
VOGELS IN ONZE STREEK 
 

voorjaarstrek 2005 
en waarnemingen van 1 maart tot 31 mei 2005 

 
 

Voor enkele soorten werd voorjaar 2005 super. Er werden nooit meer Buizerds, Sperwers en 
Boomvalken op voorjaarstrek gezien. We ontvingen opmerkelijke waarnemingen van een Eider, een 
Witvleugelstern en een Noordse Stern. Bij de zangvogels waren Grote Pieper, Krekelzanger en de twee 
waarnemingen van Orpheusspotvogel toppers. Niets kan echter tippen aan de schitterende waarneming 
van 2 Roodstuitzwaluwen, waarvan er eentje enkele dagen bleef. Tientallen vogelkijkers kwamen ervan 
genieten. 
Wat de eerste aankomstdata betreft van vooral zangvogels, wordt verwezen naar onze website, waar de 
fenologie te vinden is bij “projecten”. 
Als je interesse hebt om één of meerdere groepen vogels te beschrijven voor deze rubriek, dan kan je een mailtje sturen naar 
yann.feryn@scarlet.be. 
Voor dit artikel verwerkten we meer dan 1.600 gegevens, ingestuurd door tientallen 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 
kan 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 
 
Maart vertoonde ons een werkelijk zeer uitzonderlijk temperatuursverloop. De eerste week werd het ronduit winter 
met zelfs plaatselijk strenge vorst (<-10°C), de laatste 14 dagen was het gewoon op en top lente! Op 1/3 was het al 
meteen raak: grote delen van West- en Oost-vlaanderen kwamen niet boven de 0°C uit en ook de 3de was dat zo. 
De 16de noteerden we dan plotsklaps meer dan 20°C en de lente bleef dan in het land tot en met het maandeinde. 
Van 01 tot en met 13/03 viel er wel alle dagen ergens eens wat sneeuw. De eerste dagen van de maand op 
sommige plaatsen zelfs met een uitgebreid sneeuwdek waarbij in de Ardennen tot en met de 19de de sneeuw bleef 
liggen, in Vlaanderen was dat tot en met de 7de het geval. In totaal viel er minder neerslag dan normaal, maar de 
tweede helft van de maand was het enkel regen die naar omlaag kwam, geen sneeuw meer. 
Maart was ook een vrij sombere maand met slechts 2/3 van de normale zonneschijnduur en de wind kwam 
voornamelijk NW richting de eerste week van de maand om daarna meer in het zuiden tot het zuidwesten te 
bivakkeren. 
 
Net zoals zowat alle andere maanden van het jaar tegenwoordig wel té zacht zijn, was ook april hierop geen 
uitzondering. Gemiddeld lagen de temperaturen zo’n 2 graden boven normaal. De lente was meteen al tot en met 
de 4de in het land met 20+’ers. Daarna werd het wat frisser t.e.m. de 10de waarop weer een tweetal fraaie dagen 
volgden. Erna was het tot en met de 18de regenachtig, vervolgens werd het fraai maar fris met wat lokale 
nachtvorsten en vanaf de 25ste keerde de regen terug. De 30ste april werd het op veel plaatsen zomers warm: tot 
+25°C.  
De neerslaghoeveelheden waren allemaal binnen de normaalwaarden te vinden. Vooral de 25ste viel er lokaal zéér 
veel regen. Onweer kwam frequent voor, tussen de 13de en de 27ste bijna op elke dag wel ergens in het land eens 
een donderklap. Op 8, 9 en 10 april vielen er winterse buien die zelfs in Vlaanderen lokaal al eens wacht 
(nachtelijke) sneeuw achterlieten. 
Tot en met de 20ste kregen we niet al te veel zon waardoor de maand met een tekort aan zonneschijnduur afsloot. 
De wind kwam vooral ofwel uit NO ofwel uit ZW. 
 
Mei schoot meteen tropisch uit de startblokken met bijna overal meer dan 30°C de 1ste. De warmte zindert nog tot 
de 3de wat na, maar daarna is het gedaan. Het wordt frisser en zelfs koud.  Van 8 t.e.m. 11 mei wordt het 
nauwelijks nog 13-14°C en ’s nachts koelt het af tot 3°C met lokale grondvorst. Daarna krijgen we t.e.m. de 22ste 
temperaturen tussen 15 en 20°C, waarna het opnieuw zomers tot tropisch warm wordt, vooral 26, 27 en 28 mei. De 
maand sluit normaal af. 
Op diverse dagen viel er veel neerslag, zij het in de vorm van regen- of onweersbuien. Daarbij kwam frequent hagel 
voor: de 2de, 3de, 6de t.e.m. de 10de en de 29ste. Het maandtotaal was normaal, maar kan van plaats tot plaats 
erg verschillen door de buien die vooral de eerste drie dagen van de maand huis hielden. Tot en met de 10de bleef 
het regenachtig, waarna het droger werd tot de 20ste. Een tweetal wisselvallige dagen volgden en daarna bleef het 
droog tot de 27ste waarna nieuwe en plaatselijk zware buien vielen de laatste meidagen. 



