
VOGELS IN ONZE STREEK 
 

voorjaarstrek 2009 
en waarnemingen van 1 maart tot 31 mei 2009 

 
 
Een Roodkeelduiker lokte heel wat vogelkijkers naar het kanaal. Er werd een Roodpootvalk en een 
Velduil opgemerkt. En nogal wat Kerkuilen na enkele zachtere winters. Een groep van 19 Kraanvogels 
blijft zeldzaam in onze streek. Steltkluut en Zilverplevier waren de leukste steltlopers. De Bijeneter, 2 
Hoppen en zelfs 2 Duinpiepers blijven tot de verbeelding spreken. 
In dit artikel is nauwelijks gewag gemaakt van de eerste aankomstdata van zomergasten. Hiervoor 
verwijzen we naar vwgzwv.waarnemingen.be > overzichten > fenologie.  
Als je interesse hebt om één of meerdere groepen vogels te beschrijven voor deze rubriek, dan kan je een mailtje sturen naar 
yann@ferynjan.be. 
Voor dit artikel verwerkten we de gegevens ingestuurd aan Luc Vandeghinste, Wolvenstraat 4 te 8500 Kortrijk (0498/90.92.90), 

vwg@natuurkoepel.be. Als je over een pc beschikt, kun je je losse gegevens intikken op www.waarnemingen.be. Een 
handleiding hiervoor vind je op het natuur-forum (http://www.natuur-forum.be/phpBB3/viewtopic.php?f=70&t=7116). 
Op onze website vwg.natuurkoepel.be vind je een door-te-sturen-soortenlijst, 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 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). 

 

DUIKERS, FUTEN en AALSCHOLVERS (free) 

 

ROODKEELDUIKER.  Van 09.03 tot 17.03 verbleef een adulte Roodkeelduiker op het kanaal te Stasegem. De vogel liet zich 

regelmatig prachtig bekijken. 

 

KUIFDUIKER. Een Kuifduiker zat op de Gaverplas op 22.03. gou,rbi,ber,bur,yves hoebeke,chw  

 

GEOORDE FUUT. Tussen 25.02 en 07.06 werden voortdurend Geoorde Futen gezien op de Gavers te Harelbeke, met een 

maximum van 6 ex. in de periode 14.04 – 16.04. Elders werd de soort ook opgemerkt op de Oude Leiearm te Bavikhove (4 

ex. op 22.03) en aan de Bergelenput te Gullegem (1 ex. op 22.03, 4 ex. op 25.03, 2 ex. op 01.05 en 4 ex. op 08.05).  

 

AALSCHOLVER.  In totaal werden 934 NO-trekkende Aalscholvers doorgegeven. (ter vergelijking: in 2008 slechts 331). Op 

02.03 werd de slaapplaats in de Gavers geteld: die avond kwamen 201 Aalscholvers slapen. gou 

 

REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS (free) 

 

ROERDOMP. In elke voorjaarsmaand waren er waarnemingen van een Roerdomp in het rietveld van de Gavers te Harelbeke. 

bur,dco,chw,peter depodt,gou,rbi 

 

WOUDAAP. Op 28.04 werd het eerste Woudaapje opgemerkt in de Gavers te Harelbeke. rbi,cbf,fey,e.a. 

 

GROTE ZILVERREIGER. Op 30.05 werd een Grote Zilverreiger gezien in Avelgem. ddd 

 

PURPERREIGER.  Een NO-trekkende Purperreiger vloog op 25.04 boven Zwevegem. ddd 

 

OOIEVAAR. De Ooievaartrek begon al vroeg in feburari met 5 NO trekkende vogels op 03.02 boven Kortrijk. In de periode 

03.02 tot 19.06 werden in totaal 40 trekkers gezien. Pleisteraars waren er te Wielsbeke (4 ex. op 19.03), Sint-Denijs (2 ex. op 

20.03),  Lendelede (4 ex. op 20.03), Marke (3 ex. op 07.04), Deerlijk (1 ex. op 21.04) en Tiegem (1 ex. op 15.05). 

 

LEPELAAR. De enige voorjaarswaarneming van Lepelaars was die van 3 rondcirkelende vogels boven de Gavers te Harelbeke 

op 16.04. dco 

 



ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk) 

 

KLEINE ZWAAN.  Op 13.03 werd te Avelgem even voor zonsopgang en in mistige omstandigheden een overtrekkende 

groep van meerdere ex. gehoord.  lid.  

