
VOGELS IN ONZE STREEK 
 

Winter 2006-2007 
en waarnemingen van 1 december 2006 tot 28 februari 2007 

 
 

Het werd een tamelijk rustige vogelwinter. Tot de verbeelding spreken de twee pleisterende Grote 
Zilverreigers in de Moorseelse Heulebeekmeersen, de winterwaarnemingen van Gele Kwikstaart en de 
verzamelplaats voor Witte en Rouwkwikstaarten (tot 20 ex. van deze laatste soort !). Witoogeend, Kleine 
Burgemeester, Cetti’s Zanger, Graszanger en een wintergegeven van Braamsluiper vervolledigen het 
lijstje van zeldzaamheden. 
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 
 

December was thermisch gezien eerder een herfst- dan een wintermaand. Tot en met de 17de was het bijzonder zacht, daarna werd het tot en met de 

28ste fris, maar de laatste drie dagen was de extreme zachtheid er terug. De maxima haalden rond de Sinterklaasdagen zelfs lokaal 15 tot 16°C! Op 

slechts een handvol dagen rond de 20ste kwam er wat lichte nachtvorst voor.  

De neerslagtotalen waren overal ongeveer normaal en gelijk verspreid over de maand. Vooral tijdens de zachte perioden viel er regelmatig neerslag. De 

grootste dagsommen vielen vooral rond 8/12 tot en met 11/12, maar waren niet extreem. 

De zon scheen ongeveer het normale aantal uren, maar ongelijk verdeeld: de eerste decade was erg zonnig, daarna werd het bijzonder somber en de 

laatste dagen van de maand kregen we opnieuw wat zon te zien. De wind die op verschillende dagen goed doorblies, kwam vooral uit zuid tot zuidwest tot 

en met de 18de. In de koelere periode tot kort na de kerstdagen was dat oostelijk en daarna uit een zuidelijke richting. 

 

Januari was een record-zachte maand. 3 tot 5°C te zacht! Maxima van 10°C en meer vlogen ons om de oren, op sommige dagen werd het zelfs 15°C 

en meer. Nooit eerder vertoond. Vorst kwam er dan ook nauwelijks aan te pas, enkel bij het begin van de derde decade kwam het kwik hier en daar wat 

negatief uit, maar veel stelde het allemaal zeker niet voor. 

Regen was er genoeg. Veel te veel zelfs. Vooral de 18de en de 19de blonken hierin uit. Kletsnatte dagen. Alle andere dagen viel er zowat bijna overal wel 

eens wat. Sneeuw was gereserveerd voor de laatste decade van de maand. Toen viel er af en toe eens wat met een maximum van 5 cm in West-

Vlaanderen op de 24ste. 

Er waren 24 dagen met weinig of geen zon en de rest van de tijd scheen de zon te weinig zodat het een sombere maand was. De wind was de eerste drie 

weken van de maand zuidwestelijk tot westelijk. Daarna enkele dagen noordoost om uiteindelijk weer westelijk te worden. Er was dikwijls véél wind, met de 

18de zelfs een heuse storm. 

 

Februari ging door met wat januari begon: eindeloze zachtheid. Slechts een dag of 5 was er wat lichte en verspreide vorst, de rest van de maand was 

uitermate zacht met toppers die ook nu weer vlot de 10 en zelfs af en toe de 15°C haalden. Geen wintermaand, verre van. 

Er viel de eerste week van de maand weinig neerslag, daarna viel er opnieuw meer dan genoeg regen. Enkel op 7 en 8 februari viel er sneeuw. Er waren 

vele dagen verspreid over de maand dat er plaatselijk meer dan 10 liter viel. Het hoeft dus niet te verbazen dat ook februari een véél te natte maand is 

geworden. 

Doordat er ook deze maand weinig tot gewoon geen droge en mooie dagen waren, was ook deze maand erg somber. De zon scheen nog niet de helft van 

de normale tijd. De wind tenslotte – hoeft het te verbazen in een natte en zachte maand – kwam ook nu weer vooral uit zuidwestelijke en westelijke 

richtingen, een paar uitzonderingen niet te na gesproken. 

