 met 97 ex.) 

 

ZWARTE OOIEVAAR.  Overtrekkers werden gezien op 30.07 boven de Bergelenput te Gullegem (1 juv. naar W) en op 11.08 

(2 ex. naar ZW boven de Gavers). dmm,rbi 

 

LEPELAAR. Op 22.07 werd een pleisterende juveniele Lepelaar gezien in de Rijtmeersen te Avelgem. Trekkers werden ook 

gezien: op 22.08 (9 ex. ZW in Avelgem), op 01.10 (25 ex. ZW boven Avelgem) , op 15.10 (2 ex. boven trektelpost De Gavers) 

en op 07.12 (11 ex. ZW te Menen), in totaal 47 hoogtrekkers dus. Het beste najaar was 1998 met 141 trekkers. 

 

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (ddd) 
 

KLEINE RIETGANS. Deze soort is een zeldzaamheid in onze streek. Tijdens het afgelopen najaar werden 2 overtrekkende 

groepen gezien: op 14.11 een groep van 6 ex. aan ttp Mortagnebos en op 09.12 een groep van 98 ex. naar ZZW over 

Zwevegem (mogelijk werden die dag ook Kleine Rietganzen waargenomen boven Kortrijk). ddd,dby,ntj. 
 

KOLGANS. Tussen 16.10 en 29.12 werden 93 Kolganzen op trek gezien (in 2004 waren dat er nog 193), met als grootste 

groep 26 ex. over Heestert op 29.12. 

 

GRAUWE GANS. Van 04.10 (4 ex. aan de Gavers) tot 29.12 (23 ex. te Ingooigem) trokken 10.092  Grauwe Ganzen over (in 

2005 waren het er 29.676).  

Betere perioden : 

• 15 -18.10 (104, 405, 2470  en 2514 ex.); 

• 22.11 (1095 ex.) 

De beste telpostdag noteerde men op 18.10 aan ttp Mortagnebos (1025 ex.) tgh,vab,doo,lek,dby. 

Op 22.11 trokken minstens 600 ex. zuidwaarts over Deerlijk in een tijdspanne van tien minuten. opt.  

 

CANADESE GANS. Grootste aantal voor de periode : 160 ex. op 12.09 aan Paters Mote te Kortrijk, waar dagelijks (meestal 

tussen de 50 en de 100) Canadese Ganzen worden gezien. dbt. 

 

NIJLGANS. De grootste groep pleisteraars werd gezien aan ttp Avelgem-Escanaffles (14 ex. op 30.10). De soort werd 

overigens opvallend weinig gezien tijdens de beschouwde periode. chw. 

 

BERGEEND. Vanaf 13.08 (3 ex. aan de Gavers) doken weer Bergeenden op in de regio. Trekkers werden gezien over de 

Gavers (3 ex. op 13.08) en te Avelgem (4 ex. op 04.09). gou,meg,fey vac,rbi. 

 

SMIENT.  Pleisterende vogels werden gezien vanaf 15.10 (2 ex. aan Bergelenput). Trekkers werden gezien op 28.08 en 18.09 

(3, resp. 4 ex. over ttp de Gavers). xag,gou,dlf,dkj,cab,ber. 

 

KRAKEEND. Vanaf 15.10 (1 ex. aan Bergelenput) werd de soort terug in de streek gezien, met maximaal 9 vogels aan de 

zavelput te Beveren-Leie tijdens de beschouwde periode. xag,pif. 

 

WINTERTALING. De soort werd terug gezien vanaf 13.07 (2 ex. in de Rijtmeers te Avelgem) met een voor de beschreven 

periode maximaal aantal van 40 ex. aan de Schelde te Avelgem op 26.08. Er werden 2 ZW-trekkende groepen gezien (resp. 1 

aan ttp Mortagnebos en 7 ex.  over Avelgem op resp. 15.10 en 17.10). 

 

PIJLSTAART.  Pleisteraars werden enkel gezien in de Gavers (21 ex. op 18.10). Er werd naar goede gewoonte ook ZW-trek 

opgemerkt: 102 ex. (ter vergelijking: 211 ex. in 2004) verdeeld over 10 groepen tussen 04.09 en 14.11 (grootste groep : 50 ex. 

over ttp Avelgem-Escanaffles  op 15.10).   

 



ZOMERTALING. Van 13.07 (1 ex. in de Rijtmeers te Avelgem) tot 15.09 (7 ex. aan de Gavers) werden regelmatig 

Zomertalingen gezien (max. 17 ex. in de Rijtmeers te Avelgem op 22.07). chw,dee, dea,bur,ber,dkj. 

 

SLOBEEND.  ZW-trek werd vastgesteld aan de Gavers (26 en 19 ex. op 16.10, resp. 17.10) en aan ttp Avelgem-Escanaffles (64 

ex. op 15.10). 

 

WITOOGEEND BAHC. Van 26.10 tot 13.11 werd een 1ste kj m. Witoogeend gezien aan de Gavers. dkj,cbf,e.a. 

 

GROTE ZAAGBEK. Op 01.12, resp. 17.12 trokken 5, resp. 8 ex.  ZW over de Gavers, resp. Kortrijk. dkj,vab. 

 

ROOFVOGELS (fey) en UILEN (free) 
 

WESPENDIEF. pleisteraars. De laatste pleisterende Wespendieven werden gezien eind september : 1 ex. op 15.09 in de 

Gavers en 1 ex. op 25.09 aan Hemsrodebos te Anzegem. dkj,dee. 

trek. Vanaf 14.07 (OT Menen) tot 16.10 (Avelgem-Escanaffles) werd najaarstrek genoteerd : 46 ex. in totaal. Enkel 2000 (56 

ex.), 2002 (47 ex.) en 2003 (55 ex.) deden ooit beter. We ontvingen 1 julitrekker, 25 augustustrekkers, 18 septembertrekkers 

en 2 oktobertrekkers. Op 30.08 was de helft van de Wespendieven gepasseerd. De meest intense periode was 16.08-10.09 

(36 ex.). De drukste dagen (6 ex.) waren 16.08, 30.08 en 04.09. De beste telpostdagen (5 ex.) werden gescoord in Ingooigem 

op 16.08 en de Gavers op 30.08. lam,dse,ntj,mad,fey,chw,gou,bur,e.a.  