 

GRAUWE GANS.  Vanaf 15.01 (38 ex. over Vichte) tot 26.02 (100 ex. over Zwevegem) trokken in totaal 3.439 ex. over de 

regio. Dat is best veel, enkel het voorjaar van 2004 was beter (toen 4.952 ex.). Beste dagen waren 14.02 met 1.999 ex. over 29 

groepen (tussen haakjes: 14.02 was ook de beste dag in topjaar 2004) en 20.02 (482 ex.). 

 

MANDARIJNEEND.  Tussen 29.03 en 21.05 werd af en toe een m. gezien aan Kulakbekken te Kortrijk. 

  

SMIENT.  Een behoorlijk aantal Smienten bleef vrij lang op Bergelenput ronddobberen (nog 71 ex. op 15.03 en 49 ex. op 

23.03, met uiteindelijk een laatste waarneming van 2 ex. op 06.04). De laatste vogels voor de regio (3 m.) werden op 26.04 aan 

de Gavers opgemerkt.   

 

KRAKEEND.  Net als tijdens het vorige voorjaar werd de soort na 01.04 plots enkel nog in de Gavers (max. 3 ex.) en in het 

Scheldegebied (waar de soort broedt) waargenomen. 

 

WINTERTALING.  De laatste Wintertalingen (3 ex.) werden op 27.04 in de Gavers gezien.  Vooral de Heulebeekmeersen te 

Ledegem sprongen in het oog wat betreft pleisterende doortrekkers, met bv. 120 ex. op 14.02. 

 

PIJLSTAART.  Deze eend werd tijdens de voorjaarstrek waargenomen op de Gaverplas ( resp. 2, 4, 2, 8, 2, 1 en 1 ex. op 

resp. 11.02, 14.02, 22.02, 26.02, 16.03, 24.04 en 28.05), in de Heulebeekmeersen te Ledegem (3 m. + 1 v. op 14.02), de 

bekkens te Spiere-Warcoing (4 ex. op 14.02 en 2 ex. op 18.02) en op Bergelenput (1 m. van 15.02 tot 22.02 en 4 ex. op 

09.04). gou,dkj,sel,div,rbi,aub,bam. 

 

ZOMERTALING.  Er bereikten ons waarnemingen van pleisterende vogels uit de Gavers (resp. 2, 2, 1, 1 en 1 ex. op resp. 

12.03, 14.03, 29.03, 06.04 en 05.05), het Scheldegebied (1 ex. te Avelgem op 14.03 en resp. 3, 2 en 5 ex. te Kerkhove op resp. 

22.03, 04.04 en 05.04), Bergelenput (2 ex. op 14.03), de Heulebeekmeersen te Ledegem (resp. 2, 2 en 1 ex. op resp. 26.03, 

27.03 en 12.04) en Kasselrijbeekbekken te Vichte (2 ex. op 05.04 en 19.04). Een overtrekkende vogel werd op 09.04 te St-

Denijs waargenomen.  

 

SLOBEEND.  Tussen 22.02 (4 ex. op Bergelenput) en 01.06 (1 m. in de Gavers) kwamen 87 verschillende waarnemingen (exl. 

mogelijke dubbeltellingen) binnen, waarvan 16 wellicht betrekking hadden op éénzelfde koppel dat tussen 30.04 en 30.05 op de 

Gaverplas pleisterde. Alle gegevens kwamen uit Bergelen en de Gavers en in veel mindere mate ook uit het Scheldegebied. Op 

03.04 zaten 153 ex. in de Gavers, meteen de grootste groep die ooit in onze regio gezien werd. 

 

TAFELEEND. Na 02.03 (143 ex.) viel het aantal Tafeleenden op Gaverplas pijlsnel terug tot nog max. 15 ex. vanaf 07.03 in 

maart en vanaf april niet méér dan 2 ex.  

 

WITOOGEEND.  In de Gavers zat gedurende de hele periode een w. dat gekoppeld was aan een m. Kuifeend. Verder vloog 

nog een m. op vanaf de Spierebeek langs de oude Spoorweg te Spiere op 23.05.  