De zonneschijnduur was mooi verdeeld en normaal over de maand en de wind kwam vooral uit zuidelijke of 
noordwestelijke sectoren. 
 
Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info: www.weerkunde.be (Geert Naessens).  

 

 

DUIKERS, FUTEN en AALSCHOLVERS (fey) 
 

Roodhalsfuut. Er was een Roodhalsfuut te zien in de Gavers van 15 tot 20.03 en op 19.04. cbf,gou,bur. 

 

Geoorde Fuut. Van 02.04 tot 02.05 waren 2 Geoorde Futen te zien op de Gavers. Op 06.04 zaten er zelfs eventjes 4. 
gou,bur,dkj,meg,ber,chw. 

 

Aalscholver. pleisteraars : Op 13.03 werden 63 Aalscholvers geteld langs de Schelde tussen Spiere en Rugge. cbf. 

trekkers : De voorjaarstrek begon in februari met 3 ex. op 07.02 boven Ingooigem en eindigde op 15.05 (10 ex. boven de 

Gavers). In totaal telden we 1.574 overtrekkende Aalscholvers. Het werd het 2de beste voorjaar ooit (na 1998 met 1.615 ex.). 

88 % van de trekkende Aalscholvers passeerde in de periode 11-25.03, met de piek op 20 en 21.03 (393 en 322 ex.). 

chw,gou,vql,dse,dkj,dse,cal,des,e.a. 

 

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS (fey) 

 

Woudaap. Op 22.04 zat een Woudaapje aan een tuinvijver in Beveren-Leie en van 15 tot 16.05 verbleef een m. in de 

Gavers. pod,gou,dlf,dkj. 

 

Kleine Zilverreiger. Er werden 2 trekkers gezien boven de Gavers : op 10.04 naar W en op 03.05 naar NO. 
wouterFaveyts,johanBuckens,dkj. 

 

Grote Zilverreiger. Op 19.04 vloog een Grote Zilverreiger over de Oude Leie te Wevelgem. cal. 

 

Purperreiger. Op 01.06 trok een Purperreiger NO-waarts over de Gavers. dkj. 

  

Zwarte Ooievaar. Op 01.05 vloog een Zwarte Ooievaar naar NO over de Wolvenstraat te Kortrijk. vql. 

 

Ooievaar. Er werden trekkende Ooievaars gezien van 09.02 (6 ex. NO boven kerk Tiegem) tot 09.06 (1 ex. NO boven  

centrum Kortrijk), in totaal 54 ex., waarvan de helft tijdens de periode 01-21.04. De grootste groepen bestonden uit 8 ex. 

(28.02 Gavers) en 7 ex. (17.04 Molen Ter Klare Sint-Denijs). dee,Els,lam,meg,vhn,e.a. 

Tijdens deze periode werden ook pleisterende Ooievaars opgemerkt. Meestal betrof het enkelingen. Alleen in de Gavers 

werden eens 2 ex. tegelijk gezien (01-02.04). De gegevens suggereren een langer verblijf te Heule (1 ex. van 05 tot 22.05). 

dmm,vac,rbi,gou,bur,philippeDevos,robertCouckuyt. 

 

Lepelaar. Er werden enkele NO-trekkers gezien boven de Gavers : 2 ex. op 15.04 en 1 ex. op 03.05. dkj,gou,vab,bur. 

 

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (ddd) 

 

Grauwe Gans. Op 14.02 rustten 5 ex. even uit aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles. Trek werd vastgesteld van 21.01 (9 

ex. over Avelgem) tot 23.04 (2 ex. boven de Gavers). Een groot deel van de 1.811 overtrekkende vogels werd op 11.03 gezien 

(889 ex.). De grootste groep bevatte 220 ex. (Vichte op 11.03).  

Voorjaar 2005 werd het 3de beste jaar ooit na 2004 (4.952 ex.) en 1989 (2.398 ex.). 

 

Nijlgans. De grootste groep (12 ex.) werd tijdens de beschreven periode op 10.03 gezien, op de grond, achter het 

Kennedypark te Kortrijk.  

 

Casarca. Minstens vanaf 31.03 verbleven 1 à 2 vogels aan de Gavers. Voorts werden 2 vogels gezien op de oude Leie te 

Ooigem op 13.03. gou,cbf. 