 

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

 

 

FUTEN en AALSCHOLVERS (free) 

 

DODAARS. De grootste groepen werden geteld langs de Leie te Kuurne (20 ex. op 17.12), op de Gavers (23 ex. op 15.12) en 

aan de Bergelenput te Gullegem (8 ex. op  14.01) cbr,gou,xag 

 



FUUT.  Tijdens de watervogeltelling van 15.12 werden 86 Futen geteld op de Gavers te Harelbeke. gou 

 

AALSCHOLVER.  Op 13.01 werden 293 Aalscholvers geteld aan de Gavers te Harelbeke. gou 

 

REIGERS en OOIEVAARS (free) 

 

ROERDOMP.  Op 25.12 werd een Roerdomp gezien in de Gavers . dkj 

 

GROTE ZILVERREIGER.  Er werden 2 pleisterende Grote Zilverreigers opgemerkt op 10.12, aan de Heulebeek te Moorsele. sel  

 

OOIEVAAR. Op 17.11 werd een Ooievaar opgemerkt in de Fabiolalaan te Deerlijk. pca 

 

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk) 

 

KNOBBELZWAAN. Veruit de grootste concentratie werd opgetekend aan het sas te Ooigem: 30 ex. op 24.12. cbr. 

 

KLEINE ZWAAN. Op 21.12 trokken 2 adulte Kleine Zwanen NW boven Heestert. chw. 

 

CANADESE GANS. Grootste groepen: 110 ex. langs de Leie te Lauwe op 27.01, 51 ex. aan Bergelen te Gullegem op 19.12, 30 

ex. in de Ezelstraat te Wevelgem op 31.12, 21 ex. in de Scheldemeersen te Kerkhove op 25.02, 20 ex. aan de Paint Ranch te 

Kooigem en 18 ex.  aan de bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing op 17.12. 

 

BRANDGANS. Enkele Brandganzen waren gedurende de afgelopen winter aanwezig aan Bergelenput te Gullegem, bv. 6 ex. op 

05.01.  

 

NIJLGANS. Het aantal waarnemingen van deze exoot lijkt af te nemen, ofwel worden ze minder doorgestuurd. Er bereikten 

ons slechts over 10 waarnemingen gegevens (max. 5 ex. in de Rijtmeersen te Avelgem op 31.12).  

 

CASARCA. Op 15.12, 19.01, 17.02 en 18.02 werd telkens 1 ex. gezien op Bergelenput te Gullegem en op 12.02 werden 2 ex. 

gezien in een weide aan Ter Perre te Harelbeke. xdm,vab,dbj. 

 

BERGEEND. De soort was gedurende de ganse periode aanwezig langs de Schelde (max. 40 ex. aan de bekkens te Spiere-

Warcoing op 15.02) en in de Heulebeekmeersen te Moorsele (max. 14 ex. op 16.02). Voorts werd de soort gezien in de 

Gavers (5 ex. op 03.01 en max. 3 ex. vanaf 11.02), in het grensgebied Spiere - St-Denijs (2 ex. op 02.01), in het industriepark te 

Spiere (2 ex. op 19.02)  en aan Bergelen (1 ex. op 14.01, 2 ex. op 09.02 en 17.02, 7 ex. op 03.02 en 4 ex. op 22.02).   

 

MANDARIJNEEND. Op 15.12 zat een vogel aan de Gavers en op 17.02 werd een v. gezien op de Schelde te Bossuit. gou,mad. 

 

SMIENT. Er werden verleden winter slechts weinig Smienten gezien: maximum aan de Gavers 72 ex. op 28.01 (tijdens de 

winter 2005-2006 nog 155 ex. daar). De soort was dan weer in iets groter aantal present op Bergelenput dan tijdens de 

voorgaande winter: max. 35 ex. op 14.01 (tegenover max. 10 ex. in de winter 2005-2006). Buiten deze gebieden werden resp. 

4 en 1 ex. gezien aan de Heulebeekmeersen te Moorsele op resp. 10.12 en 07.01, zaten 3 ex. op het kanaal te Moen op 17.02 

en op 31.12 werd 1 ex. gezien aan de Scheldecoupure te Waarmaarde.  