 

RODE WOUW. pleisteraar. Op 06.10 werd een jagende Rode Wouw opgemerkt aan de Sint-Denijseweg te Kortrijk. des. 

trek. Van 23.09 (ZW boven Mortagnebos Sint-Denijs) tot 30.10 (Avelgem-Escanaffles) ontvingen we 14 waarnemingen van 

trekkende Rode Wouwen. Het betrof telkens solitaire vogels. Enkel 1999 en 2004 waren beter met resp. 22 en 15 ex.  

De meeste Rode Wouwen trokken door in de periode 08-18.10 (11 ex.). 18.10 werd de beste dag met 3 trekkers (2 ex. 

boven Mortagnebos, waarvan 1 ex. ook werd gezien te Avelgem-Escanaffles; 1 ex. boven Vichte). 

dby,chw,bur,doo,tgh,vab,lek,ddd,ntj,opt,fey,vac,e.a. 

 

BRUINE KIEKENDIEF. pleisteraars. Vanaf 24.07 ontvingen we vooral vanuit de regio ten zuiden van Kortrijk regelmatig 

waarnemingen van Bruine Kiekendief (elders nog b.v. in de Gavers op 01.08, aan Ooigembos op 07.08 en te Hulste op 14.08) . 

Maximaal waren 9 ex. aanwezig op een slaapplaats te Sint-Denijs (04.09). We ontvingen 1 oktoberwaarneming en nog 1 

novembergegeven : 1 ex. op 06.11 in de Gavers. ddd,alp,des,tgh,dby,ber,e.a. 

trek. Van 27.07 (Hoogveld Ingooigem) tot 13.11 (Avelgem-Escanaffles) werden 111 doortrekkers genoteerd (4de  beste jaar 

ooit; beste jaar was 1992 met 132 ex.). Op 05.09 was de helft van de Bruine Kiekendieven al gepasseerd. De beste periode 

was 28.08-12.09 met 60 ex., waarvan 21 op 04.09. De beste telpostdag werd dit jaar op ttp Avelgem-Escanaffles beleefd met 

10 ex. op 04.09. dee,chw,dwe,vac,rbi,pca,fey,meg,e.a. 

 

BLAUWE KIEKENDIEF. pleisteraars. Op 02.09 werd een juv. gezien te Heestert. Op 19.09 verbleef een m. te Kuurne en op 

06.10 was een juv. m. te zien in de Gavers. In die periode kregen we ook waarnemingen uit de gebruikelijke regio ten Z van 

Kortrijk. Maar pas vanaf 12.11 werden de waarnemingen hier regelmatiger (overwinteraars). chw,mam,dby,tgh,dkj,loe,e.a. 

trek : Van 18.09 (Keibeekbekken en Kennedybos Kortrijk) tot 14.11 (Ingooigem en Mortagnebos) werden 31 doortrekkers 

genoteerd (5de beste jaar ooit, in 1991 werden 46 ex. gezien). 

Op 17.10 was de helft van de Blauwe Kiekendieven gepasseerd. De beste periode was 15-19.10 (totaal 20 ex., waarvan 7 op 

17.10). De beste telpostdag werd aan Mortagnebos beleefd op 16.10 (4 ex.). ddd,dmm,ntj,dby,ddd,chw,vac,dby,e.a.  

 

GRAUWE KIEKENDIEF. Op 12.08 verbleef een juv. vogel aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Het dier trok  later die dag boven 

Zwevegem naar Z. Op 15.08 werd een ZW trekkende vogel gezien boven Hulste. Op 28.08 werd nog een pleisterende juv. 

opgemerkt te Sint-Denijs en op 04.09 trok een Grauwe Kiek over ttp Avelgem-Escanaffles. dmm,ddd,cbf,meg,fey,vac,rbi. 

We ontvingen dus gegevens van minstens 3 trekkende vogels. Enkel 2002 deed het beter (4 ex.). 

 

HAVIK. Op 19.09 trok een Havik naar ZO over het Keibeekbekken te Kortrijk. Op 30.10 werd een jong m. gezien aan 

Mortagnebos Sint-Denijs. ddd,dby. 

 

SPERWER. trek. Van 28.08 (Vichte) tot 19.11 (Gavers) werd ZW-trek gezien. In totaal noteerden we 411 doortrekkers (3de 

beste jaar ooit; in 2003 hadden we er 511). 

Op 16.10 was de helft van de Sperwers gepasseerd. 

Dit jaar was er een korte hevige piekperiode (15-18.10) met resp. 39, 38, 55 en 58 ex., goed voor 46 % van de hele 

najaarstrek. 



De beste telpostdag werd op 15.10 genoteerd aan ttp Avelgem-Escanaffles met 19 ex. fey,vac,ntj,sor,dse,rbi. 

 

BUIZERD. trek. Van 27.07 tot 10.12 (beide Ingooigem) ontvingen we gegevens van 607 doortrekkers (6e beste jaar ooit; in 

recordjaar 1999 zagen we 968 ex.). Op 15.10 was de helft van de Buizerds gepasseerd. 

Goede trekdagen waren :  

• 18.09 (41 ex.); 

• 09.10 (56 ex.); 

• 15-18.10 (63, 50, 57 en 96 ex.). 

De beste telpostdag werd op 18.10 genoteerd aan Mortagnebos Sint-Denijs (49 ex.). De grootste groep (16 ex.) werd gezien 

op 17.10 boven ttp Avelgem-Escanaffles. doo,tgh,vab,lek,ddd,chw,e.a. 

 

VISAREND. pleisteraars. Op 29.08 werd een Visarend gezien aan de Schelde te Avelgem. Van 03 tot 07.09 zat een juv. vogel 

aan de Leie te Menen en Wevelgem. Mogelijk hetzelfde dier verbleef op 07 en 08.09 aan Bergelenput te Gullegem. Op 11.09 

was de soort ook weer even aanwezig in het Scheldegebied te Avelgem. vhn,bam,deg,bur,lam,ber. 

trek. In de periode 28.08 (boven Gavers en Heestert) tot 29.10 (boven Ingooigem) werden liefst 24 solitair trekkende 

Visarenden opgemerkt (vorig record dateerde van 1998 met 17 ex.).  