 



Bergeend. De soort werd af en toe waargenomen, voornamelijk langs de Schelde (grootste groep: 9 ex. te Escanaffles op 

03.04), maar ook aan de Gavers (max. 7 ex. op 20.03).   

 

Smient. Tijdens de voorjaarstrek bereikte het Smientenaantal aan de Gavers op 10.03 een maximum van 128 vogels. De 

laatste Smienten werden op 19.04 gezien in de Gavers. gou,dkj,bur. 

 

Krakeend. Deze soort werd tijdens de periode enkel gezien aan de Gavers  (max. 14 ex. op 20.03), langs de Schelde (max. 

13 ex. op 13.03 aan de meersen te Kerkhove) en langs de Leie (max. 11 ex. op 06.03). gou,chw,cbf,e.a. 

 

Wintertaling. Tijdens de voorjaarstrek klom het aantal vogels op de Gavers naar maximaal 153 ex. (op 28.02). De laatste 

Wintertaling werd op 29.04 gezien in de Gavers.   

 

Pijlstaart. Trek werd gezien op 08.03 (32 ex. te Ingooigem), op 14.03 (2 ex. te Vichte) en op 20.03 over de Gavers (7 ex.). 

Op 13.03 zaten 10 ex. in de Gavers, wat ook wijst op voorjaarstrek. Na 28.03 (1 ex. in de Gavers) werd de soort niet meer 

gezien.  chw,vac,gou,dkj. 

 

Zomertaling. Vanaf 20.03 (4 ex. over de Gavers) werd de soort vastgesteld: in de Gavers tot 16.05 (na 20.03 ten hoogste 2 

ex.), daarbuiten in de Coupure Deweer te Avelgem (5 ex. op 12.04 en 4 ex. op 19.04), te Moen (1 ex. op 16.04) en op het 

Keibeekbekken te Kortrijk (1 w. op 27.04). dkj,ber,gou,alp,xel,dby,ddd. 

 

Slobeend. Enkel in de Gavers werden noemenswaardige aantallen gezien (bv. 48 ex. op 20.03 en 42 ex. op 19.04). 

 

Eider. Op 03.05 zat een w. op de Gavers. gou,vab,bur,sxj. 

Het betreft het 8ste gegeven en meteen het meest late voorjaarsgegeven van de soort voor onze regio.  

 

Nonnetje. Op 20.03 zaten twee wijfjes op de Gavers. gou,dkj,ber. 

 

Middelste Zaagbek. Op 23.03, 09.04 en 17.04 zaten resp. 2, 1 en 4 ex. op de Gavers. dkj,gou,pvt,lak. 

 

ROOFVOGELS en UILEN (fey) 

 

Er werden 220 trekkende roofvogels gezien, waardoor het voorjaar van 2005 meteen het beste ooit werd. Blijkbaar werpt het 

consequenter voorjaarstrektellen zijn vruchten af. Telpost Ingooigem is hierin een voortrekker. 

Tijdens het voorjaar van 2000 zagen we er 161. 

 

Wespendief. We ontvingen slechts vijf waarnemingen van trekkende Wespendieven in de juiste trekrichting : op 15.05 

boven Kortrijk en Heule, op 16.05 boven de Gavers, op 22.05 boven de Van Dycklaan Kortrijk en op 22.06 boven Heule. Het 

betrof telkens solitaire vogels. vql,aub,gou,sxj,meg,dse. 

Het beste jaar ooit was 1994 met 17 voorjaarstrekkers. 

 

Zwarte Wouw. We ontvingen opnieuw 5 voorjaarsgegevens : op 27.04 NO boven Wielsbeke, op 01.05 NO ’s ochtends 

boven Bellegem en ’s avonds over de Gavers, op 02.05 NO boven Kuurne en op 03.05 om 18.02u boven de Wolventraat te 

Kortrijk en 7 minuten later NO over de Gavers. Gezien de trekrichting, is de kans reëel dat het telkens andere dieren betrof. 

rbi,dud,pvt,sxj,vql,gou,vab,bur. 

In 1993 en 2001 werden 10 voorjaarstrekkers genoteerd. 

 

Rode Wouw. Op 20.02 vloog een Rode Wouw ZW over de Gavers. Op 06.03 werd de soort gezien nabij Beerbos Sint-

Denijs. Op 12.03 was een ZW-trekker te zien boven Heestert (met ontbrekende staartpen) en op 13.03 een W-trekker 

boven de Gavers. Op 19.03 vloog een Rode Wouw O-waarts over Avelgem-Escanaffles en op 20.03 werd op dezelfde plaats 

een NO-trekker gezien. Het is waarschijnlijk dat een aantal van deze waarnemingen over hetzelfde dier handelen. Maximaal 

betreft het een 4-tal vogels. dkj,xaf,chw,sxj,mad. 