 

KRAKEEND. Deze soort was aanwezig op Bergelenput (max. 14 ex. op 14.01), in het Scheldegebied en aansluitend op het 

kanaal te Moen (max. 23 ex. op de Coupure Deweer te Avelgem op 03.01 en 10 ex. op het kanaal te Moen op 27.01) en op 

de Zavelput te Beveren-Leie (max. 15 ex. op 29.12). Voorts zaten 10 ex. in de Gavers en  resp. 11 en 6 ex. op de oude Leie te 

Bavikhove op resp.  29.12 en 19.02 .  

 

WINTERTALING.  Grootste concentraties: 57 ex. aan de Gavers te Harelbeke op 10.01, 82 ex. aan de Heulebeekmeersen te 

Moorsele op 13.02 en 22 ex. aan de Scheldemeersen te Kerkhove.   

 

PIJLSTAART. Op resp. 15.02 en 16.02 zaten resp. 4 en 2 ex. aan de Heulebeekmeersen te Moorsele en op resp. 02.01 en 

25.02 zat een m. resp. op Bergelenput en in de Rijtmeersen te Avelgem. sel,chw,rbi. 

 



SLOBEEND. Slobeenden werden gezien op Bergelenput (volledige periode met als max. 16 ex. op 26.01), aan de Gavers (4 ex. 

op 15.12), aan de Heulebeekmeersen te Moorsele (2 ex. op 07.01) en langs de Schelde, meer bepaald aan de Vuile coupure te 

Avelgem vanaf 01.01 (4 à 5 ex.), aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles (2 ex. op 13.01) en op de Waarmaarde-coupure (4 ex. 

op 31.12). cbr,stm,lam,xag,xdm,log,rbi,gou,mad,chw. 

 

TAFELEEND. Grootste concentraties: 215 ex. aan de Gavers op 03.02, 25 ex. aan Bergelenput op 17.02 en 30 ex. op de 

Schelde te Kerkhove op 25.02.  

 

WITOOGEEND. Er was een overwintering van een adult mannetje. In december waren enkele keren 2 adulte mannetjes 

aanwezig. Af en toe werden hybride vogels opgemerkt (met Tafeleend en Kuifeend). Tegen het voorjaar zat er een koppel. 

Daarnaast werd een m. gezien op de Leie te Kuurne op 17.12. gou,ber,vae,can,bur,dkj,mor,lak,xdm,chw,cbr. 

  

KUIFEEND. De grootste aantallen werden gezien in de Gavers (maximum 253 ex. op 13.01), aan de bezinkingsbekkens van 

Escanaffles (172 ex. op 17.02, een record-aantal voor deze site) en op Bergelenput (max. 55 ex. op 19.12).  

 

TOPPER. Op 18 en 19.01 verbleef een m. op de Gavers. gou,bam. 

 

BRILDUIKER. Vanaf 03.11 tot 15.02 overwinterde 1 ex. aan Bergelenput te Gullegem. Verder werd nog een vogel m. aan de 

Gavers te Harelbeke minstens van 28.01 tot 18.02 en op de oude kleiput langs de Beerbosstraat te St-Denijs op 07.02. 

xdm,stm,lam,cbr,xag,log,gou,mor,lak,can,ber,vhn. 

 

GROTE ZAAGBEK. Op 17.12 werd 1 ex. gezien op de oude Leie te Menen. lam. 

 

ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free) 

 

Een gedetailleerd overzicht van de overwinterende roofvogels werd geplaatst op www.zwvlkoepel.be/vwg (Christoph Wintein). 

Onderstaande bijdrage is er een korte samenvatting van. 

 

RODE WOUW. Op 03.01 vloog een Rode Wouw naar NO te Heestert. Jorg Lambrechts, Jeroen Mentens. 

 

BLAUWE KIEKENDIEF. Dit jaar werd de soort veel minder vaak gezien dan andere jaren. Dit zal te maken hebben met het feit 

dat deze winter geen slaapplaats aanwezig was in onze regio. Er was wel veel uitwisseling met aangrenzende regio’s. Uit een 

analyse van de ingestuurde waarnemingen en de gegevens die op het natuur-forum.be werden geplaatst, blijkt dat maximaal een 

7-tal verschillende Blauwe Kiekendieven onze regio aandeden deze winter. Meestal gebeurde dit te Sint-Denijs en omgeving. 