Op 07.09 was de helft van de Visarenden gepasseerd. De beste dag was 04.09 toen 5 ex. trokken over ttp Avelgem-Escanaffles 

(beste telpostdag ooit) en 1 ex. over de Gavers. meg,fey,vac,rbi,gou,bur,vag,alp,can,e.a. 

 

TORENVALK. Van 17.08 (Ingooigem) tot 13.11 (2 ex. over Avelgem en 1 ex. over Mortagnebos) ontvingen we trekgegevens 

van 107 ex. (vorig record dateerde van 1992 met 99 ex.).  

Op 15.10 was de helft van de Torenvalken gepasseerd. Dagen met meer dan 10 ex. waren 04.09 (11 ex.), 15.10 (13 ex.) en 

vooral 16.10 (26 ex.). Op 16.10 werd aan Mortagnebos de beste telpostdag van het jaar meegemaakt met 8 ex. 

doo,dzf,dcd,vab,aub,e.a. 

 

SMELLEKEN. pleisteraars. Er werden nauwelijks plaatselijke Smellekens gezien dit najaar : enkel op 03.10 te Bellegem en op 

30.10 te Beveren-Leie. vhn,dap. 

trek. Van 14.09 (Gavers) tot 14.11 (Sint-Denijs) werden 62 doortrekkende Smellekens gezien (voor het 4de opeenvolgende 

jaar een record : in 2002 werden er 28 genoteerd, in 2003 41 en in 2004 49).  

Op 15.10 was de helft van de Smellekens gepasseerd. De beste dagen waren 15.10 (18 ex.), 16.10 (13 ex.) en 18.10 (11 ex.). 

Op 15.10 werd het heersende telpostrecord (4 ex.) grandioos doorbroken op twee telposten tegelijk : Mortagnebos (10 ex.) 

en Avelgem-Escanaffles (8 ex.). dby,lek,ddd,aub,dzf,fey,vac,ntj,sor,dse,rbi,e.a. 

 

BOOMVALK. pleisteraars. De laatste plaatselijke Boomvalken trokken eind september weg. Op 24.09 waren nog 3 juv. te zien 

aan de telpost van Avelgem-Escanaffles en op 25.09 werd nog een plaatselijke vogel opgemerkt te Zwevegem. chw,ddd. 

trek. Van 21.08 tot 04.10 (beide Gavers) werden 38 trekkende Boomvalken gezien (3de beste jaar ooit; recordjaar was 2000 

met 61 ex.). 

Op 18.09 was de helft van de Boomvalken gepasseerd. De beste dagen waren 05.09 (6 ex., o.a. 4 ex. boven de Gavers) en 

18.09 (9 ex., o.a. 4 ex. boven Mortagnebos). gou,bur,pvt,dby,zom,vab,dby,dzf,e.a. 

 

SLECHTVALK. pleisteraars. Buiten de Scheldestreek en de nabijgelegen akkerlanden werd de soort enkel nog gezien te 

Bavikhove (enkele keren tot en met 28.09), Ledegem (17.10) en de Gavers (11.11). dby,dap,vek,e.a. 

trek : In de periode 04.09 (Avelgem) tot 03.11 (Gavers) werden 25 solitair trekkende Slechtvalken gezien (voor het 3de 

opeenvolgende jaar een record, de vorige bestjaren waren 2003 met 15 ex. en 2004 met 20 ex.). Op 15.10 was de helft van de 

Slechtvalken gepasseerd. Veruit de beste dag was 18.10 met 5 ex. (3 ex. boven Avelgem, 2 ex. boven de Gavers). 

chw,ntj,opt,fey,bay,dkj,smj,scf,sxj.  

 

KERKUIL. Kerkuilen werden gezien in het centrum van Kortrijk (1 ex. op 06.10), te Anzegem (2 ex. op 12.10) en in een tuin te 

Sint-Denijs (1 ex. op 15.11). dap,ber,blm,xam,dby 

 

BOSUIL. In het najaar werd 2 keer een Bosuil opgemerkt te Zwevegem: op 01.09 1 ex. in de Oude Bellegemstraat en op 18.10 

in de Salembierstraat. ddd,Bie Demeestere 

 

VELDUIL. Op 17.10 verbleef een Velduil in de Gavers te Harelbeke. Trekkers werden gezien boven de Gavers (op 19.09 en op 

20.10, telkens 1 ex. naar ZW) en te Vichte (1 ex. naar N op 02.11 ). dkj,cbf,cof,vac 

 

HOENDERACHTIGEN en KRAANVOGELS (free) 



 

KWARTEL. In de 2de helft van augustus werden meerdere roepende mannetjes vastgesteld aan het Keibeekbekken te Kortrijk 

(3 ex. op 12.08 en 16.08) en in de Pontstraat te Heestert (4 zp op 16.08) (zie ook broedvogelartikel). Ook in september 

werden nog pleisterende dieren gezien: op 01.09 aan het Keibeekbekken en op 08.09 aan de Perykelstraat te Sint-Denijs. 

ddd,dmm,chw 

We ontvingen geen ringgegevens. 

 

WATERRAL. Waterrallen werden gezien of gehoord aan het Keibeekbekken te Kortrijk (3 ex. op 16.09), in de Groene Long 

en aan de Oude Leiearm te Kuurne (telkens 1 ex. op 14.09 en 29.08), aan de Gavers (4 ex. op 01.10), aan de Oude Leie te 

Bavikhove (2 ex. op 06.11), aan de Poel te Menen (1 ex. op 05.11), de Bergelenput te Gullegem (2 ex. op 20.10) en aan de 

Oude Leiearm te Desselgem (4 ex. op 01.11). Op een ringplaats in Heestert werden gedurende de hele periode in totaal 6 

Waterrallen geringd. dem,cbr,ddd,dmm,bay,cbf,gou,chw 

 

PORSELEINHOEN. Op 24.08 werd het eerste Porseleinhoen gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk. Tot 21.09 werden er 

regelmatig pleisterende Porseleinhoentjes gezien, met als maximum 3 ex. op 09.09 en 19.09. ddd,dmm,gou,cbf,vhn,e.a. 