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

 



Bruine Kiekendief. Van 13.03 (1 ex. NO boven Avelgem-Escanaffles) tot 01.06 (w. N boven Watermolen Heule) trokken 

34 Bruine Kiekendieven over de streek, goed gespreid over de periode. Op 03.04 was de helft gepasseerd. Meestal betrof het 

solitaire vogels. Enkel op 11.04 (Ingooigem), 12.04 (Avelgem) en 01.05 (Kortrijk) werden 2 ex. tegelijk gezien. 

vac,chw,dse,xel,vql,e.a. 

Enkel voorjaar 2001 was ooit beter met 38 doortrekkers. 

Vanaf 29.03 (w. in de Gavers) werden vooral in de Gavers en het zuiden van de regio ook plaatselijke vogels opgemerkt. sxj,e.a. 

 

Blauwe Kiekendief. Er werden 5 NO-trekkers gezien : 20.03 (m. Zwevegem-Knokke), 25.03 (m. Vichte), 11.04 (ringtail 

Gavers), 12.04 (m. Ingooigem) en 24.04 (m. Heestert). paw,vac,dby,chw. 

2003 was een recordjaar met 7 trekkers. 

 

Grauwe Kiekendief. Op 14.05 trok een Grauwe Kiekendief in juv. kleed over de Gavers. Op 01.06 overnachtte  een w. in 

een graanveld te Sint-Denijs. vhn,chw. 

 

Havik. Er werd 2 maal een Havik gesignaleerd in het Orveytbos te Moen : op 11.04 1 ex. achtervolgd door een horde Gaaien 

en Eksters en op 10.05 een adult m. ddd. 

 

Sperwer. Van 06.03 (Rijtmeersen Avelgem) tot 04.05 (Heule) trokken 42 Sperwers over, waarvan 33 ex. in de periode 

13.03-05.04 (max. 8 ex. over de Gavers op 16.03). chw,dse,bur,e.a. 

Nooit werden meer voorjaarstrekkers gezien (vorige record : voorjaar 2000 met 30 ex.). 

 

Buizerd. Van 21.02  tot 21.05 (beide Ingooigem) trokken 94 Buizerds over, waarvan 76 ex. in de periode 10.03-03.04 en 

21.03 de drukste dag (18 ex., waarvan 10 ex. in één groep boven Sint-Denijs). chw,xaf,dzf,vac,vql,e.a. 

2005 werd het beste jaar ooit. In 2000 werden 66 voorjaarstrekkers gezien. 

 

Visarend. Op 28.03 werd een NO-trekker genoteerd te Heestert en op 09.04 boven Waarmaarde. Op 25.04 werd de 

soort om 18:00 gezien boven de Gavers en 40 minuten later uit noordelijke richting komend boven Mortagnebos Sint-Denijs, 

mogelijk hetzelfde dier. Op 15.05 trok een Visarend W-waarts over de Gavers en op 19.05 werd een NNO-trekker gezien 

boven Orveytbos Moen. vaa,vac,dkj,dby,ber,gou,ddf,mor,ddd. 

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

 

Torenvalk. Van 10.03 (Vichte) tot 21.04 (Kortrijk) trokken 8 ex. over onze regio, waarvan 6 ex. van 20.03 tot 03.04. Het 

betrof telkens enkelingen. Enkel op 20.03 werden 2 NO-trekkers samen gezien (Kortrijk). vac,dse,vql,e.a. 

Dit voorjaar werd enkel overtroffen door dat van 2004 (15 ex.).  

 

Smelleken. In noordelijke richting trekkende vogels werden genoteerd op 13.03 (m. Gavers) en 01.04 (Ingooigem). 
gou,chw,vac. 

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

 

Boomvalk. Van 03.04 (Vichte) tot 28.05 (Kortrijk) werden 14 in noordelijke richting trekkende Boomvalken gezien. waarvan 

de helft tijdens de periode 20-30.04. vac,rbi,dse,e.a. 

Het werd het beste voorjaar ooit voor deze soort. In 1994 en 2001 werden telkens 12 doortrekkers opgemerkt.  

De eerste plaatselijke Boomvalk werd op 17.04 gezien aan de Kreupelstraat te Bellegem. vhn. 

 

Slechtvalk. Een trekkende Slechtvalk werd gezien op 16.03 (m. Kortrijk) en 21.03 (Kortrijk). ddd,dse. 

Vorig jaar hadden we er 5. 