 

TOPPER.  Tussen 23.02 en 10.03 zat een 2e KJ m. op Bergelenput, daar afgelost door een adult m. tussen 18.03 en 23.03. Er 

pleisterde ook een 2e KJ m. in de Gavers op 20.03 en 21.03.  

 

BRILDUIKER.  Een koppel verscheen nog tussen 20.04 en 22.04 op de Gaverplas (en ging daar ook even aan het baltsen).  

dco,gou,ber,dby,rbi,alp,dkj,peterdepodt. 

 

ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free) 

 

Er werden 181 trekkende roofvogels gezien, waarmee we het 4de beste voorjaarsseizoen ooit scoren. Het beste voorjaar was  

2005 met 220 doortrekkende roofvogels.  

Er werd enkel regelmatig getrekteld op trektelpost Ingooigem (Christoph Wintein). 



 

WESPENDIEF. trek. Er werden 10 trekkende vogels gezien (beste jaar 1994 had 17 ex.). De eerste trekkende Wespendief 

werd gezien op 05.05 (Heule). De piek werd bereikt tussen 15.05 en 01.06 (6 overtrekkers), met ondermeer een Wespendief 

die op 01.06 laag door het nestterritorium van de Slechtvalken van Harelbeke trok, prompt door de valk uit de lucht werd 

gehaald en zich bibberend verschool in het groen langs de ringweg. De laatste NO-trekker werd op 17.06 genoteerd boven 

Ingooigem. 

pleisteraars. Vanaf 15.05 werd enkele keren een pleisterende Wespendief opgemerkt, verspreid over de regio.  

 

ZWARTE WOUW. Op 16.04 vloog een Zwarte Wouw NO over Zwevegem. Op 25.04 vloog er eentje over de Gavers en 

op 28.04 zeilden tegen de avond liefst 4 ex. over de Gaverplas, waarna ze zich verplaatsten naar de oostzijde van Kortrijk om 

dadelijk terug te keren naar de Gavers, waar ze wellicht ergens bleven slapen. Op 17.05 vloog een Zwarte Wouw naar W 

boven het Scheldegebied van Avelgem en op 12.06 werd nog een exemplaar boven de Gavers opgemerkt. 

ddd,ntj,cbf,rbi,fey,meg,dep. 

 

RODE WOUW. We  ontvingen 7 voorjaarstrekgegevens van telkens 1 ex. : op 05.03 NO over Ingooigem, op 22.03 over de 

Gavers, op 25.03 in Deerlijk, op 26.03 NO over Ingooigem, op 30.03 NO over Bergelenput, op 27.04 O over Zwevegem en 

op 30.06 een Rode Wouw met prooi in de poten naar N over Bellegem. chw,hoy,blm,ght,ddd 

 

BRUINE KIEKENDIEF. trek. Van 05.03 (Gavers) tot 20.05 (Marke) trokken 24 Bruine Kiekendieven over de streek, vaak 

over de Gavers. Op 03.04 was de helft gepasseerd. Steeds betrof het solitaire vogels. gou,vac,dkj,chw,cod,dsd,sxj,dep,ntj. 

pleisteraars. De eerste pleisterende vogel werd gezien op 02.04 (slaapplaats Gavers). Buiten een waarneming in Moorsele (w. 

op 16.04) werd de soort vooral gezien in het zuiden van de regio, waar de Bruine Kiekendieven soms bleven slapen (Sint-

Denijs en Ingooigem, nooit meer dan 1 ex. tegelijk gezien). cod,gou,meg,chw,ddd,cll,dep,dpp,fey,dby,dee. 

 

BLAUWE KIEKENDIEF. Van 11.02 (Sint-Denijs) tot 07.04 (Ingooigem) werden 9 hoogtrekkers opgemerkt. Dat is 2 meer 

dan tijdens het vorige beste voorjaar (2003). In de periode 10-20.03 waren 3 hoogtrekkers te zien.  

Plaatselijke vogels waren er in het begin van de voorjaarstrekperiode nog volop (overwinteraars). Na 07.03 werd de soort 

schaarser op het interfluvium. Op 29.04 werd een laatste kiek gezien op de slaapplaats van Sint-Denijs. Erg laat was de van een 

Z vliegend ad.m. op 29.05 boven Ingooigem. cll,chw,ddd,ght,dby,e.a. 