 

KWARTELKONING. Op 18.10 werd een Kwartelkoning gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk, meteen goed voor de 7de  

waarneming in Zuid-West-Vlaanderen. dmm,ddd. 

 

KRAANVOGEL. Op 16.10 werd boven Sint-Denijs een groep van 58 overtrekkende Kraanvogels gezien. Dezelfde groep was 

ook gezien boven Heestert. dzf,aub,vab,dcd,doo,dmm,chw 

 

STELTLOPERS (ddd) 
 

SCHOLEKSTER. De enige waarneming betrof 1 ex. op 14.11 over ttp Mortagnebos. dby,ddd. 

 

KLEINE PLEVIER. Een vogel vloog noordwaarts over ttp Avelgem-Escanaffles op 04.09. meg,fey,vac,rbi.  

 

MORINELPLEVIER. Op 21.08 zat een juv. Morinelplevier op een gerooid erwtenveld te Sint-Denijs. Het betreft de tweede 

waarneming voor onze regio van deze soort (vorige tijdens najaar 2004). ddd. 
 

GOUDPLEVIER. Pleisteraars werden enkel opgemerkt langs de Priesterstraat te Sint-Denijs, resp. 1, 1 en 6 ex. op resp. 23.08, 

28.08 en 01.09 en aan de Pontstraat te Heestert (2 ex. op 17.09). Van 25.08 (8 ex. aan de Schelde te Avelgem) tot 29.11 (12 

ex. te Ingooigem) werden af en toe overtrekkende Goudplevieren opgemerkt: in totaal 28 groepen (349 ex.). Beste telpostdag: 

91 ex. langs ttp Mortagnebos op 23.10. 

 

ZILVERPLEVIER. Op 24.09 zat een pleisteraar te Sint-Denijs en op 05.10 trok een Zilverplevier over de Gavers. 

ddd,ChristopheGruwier. 

 

KIEVIT. De beste telpostdag van het afgelopen najaar werd beleefd aan ttp Bavikhove op 16.10 met 1.244 ex. 

cbf,huj,xlp,cbr,cbj,des,sxj. 

 

BONTE STRANDLOPER. Op 05.10 verbleef 1 ex. aan de Gavers. Op 04.09 trok een vogel langs hetzelfde gebied. 

dkj,gou,bur,van,can,alp. 

 

KEMPHAAN. Trek werd vastgesteld boven de Gavers (3 ex. op 06.08), boven Avelgem (1 ex. op 04.09) en boven ttp 

Mortagnebos (1 ex. op 18.10). Pleisterende Kemphanen werden gezien aan de Rijtmeers te Avelgem (resp. 1, 2 en 2 ex.  op 

24.07, 27.07 en 30.07).  

 

BOKJE. Vanaf 12.09 verschenen Bokjes aan Keibeekbekken te Kortrijk (eerst 1 ex., later tot max. 4 ex. tijdens de beschouwde 

periode) en op 01.11 zat een Bokje langs de Priesterstraat te Sint-Denijs. ddd,dmm. 

 

WATERSNIP. De eerste Watersnip werd aan de Rijtmeers te Avelgem gezien op 13.07, waar op 26.08 ook de grootste 

concentratie voor de beschreven periode werd vastgesteld (80 ex.). De soort blijkt ook te foerageren op ‘droge’ akkers (zoals 

gemaaide graanakkers), met bv. 17 ex. langs de Tontestraat te Sint-Denijs op 24.09.  Er vlogen ook enkele groepjes langs 

trektelposten (45 ex. over 6 groepen).  chw,vhn,lid,ddd,dmm,fey,dee,dea,ber,cbr,cbf,tgh.   

 



HOUTSNIP. Tussen 17.10 (raamslachtoffer te Kortrijk) en 21.11 (1 ex. hiepso te Kortrijk) werden 9 solitaire vogels 

waargenomen (ook nog een tweede raamslachtoffer te Kortrijk op 20.11). Op 28.11 tenslotte werden 2 vogels opgestoten aan 

de KULAK-campus. ctj,cbr,stj,bam,cbf,tgh,dmm,lam,dse,kristofgoemaere,doo. 

 

REGENWULP. Pleisterende Regenwulpen worden niet al te vaak waargenomen in onze regio, maar verleden (na)jaar werd de 

soort toch af en toe aan de grond gezien, met name in de overstroomde Rijtmeers te Avelgem (telkens 1 ex.). Tussen 24.07 (2 

ex. over de Gavers) en 16.09 (3 ex. langs Paters Mote te Kortrijk) werden in totaal (min.) 15 overtrekkende ex. gezien of 

gehoord, verdeeld over 9 groepen.  chw,ber,gou,ddf,dby,dkj,dmm,dbt. 

 

WULP. Pleisterende vogels werden gezien aan de Gavers (1 ex. op 22.07 en 25.09), aan Keibeekbekken te Kortrijk (1 ex. op 

16.08), en in de Rijtmeers te Avelgem (1 ex. op 20.07). In totaal werden tussen 01.07 (2 ex. te Bellegem) en 13.11 (1 ex. over 

ttp Mortagnebos), verdeeld over 10 groepen van max. 2 ex., 13 overtrekkende Wulpen gezien.   

 

ZWARTE RUITER. Overvliegende vogels werden gezien op 17.08 (1 ex. aan Keibeekbekken te Kortrijk), 26.08 (1 ex. aan de 

Gavers) en  06.11 (1 ex.  te Hulste). dby,dbq,dbl,dkj,sxj,tgh. 

 

TURELUUR. Er werden slecht twee keer pleisterende vogels opgemerkt: 1 ex. op 05.06 te Escanaffles, resp. op 11.08 aan de 

Abdijhoeve te Wevelgem. Er werd 3 keer trek waargenomen: een groep van 80 ex. trok op 25.07 over Waregem en telkens 1 

ex. werd gehoord, resp. gezien te Zwevegem op 01.09, resp. aan ttp Mortagnebos op 04.09. chw,cal,vac,ddd,vab,dby. 
 