 

Kerkuil. De enige Kerkuil dit voorjaar werd gezien op 26.05 in de Achterdries te Avelgem. lid. 

 

Velduil. Op 21.03 werd een Velduil opgemerkt ZO vliegend over de Gavers. dkj. 

 

HOENDERACHTIGEN en KRAANVOGELS (fey) 

 



Kwartel. De eerste zangposten werden op 16.05 gehoord te Sint-Denijs en te Deerlijk. Vanaf 21.05 werd de soort 

regelmatig opgemerkt te Sint-Denijs. Op 25.05 werd een Kwartel gehoord dicht bij het centrum van Kortrijk. Van 27.05 tot 

15.06 zong een doortrekker lange tijd te Ingooigem. Rond 10.06 werd een Kwartel opgemerkt te Waregem, fouragerend op 

Spurrie en op 14.06 in dezelfde buurt in een tuin deed de vogel zich te goed aan een zaaimengsel. 

De ringpost te Ingooigem was dit voorjaar (april tot juli) goed voor 50 ringvangsten. xaf,ber,huj,blm,gou,chw,fredericPiesschaert, 

marcelLauwers. 

 

Waterral. Op 13.03 vertoefde een Waterral aan de Leie te Ooigem. Op 18 en 28.03 werd de soort opgemerkt aan de 

KULAK te Kortrijk. De laatste Waterrallen van de Gavers (overwinteringsplaats) werden gezien op 02.04 (3 ex.). cbf,gou,e.a.. 

 

Porseleinhoen. Op 15.04 werd een Porseleinhoen gezien in het Orveytbos te Moen. ddd. 

 

Kraanvogel. Op 02.01 werden 15 ZW-trekkers opgemerkt boven Wielsbeke. Op 24.02 werden NO trekkende 

Kraanvogels gehoord in de mist boven Anzegem. Op 09.03 werd een langgerekte V van 44 ex. gezien boven Bossuit en op 

12.03 werden een kleine 100 vogels gezien (4 groepen van telkens 20 à 25 ex.). lucVanderbeke,dhp,dea,janDeBosscher. 

 

STELTLOPERS (ddd) 

 

Scholekster. Vanaf  10.03 (1 ex. in de Gavers) werd deze opvallende soort zeer regelmatig gezien in de regio. Op 13.05 

trokken 3 ex. over de Gavers. 

 

Steltkluut. Op 31.05 zaten 2 ex. op de decantatiebekkens te Spiere-Warcoing. VincentDielen. 
 

Kluut. Trek als dusdanig werd enkel opgemerkt in de Gavers (op resp.  20.03, 08.04, 15.05 en 20.05 resp. 17, 56, 1 en 12 

ex.). Aan de grond was de soort  te zien aan Bergelenput (22 ex. op 08.04), aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles op 

15.05 (1 ex.) en in de Gavers (1 ex. op 13.03 en 2 ex. op 28.04).  

 

Kleine Plevier. De eerste Kleine Plevier zat op 28.03 aan Keibeekbekken te Kortrijk, waarna telkens 1 of 2 vogels nog 

gezien werden op dezelfde locatie, aan de Gavers, op het industrieterrein te Avelgem, de bezinkingsbekkens te Escanaffles, aan 

de Marionetten te Kortrijk en aan de Luipaardbrug te Harelbeke, telkens éénmalig, uitgezonderd op laatstvermelde site. 

ddd,,gou,chw,vhn. 

 

Bontbekplevier. Op 31.05 zat een vogel aan de bezinkingsbekkens van Spiere-Warcoing. VincentDielen. 

  

Goudplevier. Trekkende vogels werden opgemerkt tussen 09.03 (35 ex. over de Gavers) en 21.03 (1 ex. over Kortrijk) 

met in totaal 152 ex., voornamelijk over Ingooigem, waar ook tijdens het voorjaar naar trekvogels gespeurd wordt. Aan de 

grond werd de soort enkel tussen 19.03 en 21.03 opgemerkt te Sint-Denijs (minstens 126 ex. op 19.03). chw,ddd,vhn,e.a.  

 

Bonte Strandloper. Op 16.05 pleisterde een vogel in de Gavers en boven hetzelfde gebied trokken 2 ex. NO-waarts op 

02.04. sxj,cbf,gou. 

 

Kemphaan. Op 07.04 zat een vogel aan Keibeekbekken te Kortrijk. Trekkers werden gezien te Kortrijk (1 ex. op 13.03), 

boven de Gavers (resp. 3 en 2 ex. op 13.03 en 24.04), te Vichte (resp. 4 en 12 ex. op 14.03 en 20.03) en over Ingooigem (11 

ex. op 25.03). ber,pae,mor,meg,gou,vac,chw,pvt.  