 

HAVIK. Op 14.03 werd een w. Havik opgemerkt aan het Keibeekbekken te Kortrijk. ddd. 

 

SPERWER. Van 24.02 (Zwevegem) tot 23.04 (Ingooigem) trokken 29 Sperwers over, waarvan 18 ex. in de periode 11-30.03 

(max. 6 ex. op 30.03 boven Zwevegem). Op 26.03 was de helft van de trekkers gepasseerd. Het werd het 5de beste jaar ooit 

(beste jaren waren 2005 met 42 ex. en 2007 met 53 ex.). 

 

BUIZERD. Van 02.03 (Sint-Denijs) tot 06.05 (Vichte) trokken 69 Buizerds over. Een piek werd genoteerd in de 2de decade van 

maart (30 ex.) en de eerste decade van april (15 ex.). Op 31.03 was de helft van de Buizerds gepasseerd. 2009 werd het 2de 

beste jaar ooit (na supervoorjaar 2005 met 94 ex.). 

 

VISAREND. Er trokken 5 voorjaarstrekkers over onze streek : 09.04 (NO Gavers), 01.05 (NO Gullegem), 15.05 (tp Gavers 

en NO Marke), 25.05 (tp Gavers). dkj,dse,gou,ntj. 

 

TORENVALK. Van 27.02 (Sint-Denijs) tot 14.05 (ttp Ingooigem) trokken 9 Torenvalken over, met de piek in de periode 02-

19.04 (4 ex.). Op 10.04 was de helft van de Torenvalken gepasseerd. 

In 2004 waren er 15 voorjaarstrekkers.  

 

ROODPOOTVALK. Op 17.05 werd een eerstejaars mannetje opgemerkt te Sint-Denijs. ddd. 

Het betreft het 18de gegeven van deze soort voor onze regio. 

 

SMELLEKEN. We ontvingen 2 gegevens van NO trekkende vogels : op 27.03 boven Zwevegem en op 08.05 boven de 

Gavers. ddd, dkj. 

 

BOOMVALK. De eerste Boomvalken (2 ex.) werden op 15.04 gezien aan het oud stort van Marke. vql. 



Vanaf 19.04 werd de soort hier zowat dagelijks gezien. Hoogtrek werd opgemerkt van 20.04 (Gullegem) tot 25.05 (Kuurne), in 

totaal 6 ex., waarvan 3 tijdens de periode 08-14.05. vql,dse,vaj,e.a. 

 

SLECHTVALK. De soort werd het hele voorjaar erg regelmatig gezien, bijna steeds in en rond Harelbeke, waar een 

broedgeval plaatsvond. Daarnaast kregen we nu en dan een waarneming uit het Scheldegebied (Waarmaarde en Avelgem : 

wellicht afkomstig van een broedgeval te Ruien).  

 

KERKUIL. Er waren waarnemingen van Kerkuil te Avelgem (30.05), Bavikhove (13.05), Moen (05.04), Outrijve (02.05), Sint-

Denijs (22.04) en  Zwevegem (06.03). blm,vaa,dby,ber,lid 

In Harelbeke werden, op nagenoeg dezelfde plaats, ook twee verkeersslachtoffers gevonden (21.03 en 31.03). rbi 

 

BOSUIL.  Een roepende Bosuil werd gehoord in Sint-Denijs (16.03). dby 

 

VELDUIL.  Op 13.05 werd een jagende Velduil  gespot te Helkijn. ddd 

 

HOENDERACHTIGEN, KRAANVOGELS (free) 

 

KWARTEL. De eerste voorjaarswaarneming was die van een zingende Kwartel op 07.04.  Naast de traditionele 

waarnemingen in het akkervogelgebied Moen - Sint-Denijs – Kooigem - Bellegem, waren er ook waarnemingen aan het 

Kasselrijbeekbekken te Vichte (25.05), in Anzegem (02.06) en aan het Keibeekbekken te Kortrijk (15.06 en 16.06).  