 

HAVIK. Op 25.02 werd een w. Havik opgemerkt te Sint-Denijs. lid. 

 

SPERWER. Er zouden ca. 71 Sperwers overwinterd hebben. 

 

BUIZERD. Deze winter werden ca. 48 overwinterende Buizerds geteld.  

 

TORENVALK. Er overwinterden ca. 70 Torenvalken in onze regio. 

 

SMELLEKEN. Er hebben deze winter een 4-tal Smellekens overwinterd (nog steeds dalend blijkbaar: vorige jaren nog ca. 12, 6 

en 5 ex.). 

 

SLECHTVALK. Mogelijk hebben naast 2 vogels van Ruien nog tot 5 andere Slechtvalken minstens gedeeltelijk overwinterd. Dit 

is een record voor onze regio. 

 

KERKUIL. Kerkuilen werden genoteerd in Zwevegem (13.11), te Harelbeke  (19.11), te Aalbeke (04.12), te Moen (17.12) en te 

Heestert (18.12) (telkens 1 exemplaar). huj,ber,dkj,dby,lid. 

 

BOSUIL.  Gedurende de hele winter werd een Bosuil gehoord in het Hemsrodebos te Anzegem. Daarnaast werd deze uil ook 

de hele maand februari gehoord in de Wolvendreef te Kortrijk. dee,dvc. 

 



RANSUIL.  Op de traditionele roestplaatsen langs het kanaal Kortrijk-Bossuit te Moen en  de Coupure Deweer te Avelgem 

werden tot maximum 5 exemplaren geteld. cll,chw,ber,pae,blm. 

 

RALLEN (free) 

 

WATERRAL.  Er werden Waterrallen gehoord of gezien aan de Gavers (tot 4 ex. op 17.02), aan de Oude Leie te Bavikhove (3 

ex. op 05.11), aan de Oude Leie te Wielsbeke (2 ex. op 12.11), aan de Molenput te Kuurne (2 ex. op 17.12), aan de 

Bergelenput te Gullegem (2 ex. op 10.12), aan de Zavelput te Beveren-Leie (1 ex. op 18.12) en aan het Keibeekbekken te 

Kortrijk (max. 3 ex. op 14.01). gou,cbr,ber,chw,cbf, e.a. 

 

STELTLOPERS (dirk) 

 

GOUDPLEVIER. In december en januari was deze soort aanwezig in de omgeving van het vliegveld te Moorsele (max. 40 ex. op 

19.12). Voorts werd op 08.02 een groep van 20 ex. gezien langs de Oostrozebekestraat te Hulste en vlogen 3 ex. voorbij te 

Ingooigem op 23.02. sel,bam,stb,did,chw.  

 

BOKJE. Gedurende de besproken periode was de soort aanwezig aan het Keibeekbekken te Kortrijk (2 à 3 ex.). Voorts werd 

de soort enkel gezien aan het Kasselrijbeekbekken te Vichte op 10.12.  
 

WATERSNIP. Enkel aan de Gavers te Harelbeke werden vermeldenswaardige concentraties opgemerkt, met maximaal  30 ex. 

op 15.02 en 25.02.  xdm,ber,gou,alp,pae,can,bur. 

 

HOUTSNIP. Telkens 1 ex. werd opgestoten aan de oude Leie te Bavikhove op 24.12 en 19.02. Op 15.12 werden 2 ex. gezien 

aan de Gavers, op 03.01 zat 1 ex. aan Orveytbos te Moen en op 22.02 zat een vogel langs de Meersstraat te Harelbeke. Op 

23.12 zouden 35 ex. zijn opgestoten tijdens een jachtpartij  in de Spitaelsbossen te Wortegem-Anzegem. 

cbr,davidbral,gou,jeroenmentens,jorglambrechts, ber,med. à vql. 

 

ZWARTE RUITER. Op 14.12 werd een Zwarte Ruiter gezien aan de Gavers te Harelbeke. Winterwaarnemingen van deze 

soort vormen een zeldzaamheid voor onze regio. 