 

Bokje. De soort werd gezien aan het Keibeekbekken te Kortrijk op 19.03 en 31.03 (telkens 1 ex.) en aan het Goed Ter Mote 

te Ingooigem (4 ex. op 01.03 en 2 ex. op 02.03) ddd,gou,dee. 

 

Watersnip. Tijdens de periode werden maximaal 15 vogels samen gezien, met name aan de oude kleiputten langs de 

Beerbosstraat te Sint-Denijs op 19.03. Schijnbaar trekkende vogels werden gezien op 19.03 en op 20.03 (3 en 4 ex. resp. over 

ttp Avelgem-Escanaffles en Hulste). vhn,chw,des. 

 

Houtsnip. Enkel de volgende waarnemingen kwamen ons ter ore: 1 ex. op 18.03 en 06.04 aan Paters Mote te Kortrijk, 2 ex. 

aan de oude Leie-arm te Bavikhove  op 06.03, 2 ex. te Tiegem op 12.03 en 1 ex. in de Gavers op 20.03.dbt,cbf,rbi,vac,gou.  



 

Grutto. Overtrekkende vogels:  resp. 10 en 5 ex. over de Gavers op 09.03 en 20.03,  32 ex. te Zwevegem op 12.03 en 

tenslotte 32 ex. te Ingooigem op 14.03. Pleisterende vogels: resp. max. 20 en 7 ex. in de Gavers op resp. 12.03 en 14.03, in 

totaal 14 ex. langs de Schelde en 8 ex. langs de Leie  op 13.03 (opgemerkt in het kader van de watervogeltellingen) en 1 vogel 

te Hulste op 20.03. 

 

Rosse Grutto. Op 24.04 vlogen 11 Rosse Grutto’s langs de Gavers. Het was al van in 1998 geleden dat deze soort nog in 

onze regio gezien werd en het betreft pas het 5e voorjaarsgegeven ooit voor onze regio. pvt. 

 

Regenwulp. Zoals meestal werden enkel doortrekkende vogels opgemerkt: 4 ex. over Ingooigem op 08.04, 4 ex. over de 

Gavers op 09.04, 2 ex. over Keibeekbekken te Kortrijk op 16.04 en 2 ex. over Zwevegem op 04.05. chw,dea,dee,gou,ddd.  

 

Wulp. Er werden slechts 4 overtrekkende Wulpen gezien (1, resp. 2 ex. op 21.02, resp. 09.03 te Ingooigem en 1 ex. over de 

Gavers op 12.03). chw,vac,gou.  

 

Tureluur. Van 29.03 (3 ex. te Hulste) tot 05.06 (1 ex. te Escanaffles) werden in totaal 20 pleisterende Tureluurs 

waargenomen, met uitzondering van voorvernoemde 3 ex. te Hulste en 7 ex. in de Gavers op 12.05, steeds solitaire vogels. 

Voorts werden 3 overtrekkende vogels gezien:  2, resp. 1 ex. over de Gavers op 20.03, resp. 15.05. 

 

Groenpootruiter. Van  02.04 (1 ex. over Bergelenput) tot 16.05 (1 ex. Gavers en 2 ex. Leie te Bavikhove) werd de soort 

slechts 8 keer gezien. Met uitzondering van de waarneming aan de Leie te Bavikhove betrof het uitsluitend solitaire vogels.  

 

Witgat. Er was dit jaar een mei-gegeven (1 ex. te Avelgem op 06.05), wat eerder uitzondering is dan regel. Voor de rest 

werd deze soort tussen begin maart en half april zeer regelmatig waargenomen (max. 6 ex. samen te Kerkhove op 13.03). 

ber,e.a. 

 

Oeverloper. De eerste vogels voor het voorjaar werden op 18.04 gezien langs de Schelde. doo. 

 

MEEUWEN en STERNS (ddd) 

 

Zwartkopmeeuw. Op 01.04 trokken 6 ex. over de Gavers, en voor de rest werd de soort in hetzelfde gebied 

waargenomen op 10.03 (1 ex.), 24.03 (1 ex.), 11.04 (2 ex.) en 27.04 (2 ex.) én te Sint-Denijs op 27.04 (2 ex. naar Z).  

 

Dwergmeeuw. De soort werd op 24.04 (1 ex.) en 29.04 (4 ex.) gezien aan de Gavers. gou,bur,alp.  

 

Geelpootmeeuw. Tot 11.04 werden nog af en toe een adulte en een 2e kalenderjaar vogel gezien, in de Gavers en langs 

het Kanaal te Moen. Op 03.04 trokken 3 ex. over ttp Avelgem-Escanaffles. 