 

WATERRAL. De soort werd gezien of gehoord aan het Keibeekbekken te Kortrijk (max.  6 ex. op 02.03), in de Gavers ( tot 

3 ex. op 16.03), aan de Bergelenput te Gullegem (1 ex. op 08.03), te Avelgem (1 ex. op 13.04 en 15.04)  

 

PORSELEINHOEN.  Tweemaal werd een Porseleinhoen gezien in onze streek. Eerst in het Scheldegebied te Avelgem (1 ex. 

op 03.04) en daarna in het Keibeekbekken te Kortrijk (1 ex. op 11.04). dzf,ddd 

 

KRAANVOGEL.  Op 17.03 vlogen 19 Kraanvogels naar N boven Zwevegem. ddd 

 

STELTLOPERS (dirk) 

 

SCHOLEKSTER.  Vanaf 20.02 (1 ex. roepend te St-Denijs) werden regelmatig Scholeksters waargenomen in de regio (nooit 

meer dan 4 ex. samen). 

 

STELKLUUT.  Op 20.04 pleisterde een vogel aan weidepoel Bergelen (9e regiogegeven).  log,sel,cbf. 

 

KLUUT.  Op 11.03 en 13.03  pleisterden 4 ex. in de Gavers. Daar werden ook nog resp. 6 en 5 ex. overtrekkend 

waargenomen op resp. 22.03 en 26.03. Tenslotte werd op 20.05 een pleisterende vogel opgemerkt aan weidepoel Bergelen.  

gou,dkj,bur,hoy,sel. 

 

KLEINE PLEVIER.  Werd in de regio waargenomen vanaf 16.03: 1 ex. aan Kasselrijbeekbekken te Vichte, waar de soort 

verbleef tot het einde van de periode (max. 5 ex. op 20.04). Voorts bereikten ons 10 gegevens uit de Gavers (vanaf 21.03 met 

1 overvliegend ex., max. 3 ex. overvliegend op 29.05), en gegevens uit Moorsele (1 ex. langs de Ledegemstraat op 22.03), St-

Denijs (2 ex. pleisterend op 30.03), Ingooigem (telkens 1 ex. op 03 en 08.04 over de ttp), Kortrijk (1 ex. overvliegend aan 

Kulakbekken op 19.04), Marke (2 ex. aan de Kleiput in de Pontstraat tussen 03.05 en 15.05), St-Eloois-Vijve (2 ex. aan de oude 

Leie op 03.05) en de bekkens te Spiere-Warcoing (1 ex. op 07.05 en 28.05).  

 

GOUDPLEVIER.  trek.  Resp. 2, 1 en 10 ex. over ttp Ingooigem op 06.02, 11.02 en 12.03, 9 ex. over Vichte op 20.02, resp. 4 

en minstens 1 ex. over Heestert op resp. 22.02 en 01.03, 1 ex. over Rollegem op 01.03 en 5 ex. te St-Denijs op 12.03.  

chw,vac,nielsgoulem,cll.  

pleisteraars.  Resp. 1, 62, 21, 10, 4 en 28 ex. op resp. 03.03, 13.03,17.03, 20.03, 09.04 en 11.04 in de omgeving van de 

Priesterstraat te St-Denijs en 4 ex. te Hulste 08.03.  ddd,vhn,tgh.  

 

ZILVERPLEVIER.   Op 19.05 hield een Zilverplevier zich op aan het Kasselrijbeekbekken te Vichte.  rbi,vac. 



 

BONTE STRANDLOPER.  Op 12.03 vloog een vogel over ttp Ingooigem, op 24.03 was 1 ex. aanwezig op de 

bezinkingsbekkens te Spiere-Warcoing en op 09.05 pleisterde een exemplaar aan Weidepoel Bergelen. chw,div,sel.  

 

BOKJE.  Het grotendeel van de voorjaarsgegevens kwam uit het Keibeekbekken te Kortrijk (tot 16.04, max. 4 ex. op 14.03), 

waarnaast  nog telkens 1 ex. werd gezien aan Kasselrijbeekbekken te Vichte (op 22.02 en 20.03), te Harelbeke (op 08.03 en 

22.03) en te Spiere (1 ex. op 06.03).   

 

WATERSNIP.  Werd regelmatig waargenomen tot 03.05 (deze laatste waarneming betrof een opvliegende vogel te 

Moorsele). Periodemaximum: 12 ex. aan Keibeekbekken te Kortrijk op 21.03 en 22.03, voorts nooit meer dan  9 ex. 