GROENPOOTRUITER. Van 16.07 tot 04.10 was er wat doortrek van deze soort (16 ex., grootste groep : 6 ex. op 04.09 over 

ttp Avelgem-Escanaffles). Pleisteraars werden enkel opgemerkt in de overstroomde Rijtmeers te Avelgem en te Escanaffles (22 

ex. in totaal met als max.  7 ex. te Avelgem op 27.07).  

 

WITGAT. Vanaf 05.06 verscheen de soort terug in onze regio met als max. 20 ex. te Avelgem-Escanaffles. vhn. 

 

BOSRUITER. Tussen 10.07 (7 ex. in de Gavers) en 29.08 (4 ex. te Avelgem) werden pleisterende Bosruiters waargenomen: in 

totaal 49 ex. en dit, uitgezonderd de 7 vogels aan de Gavers en 1 ex. te Escanaffles op 17.07, allemaal in de Rijtmeers te 

Avelgem. Er werden twee overtrekkende vogels gezien: telkens 1 ex. op 03.07 en 04.09 resp. te Bavikhove en aan ttp 

Avelgem-Escanaffles. dkj,gou,chw,lid,dee,dea,vhn,bam,cbf,meg,fey,vac,rbi. 

 

STEENLOPER. Er verbleef op 23.08 een Steenloper aan de Gavers. Meteen de 4e najaarswaarneming voor onze regio. 

KristofGoemaere. 
 

MEEUWEN en STERNS (ddd) 
 

ZWARTKOPMEEUW. Op 12.09 vloog een Zwartkopmeeuw richting Gavers over Keibeekbekken te Kortrijk. ddd. 

 

DWERGMEEUW. Er verbleef een 1e winter Dwergmeeuw aan de Gavers op 15.10. meg. 

 

GEELPOOTMEEUW. Op 05.09 werd de eerste Geelpootmeeuw van het voorbije najaar gezien in onze regio (een ad. vogel met 

witte kleurring aan het stort te Moen), waarna de soort de ganse periode in de regio in laag aantal werd waargenomen.  

 

PONTISCHE MEEUW BAHC. Tijdens de maand september was af en toe een 1e jaars Pontische Meeuw te zien langs het kanaal 

te Moen. Op 11.11 zat  een 1e jaarsvogel aan de Gavers. 

 

VISDIEF. Op 25.08 en 26.08 werden resp. 2 en 1 ex. gezien langs de Schelde te Avelgem en op 09.10 verbleef een Visdiefje aan 

de Gavers. vhn,ber,gou,alp. 

 

DwERGSTERN. Op 20.08 werd een Dwergstern gezien aan de Gavers. dkj.  
 

ZWARTE STERN. Tussen 19.08 (15 ex., tevens een najaarsmaximum) en 09.10 (1 ex.) werd de soort pleisterend opgemerkt 

aan de Gavers. Op 01.10 trok een vogel voorbij aan ttp te Avelgem-Escanaffles. 

 

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free) 

 

IJSVOGEL. In de periode 17.07 tot 12.11 werden terug IJsvogels gezien buiten de broedgebieden.  

 



DRAAIHALS. Op 22.08,op 01.09 en op 09.09 werd een pleisterende Draaihals opgemerkt in een tuin te Zwevegem. Verder 

werd de soort ook regelmatig gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk (op 27.08, 30.08, 01.09 telkens 1 ex.). Er waren ook 

meerdere ringvangsten gedurende deze periode: in het Keibeekbekken te Kortrijk en in Ingooigem (in totaal 6 ex.). 

ddd,dmm,pvt,dem,laa,chw 

 

KLEINE BONTE SPECHT. Op 14.11 werd een Kleine Bonte Specht gezien in het park te Heule. stm 

 

ZANGVOGELS (fey) 
 

BOOMLEEUWERIK. Van 03.10 (3 ex. boven Vichte) tot 28.11 (3 ex. boven Ingooigem) werden in totaal 301 overtrekkende 

Boomleeuweriken genoteerd. Dit is het 3de beste najaar ooit (na 2004 met 409 ex. en 2000 met 379 ex.). De beste dagen 

waren 08, 28 en 29.10 (resp. 51, 49 en 49). De beste telpostdag werd gescoord in de Gavers op 29.10 (49 ex.). 

vac,chw,bur,gou,e.a. 
 

VELDLEEUWERIK. Het grootste dagtotaal werd op 16.10 genoteerd aan ttp Mortagnebos : 1.367 ex. 

Tot hiertoe was de beste telpostdag ooit aan de Beurtemolen te Sint-Eloois-Winkel: 2.229 ex op 17.10.2001. 

 

OEVERZWALUW. De laatste Oeverzwaluw werd op 18.09 gezien boven de Gavers. 

 

BOERENZWALUW. De laatste Boerenzwaluw werd waargenomen op 22.10 (1 ex. Groene Long Kuurne). des. 

 

HUISZWALUW. De laatste Huiszwaluw werd gezien op 31.10 (2 ex. Wolvenstraat Kortrijk). vql 

 

GROTE PIEPER. Op 28.10 werden 2 Grote Piepers op trek genoteerd boven ttp Mortagnebos. ddd. 

Het betreft het 8ste regiogegeven voor deze soort. 

 

DUINPIEPER. We ontvingen 2 gegevens : op 23.08 vlogen 2 ex. over de Tontekapel te Sint-Denijs, waarna ze landden. Op 

22.09 werd een pleisterende vogel opgemerkt te Zwevegem, waarna hij ZW-waarts verdertrok. ddd. 

Het betreft het 12de en 13de gegeven voor onze regio. 

  

BOOMPIEPER. Aan de grond werd de soort enkel gezien op 21.08 (Kleiputten Kortrijk) en 06.10 (Keibeekbekken Kortrijk, in 

een groep Graspiepers, vergezeld van een Roodkeelpieper). pvt,dby,gme,tgh. 