 

Pontische Meeuw. Op 03.03, 14.03 en 30.03 zaten resp. een adulte, een 4e kalenderjaar en een 2e kalenderjaar vogel aan 

het Kanaal te Moen. 

 

Visdief. Vanaf 23.04 (1 ex.) werd de soort regelmatig gezien in de Gavers (max. 25 ex. op 29.04). Daarbuiten werd de soort 

enkel gezien aan het vijverhof te Wevelgem (2 ex. op 10.05). 

 

Noordse Stern. Op 15.05 trok een Noordse Stern langs de Gavers in gezelschap van 5 Visdiefjes. gou. 

Het betreft de 12de waarneming van deze soort voor onze regio. 

 

Zwarte Stern. Tussen 29.04 (5 ex.) en 04.05 (2 ex.) en tussen 12.05 (7 ex.) en 17.05 (2 ex.) werd deze soort gezien  in de 

Gavers, met maximaal 20 ex. op 15.05. 

 

Witvleugelstern. bahc Op 12.05 pleisterde een 1e zomer vogel in de Gavers, meteen het 11e regiogegeven voor deze 

soort (laatste daarvóór: 02.05.2001 aan de Gavers). diversewaarnemers. 

 

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (fey) 



 

Halsbandparkiet. Op 25.02 vloog een Halsbandparkiet W-waarts over het KULAK-bekken te Kortrijk. Op 19.03 verbleef 

er eentje aan de bezinkingsbekkens van Avelgem-Escanaffles en op 27.05 werd een overvliegende vogel opgemerkt boven 

Moorsele. dmm,chw,clemVanhee. 

 

ZANGVOGELS (fey) 

 

Boomleeuwerik. Op 09.02 vlogen 4 Boomleeuweriken naar NO over Vichte. vac. 

 

Roodstuitzwaluw. bahc Op 07.04 werden ’s middags 2 Roodstuitzwaluwen opgemerkt, jagend over de Gaverplas. Eén 

exemplaar bleef er hangen tot en met 11.04. Het diertje nam om 11.00u hoogte en verdween definitief uit het zicht. Vele 

tientallen vogelkijkers hebben kunnen genieten van deze uitzonderlijke waarneming. robrechtPillen,fey,gou,ddd,e.a. 

Eerder werd deze soort éénmaal gezien in onze streek : 1 ex. op 29.04.1984 boven Paters Mote Kortrijk. 

 

Grote Pieper. Op 21.04 werd een Grote Pieper waargenomen in het Orveytbos te Moen. Het zeldzame dier vloog een 

rondje nadat het werd verstoord en werd daarna niet meer teruggevonden. ddd. 

Het betreft de 7de waarneming van deze soort voor onze streek en waarschijnlijk het eerste voorjaarsgegeven. 

 

Roodkeelpieper. Op 26.04 werd een Roodkeelpieper genoteerd in het Orveytbos te Moen. ddd. 

Het betreft het 5de gegeven van deze soort voor onze regio. 

 

Boompieper. Van 01.04 tot 03.05 werden in totaal 11 Boompiepers genoteerd, waarvan 8 tijdens de periode 18-23.04 

(grootste groepje 3 ex. op 23.04 NO boven de Gavers). gou,ddd,vac. 

 

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. 

 

Grote Gele Kwikstaart. De enige NO-trekker werd op 22.03 genoteerd boven Ingooigem. chw. 

 

Rouwkwikstaart. De voorbije winter werd de soort opvallend veel gezien. Het laatste gegeven dateert van 13.05, toen een 

w. werd gezien aan de Gavers. Eenzame NO-trekkers werden genoteerd op 02.04 (Gavers) en 03.04 (Avelgem). gou,dkj,chw. 

 

Nachtegaal. Doortrekkende Nachtegalen werden op diverse plaatsen opgemerkt : op 16.04 aan Bergelenput, op 20.04 aan 

de Gekraakte Nek te Otegem, op 23 en 24.04 aan de Brumier te Aalbeke en op 24 en 26.04 in de Gavers. fwi,chw,fey,gou,des,ber. 

 

Gekraagde Roodstaart. Op 19.04 werd een m. opgemerkt aan de KULAK te Kortrijk; op 27.04 werd op de Achterdries 

te Avelgem een w. geizen; op 01.05 werd een zangpost gehoord aan de Stasegemsesteenweg te Kortrijk en op 13.05 zat een 

m. in de Gavers. ddd,lid,gou,dmm. 

 

Paapje. Van 27.04 (2 ex. Keibeekdijk Zwevegem) tot 08.05 (Sint-Denijs) ontvingen we 5 gegevens van Paapjes, buiten het 

eerste gegeven steeds enkelingen. ddd,fey. 