 

WITGAT. Naast enkele solitaire vogels (bv. overwintering van telkens 1 ex., resp. langs de Leie te Bavikhove en langs een beek 

te Zwevegem), was de soort gedurende de voorbije winter aanwezig in het Scheldegebied, met maximaal 15 ex. aan de 

bekkens van Spiere-Warcoing op 19.01. Voor zover bekend betreft dit de grootste winterconcentratie ooit opgemerkt in onze 

regio. cbr,cbf,ddd,cll,vhn,vmr,mad,aves.  

 

OEVERLOPER. Er overwinterde een Oeverloper aan de bekkens te Spiere-Warcoing. Verder was er een winterwaarneming 

van een vogel aan de Heulebeek te Heule op 03.02. aves,xag. 

 

MEEUWEN (dirk) 

 

ZWARTKOPMEEUW. Op 06.12 werd een adulte Zwartkopmeeuw gezien op de Gaverplas. nicogeiregat. 

 

GEELPOOTMEEUW. Deze soort werd af en toe waargenomen in de Gavers (3 ex. op  06.12, 12.12 en 17.12 en 1 ex. op 15.12) 

en te Moen langs het kanaal (waarnemingen van telkens 1 ex. gedurende de volledige periode). 

 

PONTISCHE MEEUW. Op 06.12, 07.12 en 13.01 werd 1 ex. gezien aan de Gavers te Harelbeke. nicogeiregat,gou,dkj. 

 

KLEINE BURGEMEESTER. Op 22.01 werd een Kleine Burgemeester (3de kj) ter plaatse opgemerkt. Het dier vertrok in 

zuidoostelijke richting. dkj. 

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

 

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free) 

 



IJSVOGEL.  IJsvogels werden opgemerkt in de Poel te Menen, aan de oude stortplaats Bosstraat te Marke, De Oude Leie te 

Wielsbeke (tot 2 ex.), de Oude Leiearm in Kuurne, de Coupure Deweer te Avelgem, de Gavers te Harelbeke (tot 2 ex.), de 

Bergelenput te Gullegem , het Keibeekbekken te Kortrijk, het Oud Kanaal in Moen, de Leie te Wevelgem. 

 

KLEINE BONTE SPECHT. Op 04.02 werden 2 Kleine Bonte Spechten gezien in de Wolvendreef te Kortrijk. Daarnaast was er 

ook een waarneming het Groeninghepark te Kortrijk op 21.02 dvc,vag. 

 

ZANGVOGELS (dieter) 

 

VELDLEEUWERIK. Op 06.12 werden circa 100 ex. geteld langs de Oude spoorweg te Sint-Denijs. cll. 

 

WATERPIEPER. Waterpiepers werden waargenomen aan het Keibeekbekken met een maximum van 10 ex. op  26.12 en in de 

Avelgemse Scheldemeersen, eveneens 10 ex. op 03.02. Aan de Gavers was 1 ex. te zien op 17.02. 

 

GROTE GELE KWIKSTAART. Een groepje van 10 ex. werd gezien aan de sluis Kanaal te Moen op 07.01. Overigens werden  

geen groepjes van meerdere Grote gele kwikstaarten opgemerkt. Van deze soort werden slechts vier keer 2 ex. samen gezien 

(30.01 Stasegemsesteenweg te Kortrijk, 06.02 Schelde te Rugge, 25.02 Schelde te Waarmaarde en 26.02 Neerbeekvallei te 

Bissegem). Andere waarnemingen betreffen telkens solitaire exemplaren verspreid, over de ganse regio. 

 

GELE KWIKSTAART. Op 29.12 werd 1 ex. waargenomen in de Kreupelstraat te Bellegem, op 09.02 eveneens 1 ex. in de 

Beekstraat te Zwevegem. Waarnemingen van Gele Kwikstaart in de winter zijn erg zeldzaam. vhn,ddd. 

 

WITTE KWIKSTAART. Vooraleer door te vliegen naar de traditionele slaapplaats aan het station van Kortrijk verzamelen Witte 

kwikstaarten in de Morinnestraat te Kortrijk. Volgende aantallen werden er genoteerd : 520 ex. op 16.02, 40 ex. op 19.02, 551 

ex. op 20.02 en 692 ex. op 21.02. Aan het station van Kortrijk zelf werden de vogels ook wel eens geteld. Op 16.02 waren het 

er minstens 776. ddd,chw,pca,tgh. 