Van 06.08 (Gavers) tot 30.10 (2 ex. Mortagnebos) werden 42 overtrekkende Boompiepers genoteerd, waarvan 16 ex. tijdens 

de eerste decade van september. Maximaal werden 3 ex. geteld op één dag (Gavers 05.09). 

dkj,gou,vhn,des,bur,cal,ber,can,pvt,dby,zom,e.a. 

 

GRASPIEPER. Het grootste dagtotaal werd op 08.10 genoteerd aan ttp Mortagnebos : 1.208 ex. 

De beste telpostdag ooit werd aan Mortagnebos genoteerd : 3.250 ex op 08.10.2002. 

 

ROODKEELPIEPER BAHC. Op 06.10 werd een Roodkeelpieper gedetermineerd aan het Keibeekbekken te Kortrijk. meg,dby,tgh. 

 

WATERPIEPER. De eerste plaatselijke vogels van het najaar werden genoteerd op 17.10 aan de bezinkingsbekkens van 

Avelgem-Escanaffles (meteen 10 ex.). chw,e.a. 

Overtrekkende vogels werden gezien van 10.10 (Gavers) tot 10.11 (2 ex. Mortagnebos), in totaal 17 ex. Op 05.11 werden 4 

ex. geteld aan de Gavers. gou,bur,dkj,dlf. 

 

OEVERPIEPER. Van 16 tot 18.11 zat een Oeverpieper aan het Keibeekbekken te Zwevegem. ddd. 

 

GELE KWIKSTAART. De laatste “reguliere” waarneming werd op 13.10 genoteerd boven ttp Mortagnebos. Heel erg laat was 

de vogel die op 26 en 29.12 werd genoteerd aan de Pontstraat te Heestert. chw,dmm. 

 

GROTE GELE KWIKSTAART. ZW-trekkers werden opgemerkt in de periode van 04.09 (1 ex. boven de Gavers en 2 ex. 

boven Avelgem-Escanaffles) tot 06.11 (2 ex. boven Avelgem-Escanaffles). In totaal werden 96 ZW-trekkers doorgestuurd, 

waarvan 40 tijdens de periode 08-17.10. De beste telpostdag werd op 22.09 beleefd aan de Gavers (6 ex.). 

meg,fey,vac,rbi,chw,gou,dkj,mor,e.a. 

 

BLAUWBORST. De laatste 2 Blauwborsten werden op 12.09 gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk. ddd. 

 



ZWARTE ROODSTAART. Er werd nog een overtrekkende Zwarte Roodstaart gezien op 23.10 boven ttp Avelgem-Escanaffles. 

chw,fey,sor,lid. 

 

GEKRAAGDE ROODSTAART. Naast 1 augustusgegevens en 6 septembergegevens, ontvingen we ook nog een waarneming op 

09.10 uit de Gavers. ber,gou,alp,e.a. 

 

PAAPJE. Van 11.08  tot 18.10 werd de soort regelmatig gezien in onze streek (vooral te Sint-Denijs). Groepen van meer dan 

10 ex. werden genoteerd in de periode 28.08-08.09. Tijdens deze periode werden tellingen verricht te Sint-Denijs en 

Zwevegem die mooie aantallen opleverden op 28.08 (24 ex.), 05.09 (18 ex.), 07.09 (39 ex.) en 08.09 (34 ex.). ddd,e.a. 

 

ROODBORSTTAPUIT. Op 28.08 was een Roodborsttapuit aanwezig te Sint-Denijs. Op 03 en 28.10 werd de soort genoteerd in 

de Gavers (resp. m. en juv.). ddd,cbf,sxj,dkj,LudoMomerency. 

 

TAPUIT. Van 08.08 (1 ex. Zwevegem) tot 28.09 (1 ex. Gavers) werden Tapuiten gezien. Groepen van meer dan 5 of meer ex. 

noteerden we in de periode 02-08.09. Op 12.09 zaten er het meest : minstens 18 in Zwevegem en Sint-Denijs. ddd,e.a. 

 

BEFLIJSTER. Op 15.10 trok een Beflijster over ttp Mortagnebos. Op 23.10 verbleef een m. in de Gavers en op 01.11 werd een 

ad. m. gezien te Sint-Denijs. lek,ddd,aub,dzf,dby,dkj. 

 

KRAMSVOGEL. Op 22.09 werd een eerste trekker gezien in de Gavers. gou,dkj,mor.  

 

KOPERWIEK. De meest intense trek werd opgemerkt boven ttp Beurtemolen-Heulebos op 16.10 (2.036 ex.). bam,log,dhl,naa.  

De beste telpostdag ooit werd ook aan de Beurtemolen genoteerd op 19.10.2002 (4.326 ex.). 

 

CETTI’S ZANGER. Er werd een Cetti’s Zanger geringd te Ingooigem op 09.09 en 22.09. In de Gavers werd de soort 

opgemerkt vanaf 17.09 (2 ex. op 20.09) tot in het voorjaar van 2006. laa,lit,dmm,sxj,ber,dkj,gou,e.a.. 

Het betreft het 13de, 14de en 15de regionaal gegeven. 

 

GRASZANGER BAHC. Op 17.07 werd een Graszanger opgemerkt aan de Keibeek te Zwevegem, rondsluipend in de vegetatie. 

ddd. 

Het betreft pas het 2de gegeven van deze soort voor onze regio (na 11-16.07.2002 te Marke). 

 

SPRINKHAANZANGER. De soort werd waargenomen op 03.07 aan de oude spoorweg te Avelgem (kan eigenlijk ook op een 

broedgeval wijzen), op 21.07 in het Wijmelbroek te Deerlijk, op 26.07 in de Gavers, op 06.08, 10.08 en 10.09 in het 

Keibeekbekken te Kortrijk (deels ringvangsten) en op 09.09 in Orveytbos Moen. lid,PatrickDeClercq,dkj,ddd,dmm. 

 

SNOR. Op 26.07 werd een Snor gehoord in de Gavers. chw,xyuny. 

 

WATERRIETZANGER. In het Keibeekbekken te Kortrijk werd op 17.08 een Waterrietzanger geringd. Hier werd nog een juv. 

vogel gezien op 24.08. Op 13.10 werd de soort nog eens genoteerd te Lauwe. dmm,ddd,der. 