 

Roodborsttapuit. Op 15.03 zat een m. aan de spoorwegberm te Vichte; van 16 tot 21.03 verbleef een w. aan de Gavers en 

op 20.03 zat een vogel aan het Keibeekbekken te Kortrijk. gou,sxj,cbf,alp,ddd. 

 

Tapuit. Van 24.03 (m. Bellegem; erg vroeg; enige waarneming vroeger op het jaar : 23.03.1990 Bossuit 3 ex) tot 21.05 (w. 

spoorwegberm Sint-Denijs) ontvingen we 41 gegevens van Tapuiten, dikwijls in kleine groepjes : max. 9 ex. op 26.04 aan de 

Bellegemstraat te Zwevegem. De meeste gegevens kwamen weer uit het gebied dat de kam vormt tussen Schelde en Leie ten 

zuiden van Kortrijk, maar dit jaar waren er ook nogal wat uit de Leievallei. vhn,fey,ddd,e.a. 

 

Beflijster. Op 03.04 werd een Beflijster opgemerkt aan de oude spoorweg te Waregem. In de Gavers werd een m. gezien 

op 10.04 en een ZO-trekkend w. op 23.04. Op 18.04 verbleef een w. nabij het sas te Waarmaarde. Op 24.04 werd een m. 

opgemerkt te Sint-Denijs. Opvallend was het verblijf van de soort in Orveytbos te Moen : hier werden verschillende Beflijsters 

gezien tijdens de periode 12-28.04 (max. 6 ex. op 15.04). fredericPiesschaert,gou,dmm,doo,dby,ddd. 



 

Sprinkhaanzanger. In de Brucqstraat te Sint-Denijs zong op 19.04 een Sprinkhaanzanger vanuit een akker. Op 24.04 was 

er een zangpost aan de villaplasjes in de Gavers. ddd,sxj. 

 

Krekelzanger. bahc Op 03.06 werd de zang van deze soort gehoord aan de vaarttaluds te Moen. ddd. 

Het betreft de eerste waarneming van Krekelzanger voor Zuid-West-Vlaanderen. 

 

Rietzanger. Op 27.03 werd de eerste Rietzanger gehoord in de Gavers. Buiten de broedgebieden werd de soort enkel 

gezien aan de KULAK te Kortrijk (31.03) en aan het Orveytbos te Moen (15.04). ber,gou,ddf,ddd,e.a. 

 

Orpheusspotvogel. Op 26.06 werd een Orpheusspotvogel opgemerkt in een tuin aan de Greepstraat te Anzegem. Op 

29.06 werd een (mogelijk dezelfde) vogel geringd aan de Materzeelstraat te Anzegem-Ingooigem, niet ver uit de buurt. 

trudeOpsomer,laa,dmm. 

Het betreft het 6de en 7de gegeven van deze soort voor onze streek (en het 3de en 4de voor Anzegem). 

 

Vuurgoudhaan. Op 03.04 en 26.05 werd een zangpost vastgesteld op 2 verschillende plaatsen in de Gavers. Wellicht betrof 

het doortrekkers. gou. 

 

Bonte Vliegenvanger. Op 15.04 werd een Bonte Vliegenvanger opgemerkt aan het Orveytbos te Moen, meteen de enige 

waarneming dit voorjaar. ddd. 

 

Buidelmees. Er werd een Buidelmeesje gezien in de Gavers op 02.04, fouragerend in de toppen van de bomen. gou,bur. 

 

Europese Kanarie. Op 12.03 werd een Eurokanarie opgemerkt in de Gavers. Op 15 en 20.03 werd een m. geringd in 

Anzegem en op 02.04 vloog 1 ex. laag roepend over te Vichte. gou,xam,vac. 

 

Putter. We ontvingen 3 gegevens van NO-trekkers : op 05.03 over de Schelde te Bossuit, op 10.03 over Ingooigem en op 

02.04 over Heestert. ddd,chw,vac. 

 

Barmsijs. Op 03.04 vloog een Barmsijs O-waarts over de Gavers. gou. 

 

Kruisbek. Op 30.05 zong een m. Kruisbek vanuit een ceder aan de nieuwe kerk te Vichte. dee. 

 

Goudvink. De soort werd enkele keren in de Gavers gezien : op 04.03 en 05.05 een m. en op 12.03 een koppeltje. gou,dkj. 

 

Appelvink. Op 21.03 werd Appelvink opgemerkt in de Gavers. sxj. 

 

Geelgors. Op 02.04 vloog een Geelgors NO-waarts over de Gavers. gou. 
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