 

ROUWKWIKSTAART. De soort werd waargenomen in de Morinnestraat te Kortrijk op 01.02 (10 ex.) en op 05.02 (20 ex. 

waarvan 10 m.). Er werden ook nog 3 ex. genoteerd op een selderstoppel aan de Keibeekdijk te Zwevegem op 08.02. ddd. 

 

CETTI’S ZANGER. Van 15.12 tot in maart overwinterde een 1 ex. in De Gavers te Harelbeke. 

 

GRASZANGER. Deze in onze streek zeldzame vogel van opgespoten terreinen en ruigtes werd waargenomen in de 

Oostrozebekestraat te Hulste (1 ex. op 04.02). Het betreft amper de 4de waarneming van deze soort voor onze regio. 

 

BRAAMSLUIPER. Op 16.01 werd in Zwevegem een Braamsluiper gedetermineerd. ddd. 

Het betreft de eerste winterwaarneming voor deze soort in onze streek. 

 

ZWARTKOP. Dankzij de zachte winters lijkt deze soort steeds vaker te overwinteren in onze streek. Zwartkoppen werden 

genoteerd in de Wolvenstraat te Kortrijk (1 ex. op 21.12),  het centrum van Kortrijk (telkens 1 ex. op 29.12 en 31.12), in de F. 

Deprezlaan te Kortrijk (1 ex. op 06.01) en in de Leieweg te Marke (ook 1 ex. op 06.01). vql,vab,gou,ntj. 

 

TJIFTJAF. Het grootste aantal overwinterende Tjiftjaffen werd genoteerd in De Gavers te Harelbeke (max. 8 ex. op 13.01). We 

ontvingen ook 2 januarigegevens (telkens 1 ex. te Marke en te Kortrijk) en 5 februarigegevens (telkens 1 ex. te Ingooigem, 

Kerkhove, te Bissegem en 5 ex. in de Gavers op 17.02). 

 

VUURGOUDHAAN. De soort werd waargenomen in De Gavers te Harelbeke (3 ex. op 22.12), in de P. Verrieststraat te 

Ingooigem (1 ex. op 30.01) en in de Oude Bellegemstraat te Zwevegem (1 ex. op 06.02). gou,chw,ddd. 

 

BAARDMAN. Baardmannetjes overwinterden in De Gavers te Harelbeke (3 ex. van 09.11 tot 15.12,  2 ex. tot 31.12 en 1 ex. 

tot 14.02) en aan het Keibeekbekken te Zwevegem (3 ex. op 26.12). 

 

MATKOP. Van deze soort werd 1 ex. genoteerd in het Kouterbos te Helkijn (03.01) en 4 zangposten in De Gavers te 

Harelbeke (op 17.02). chw,gou,xdm. 

 



KAUW. Op 14.11 werden 500 ex. geteld aan het kruispunt van de E17 en de E403 te Aalbeke. De slaapplaatstelling aan het 

Kennedybos te Kortrijk op 26.11 leverde 550 ex. op. lar,dse. 

 

ZWARTE KRAAI. Er is een slaapplaats van minstens 1.000 Zwarte Kraaien in Mortagnebos Sint-Denijs. dby  

 

PUTTER. Groepjes Putters werden waargenomen in De Gavers (7 ex. op 14.12 en 3 ex. op 18.02), aan de Oude Leie te 

Menen (5 ex. op 17.12), in de Leieweg te Marke (6 ex. op 01.02) en in de Scheldemeersen te Avelgem (3 ex. op 03/02 en 16 

ex. op 06.02).  

 

APPELVINK. Op 26.02 werd 1 ex. waargenomen aan Het Lijsternest te Ingooigem. dee. 

 

RIETGORS. De grootste groep Rietgorzen werd waargenomen in de Scheldemeersen te Avelgem (35 ex. op 03.02). Kleinere 

groepjes werden gezien aan de Oude Spoorweg te Sint-Denijs ( 11 ex. op 06.12, 3 ex. op 09.12, 8 ex. op 12.12, 14 ex. op 

14.01, 3 ex. op 29.01). 
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