 

HOUTSNIP.  Mogelijke pleisterende doortrekkers (de soort was sinds 08.02.2009 niet meer waargenomen): op 28.02 telkens 

1 ex. aan de oude Leie te Kuurne, te Otegem en te St-Denijs, 2 ex. op 01.03 aan Kennedybos, 1 ex. in de Wolvendreef te 

Kortrijk op 02.03 en op 08.03 resp. 2 en 1 ex. resp. te Harelbeke en aan Bassegembos te Kaster.  cbf,chw,dmm,bur,cbr,vac.   

 

GRUTTO.  trek.  Resp. 19 en 8 ex. over ttp Ingooigem op resp. 27.02 en 10.03 en 5 ex. over de Scheldemeersen te Avelgem 

op 21.03.  chw,renaatvandemeulebroeke. 

pleisteraars. 4 ex. op 08.03 aan Kasselrijbeekbekken te Vichte, tevens op dezelfde dag 1 ex. in de Scheldemeersen te 

Kerkhove, resp. 1 ex. op 11.03, 16.03, 02.04, 05.04 en 06.04, 2 ex. op 18.03 en 3 ex. op 24.03 aan Weidepoel Bergelen en 2 

ex. in de Heulebeekmeersen te Wevelgem op 26.03.  

 

REGENWULP.  trek. 1 ex. over ttp Ingooigem op 03.04, 5 ex. over Kortrijk op 18.04, 1 ex. over de Gavers op 21.04, 1 ex. 

over de Scheldemeersen te Avelgem op 28.04 en 7 ex. te Heestert op 29.04.  chw,vql,gou,dzf,ddd.  

pleisteraars. 1 ex. aan Kasselrijbeekbekken te Vichte op 05.04, een zingende (!) vogel in een weide in de Avelgemse 

Scheldemeersen op 11.04  en 1 opvliegende vogel langs de Ledegemstraat te Wevelgem op 02.05.  vac,ddd,sel.  

 

WULP.  Op resp. 10.03, 24.03 en 06.04 vlogen resp. 1, 3 en 3 ex. langs de ttp te Ingooigem.  Voorts vloog telkens 1 ex. over 

de Gavers op resp. 30.03 en 10.04. chw,gou,dco. 

  

ZWARTE RUITER.  Op 21.03 pleisterden 2 ex. langs de Rijtgracht in het Avelgemse Scheldegebied en op 30.04 was een 

vogel aanwezig aan Weidepoel Bergelen.  ddd,sel. 

 

TURELUUR.  Vanaf 27.02 (1 ex. over de Gavers) tot  07.06 (1ex. pleisterend aan Weidepoel Bergelen) werden 1 februari-, 10 

maart, 5 april-, 7 mei- en 3 juniwaarnemingen verricht, bijna altijd van een solitaire vogel met uitzondering van 2 pleisterende 

ex. op 15.03 langs de Ledegemstraat te Wevelgem en 3 ex. samen over de Gavers trekkend op 13.05.   

 

GROENPOOTRUITER.  Werd waargenomen aan Kasselrijbeekbekken te Vichte (1 ex. op 13.04, 20.04, 24.04, 01.05, 04.05, 

05.05 en 10.05  en 2 ex. op 22.04 en 02.05), in de Gavers te Harelbeke (1 ex. op 13.04, 26.04 en 30.04), te Gullegem (1 ex. 

overtrekkend op 20.04) en aan het sas te Ooigem (1 ex. op 13.05). 

 

BOSRUITER.  Op 24.04 vloog een Bosruiter op aan Kasselrijbeekbekken te Vichte en op 13.05 pleisterde een vogel in de 

Gavers.  gou,cbf. 

 

WITGAT.  Laatste voorjaarswaarneming: 1 ex. op 10.05 aan Kasselrijbeekbekken te Vichte.  cap,chw. 

  

OEVERLOPER.  Eerste voorjaarswaarneming: 1 ex. aan de vijver bij houtimport Vandecasteele te Aalbeke op 11.04. Grootste 

voorjaarsconcentratie: 23 ex. langs het kanaal te Moen op 13.05. 