Het betreft 8ste, 9de en 10de  gegeven van deze soort voor onze regio. 

 

RIETZANGER. De laatste Rietzangers werden opgemerkt in het Keibeekbekken te Kortrijk (4 vogels geringd op 18.09). ddd. 

 

GROTE KAREKIET. De soort werd geringd te Ingooigem op 04 en 18.08. laa. 

Het betreft amper het 12de en 13de gegeven van de laatste kwarteeuw. 

 

OOSTELIJKE VALE SPOTVOGEL BAHC. Op 22.09 werd een Vale Spotvogel geringd aan de Materzeelstraat te Ingooigem. Het 

betrof de oostelijke ondersoort elaeica. laa. 

Dit is een nieuwe soort voor de Benelux. Het is een heel zeldzame dwaalgast in West-Europa met de meeste waarnemingen in 

Groot-Brittannië. 

 

ORPHEUSSPOTVOGEL BAHC. Op 26.06 werd een zingende Orpheusspotvogel opgemerkt in een tuin te Anzegem. Op 29.06 

werd in Ingooigem 1 ex. geringd. opt,laa,dmm. 

Het betreft het 6de en 7de gegeven van deze soort voor onze regio. 

 

SPERWERGRASMUS BAHC. Op 10.09 werd te Ingooigem een eerstejaars Sperwergrasmus geringd. laa,lit. 

Het betreft pas het 2de gegeven van deze soort voor onze regio (na 16.09.2003 te Gullegem). 



 

BRAAMSLUIPER. Op 15.09 werd nog een Braamsluiper gezien in de Gavers. 

Nooit werd die soort op een later tijdstip genoteerd in onze streek. 

 

BLADKONING. Er werden maar liefst 3 waarnemingen verricht van deze bij ons zeer zeldzame soort (voordien amper 5 

gegevens bekend) : 08.10 te Heestert, 27.10 geringd te Ingooigem en 28.10 geringd te Harelbeke. chw,dmm,laa,lit,did. 

2005 was een goed najaar voor deze soort in West-Europa. Er werden er veel gezien en geringd, tot ver in het binnenland, wat 

ongewoon is daar deze soort traditoneel langs de kust (gemakkelijker) gezien wordt. 

 

FLUITER. Op 24.07 werd een Fluiter opgemerkt in Hemsrodebos te Anzegem. chw. 

 

VUURGOUDHAAN. De eerste najaars-Vuurgoudhaan werd op 12.09 gezien in de Gavers. In oktober kregen we nog 3 

waarnemingen (Gavers, Avelgem, Marke) en ééntje in november (04.11 Heule). ber,alp,pae,ddf,njf,stm. 

 

GRAUWE VLIEGENVANGER. De laatste Grauwe Vliegenvanger werd op 09.10 opgemerkt te Gullegem. dmm. 

 

BONTE VLIEGENVANGER. Op 04.09 zaten 3 Bonte Vliegenvangers aan de ttp te Avelgem. Eén van de dieren trok ZW-waarts 

verder. meg,fey,vac,rbi. 

 

BAARDMAN. Op 02.09 en 21.09 zat een Baardmannetje (resp. een w/juv. en een m.) in het Keibeekbekken te Kortrijk. Op 

13.10 waren 2 ex. aanwezig in Bergelenput. ddd,log.  
 

ZWARTE MEES. Op 27.08 (2 ex. Bellegem en 1 ex. Gavers) werden de eerste Zwarte Mezen van de najaarsinvasie gezien. 

Dikwijls werden tientallen ex. per telpost gezien, het grootste aantal op 02 en 04.10 met resp. 65 ex. aan ttp Avelgem-

Escanaffles en 64 ex. aan de Gavers. dem,fey,chw,dwe,sor,lid,gou,dkj,e.a.. 

 

BUIDELMEES. Op 25.09 trokken 4 Buidelmezen over de Gavers. In hetzelfde gebied verbleven van 27.09 tot 03.10 tot 3 ex. en 

op 26 en 27.10 1 ex. bur,dkj,gou,bay,e.a.. 

 

KLAPEKSTER. Op 12.10 trok een Klapekster naar ZW boven Avelgem en op 17.11 werd de soort gezien aan de Keibeek in 

Zwevegem. dzf,ddd. 

 

SPREEUW. De meest intense trek werd opgemerkt boven ttp Avelgem-Escanaffles op 17.10 (5.021 ex.). chw. 

De beste telpostdag ooit werd aan de Beurtemolen Sint-Eloois-Winkel genoteerd : 6.530 ex op 17.10.2001. 

 

VINK. De beste telpostdag werd genoteerd aan ttp Mortagnebos Sint-Denijs op 23.10 : 3.451 ex.  

Het grootste aantal dat ooit op één telpost werd gezien bedraagt 5.163 ex. (24.10.2004 Gavers). 

 

KEEP. Op 28.10 werden 861 trekkende Kepen geteld boven ttp de Gavers. 

 

EUROPESE KANARIE. Van 18.09 tot 06.11 werden 11 trekkende Europese Kanaries genoteerd (meestal aan ttp Avelgem-

Escanaffles). Plaatselijke (solitaire) vogels werden opgemerkt te Vichte op 24.09, in de Gavers op 02.10 en te Marke op 08.10.  

 

GROENLING. Op 02.09 werd een megagrote groep van 500 Groenlingen gezien op een in roting liggende vlasschaard te Sint-

Denijs. dby. 

 

PUTTER. De beste telpostdag werd op 08.10 genoteerd in de Gavers met 55 ex., meteen het beste dagtotaal ooit voor deze 

soort in onze streek. De grootste plaatselijke groep werd op 09.10 opgemerkt aan ttp Avelgem-Escanaffles (32 ex.). 

bur,gou,cbf,dkj,alp,chw,fey,e.a. 
 

SIJS. De beste telpostdag werd op 28.10 genoteerd in de Gavers met 220 ex., meteen het beste dagtotaal ooit voor deze 

soort in onze streek. gou,bur,dkj. 

 

KNEU. Op 08.10 werden aan de Gavers 157 overtrekkende Kneutjes genoteerd. bur,gou,cbf,dkj,alp. 

Enkel op 17.10.1987 werden er ooit meer genoteerd (159 ex. boven ttp Avelgem).  

 

BARMSIJS. Vanaf 22.09 (Ingooigem) werden regelmatig Barmsijzen gezien, het grootste aantal op het einde van de trekperiode 

(16 ex. op 19.11 boven de Gavers). vac,chw,gou,e.a. 



 

KRUISBEK. De invasie die reeds deze zomer werd ingezet, werd in het najaar vooral op de trektelposten verder opgemerkt  

(max. 11 ex. boven de Gavers op 05.11). Op 06.11 werden de laatste trekkers genoteerd (2 ex. Gavers en 4 ex. Avelgem-

Escanaffles). gou,bur,dkj,dlf,alp,ber,chw. 

 

GOUDVINK. Van 05.11 (5 ex. Gavers) tot 19.11 (3 ex. Gavers) werden 33 trekkende Goudvinken gezien (max. op 06.11 met 9 

ex. boven de Gavers en 7 ex. boven Avelgem-Escanaffles).  

Plaatselijke vogels werden opgemerkt vanaf 08.11 (1 ex. Vichte). Op de ringpost te Ingooigem werden in oktober 12 ex. 

geringd en in november nog eens 9 ex.  

 

APPELVINK. Van 22.09 tot 08.11 werden 108 trekkende Appelvinken genoteerd, met als beste telpostdagen 11 en 23.10 (resp. 

22 en 24 ex. Gavers), meteen de beste resultaten ooit voor een telpost. gou,dkj,mor,chw,vac,vek,alp,cal,vag,ber. 

Plaatselijke vogels werden gezien te Avelgem (28.09), te Harelbeke (2 ex. geringd op 29.09) en in de Gavers (1 ex. op 01.11, 

minstens 10 ex. op 19.11 en 5 ex. op 29.11). ber,pae,ddf,did,cbf,bur,gou. 

 

IJSGORS. Op 08.10 werd 1 ex. opgemerkt tussen Veldleeuweriken te Heestert. Op 28.10 werd een ZW-trekker gezien boven 

de Gavers. Op 29.10 zat er ééntje in het Keibeekbekken te Kortrijk en te Sint-Denijs en op 30.10 werd boven ttp Avelgem-

Escanaffles een IJsgors opgemerkt. Op 06.11 werd er één opgemerkt aan de Keibeek te Zwevegm. Op 10.11 werd een vangst 

verricht te Hulste en op 14.11 werd een IJsgors gezien te Sint-Denijs. dmm,chw,gou,bur,dkj,ddd. 

 

SNEEUWGORS. Op 08.10 werd een overtrekkende Sneeuwgors opgemerkt aan ttp Mortagnebos. ddd,dby. 

Het betreft de 13de waarneming van deze soort voor onze streek. 

 

GEELGORS. Van 07.10 (3 ex. Heulebos) tot 06.11 (1 ex. Gavers) werden 10 overtrekkende Geelgorzen genoteerd. 

log,gou,alp,bur,ber,dkj,e.a. 

 

ORTOLAAN. Op 27.08 zat een Ortolaan aan het Keibeekbekken te Kortrijk. De vogel trok even later naar ZW. Op 08.09 

werd een roepende ZW-trekker gezien boven Kooigem. ddd,dmm. 

 

DWERGGORS BAHC. Op 07.11 werd een jonge vogel geringd te Ingooigem en op 08.12 werd een ringvangst verricht te 

Anzegem. laa,vac,dmm,xam. 

 

coördinatie en redactie : Yann Feryn 

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

(trektellen.nl-watcher) 

interpretatie gegevens & tekst : Dirk Derdeyn (zwanen, ganzen, eenden, steltlopers, meeuwen en sterns), Free Claerbout (futen, 

aalscholvers, reigers, ooievaars, lepelaars, uilen, hoenderachtigen, rallen en overige niet-zangvogels) en Yann Feryn (roofvogels, zangvogels). 

leescomité : Miguel Demeulemeester, Filip Goussaert, Luc Vandeghinste, Christoph Wintein. 

 

 

Trektellingen najaar 2006 
 
De vijf traditionele trektelplaatsen zullen bij normale weersomstandigheden elk weekend en in geval van 
een goede trekvoorspelling ook tijdens de week bezet zijn van in augustus tot ver in november. In 
principe wordt geteld van 7.30 u tot 19.00 u tenzij het weer of de trekomstandigheden er anders over 
beslissen. De telposten zijn meestal telefonisch bereikbaar. Iedereen is er van harte welkom, ook voor 
een kort bezoek. 

• Heule-Gullegem-Sint-Eloois-Winkel : aan de Beurtemolen, Muizelstraat (Draaitap) Sint-Eloois-Winkel, 
verantwoordelijke : Marijn Bauters (GSM 0478/46.09.59) 

• Bavikhove : aan het kruispunt Den Herder (Rijksweg tussen Harelbeke-centrum en Brugsesteenweg) 
inslaan richting Hulste, dan voor het rond punt links de Waterstraat inslaan, tot op het einde; telpost 
gelegen tussen de akkers; verantwoordelijke Free Claerbout (GSM 0486/75.77.63) 

• Harelbeke : aan de molen van de Gavers; verantwoordelijke Filip Goussaert (GSM 0476/26.06.58) 

• Sint-Denijs : aan de noordoostkant van Mortagnebos; verantwoordelijken Yves De Bosscher (GSM 
0478/23.12.33) en Dirk Derdeyn (056/75.77.79); 

• Avelgem-Escanaffles : op de bezinkingsbekkens van de oude suikerfabriek van Escanaffles op de 
zuidoever van de Schelde; verantwoordelijke : Yann Feryn (GSM 0495/21.57.72) 

 



Op de website van de Vogelwerkgroep (www.zwvlkoepel.be/vwg) kun je meer details lezen over onze 
telposten. Op het forum kun je de dagelijkse trekvoorspellingen raadplegen (zie bij VWG ZWVl; 
Vogeltrek ZWVl). 

 