 

MEEUWEN en STERNS (dirk) 

 

ZWARTKOPMEEUW.  Er kwamen waarnemingen binnen uit de Gavers (1 ex. op 24.02 en 10.03 en 2 overtrekkende vogels 

op 20.03), Rollegem (1 overtrekkend ex. op 01.03), Kortrijk (overvliegend aan Keibeekbekken met resp. 1 en 2 ex. op resp. 

13.03 en 29.04) en Bergelen (1 ex. op 19.03).  dbl,dby,dkj,dco,nielsgoulem,ddd,fey. 

 



DWERGMEEUW.  In de Gavers werden resp. 5 en 1 ex. waargenomen op resp. 23.03 en 27.03 en 5 ex. vlogen op 18.04 naar 

zuidwest aan coupure Deweer te Avelgem. dkj,alp,cbr,ddd. 

 

GEELPOOTMEEUW.  Op 19.04 vloog een 1e winter vogel op langs de Schelde te Outrijve. 

  

PONTISCHE MEEUW.  Op 05.03 werden een adulte en een 4e KJ Pontische meeuw gezien aan de Gavers te Harelbeke.  

gou.  

 

VISDIEF.  Verscheen op 15.04 in de regio (1 ex. aan de Gavers). Daarna werd de soort vnl. nog in de Gavers waargenomen 

(10 waarnemingen tot 28.05, max. 11 ex. op 06.05 en 28.05), waarnaast ook telkens 1 Visdief gezien werd aan het sas te 

Ooigem op 13.05 en aan de vijver bij het oud stort in de Bosstraat te Marke op 02.06.  

christophegruwier,dco,gou,cbr,cbf,bur,sxj,peterdepodt,rbi,dey. 

 

ZWARTE STERN.  Op resp. 28.04, 07.05, 08.05, 09.05, 10.05,13.05, 15.05, 22.05, 25.05, 29.05, 31.05 en 04.06 werden resp. 

1, 4, 2, 1, 3, 3, 2, 8, 1, 1, 3 en 1 ex. gezien in de Gavers. Verder werd enkel boven Bergelenput een Zwarte stern gezien op 

10.05. 

 

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free) 

 

IJSVOGEL.  IJsvogels werden gezien te Avelgem (14.03, 12.05 en 23.05), Bavikhove (15.03 en 17.03), Bissegem (26.04), 

Desselgem (28.05),  Kerkhove (16.05 en 31.05), Kortrijk (16.04), Outrijve (14.04), Waarmaarde (18.04), Wielsbeke (03.05) en 

Zulte (13.05). 

 

BIJENETER. Een overvliegende Bijeneter werd gezien op 19.06 boven Ingooigem. Het is de zevende waarneming van deze 

soort in Zuid-West-Vlaanderen. chw 

 

HOP. Twee keer werd deze zeldzame soort gezien: een eerste keer in het Scheldegebied te Waarmaarde (14.04), later ook 

nog op een gazon in Waregem (20.04). dyy,Boudewijn Declerck 

 

ZWARTE SPECHT. Deze soort werd gehoord in de Spitaelsbossen te Anzegem (22.03). Bert DHondt 

 

KLEINE BONTE SPECHT.  Een roepende Kleine Bonte Specht werd gehoord op 14.03 in de Gavers te Harelbeke. gou 

 

ZANGVOGELS (dieter) 

 

DUINPIEPER. Telkens 1 ex. werd overtrekkend opgemerkt te Ingooigem op 15.04 en te Zwevegem op 19.04. Het betreft de 

vierde en vijfde voorjaarswaarneming van de soort in onze regio. chw,ddd. 

 

BOOMPIEPER. Van 14.03 tot 26.04 werden 14 ex. genoteerd, waaronder 2 ex. te Kortrijk op 19.04. gou. 

 

ROUWKWIKSTAART. Een Rouwkwikstaart werd waargenomen op 07.05 aan het Kasselrijbekken te Vichte. rbi. 

 

NACHTEGAAL. Een zingende Nachtegaal werd opgemerkt te Kortrijk op 18.04. gou. 

 

GEKRAAGDE ROODSTAART. Van 07.04 (1 ex. te Avelgem) tot 10.05 (1 ex. te Waregem) werden 8 ex. waargenomen.  

dzf,chw,cpa. 

 

PAAPJE. In de periode van 12.04 ( 1 ex. te Moorsele) tot 13.05 (1 ex. te Sint-Denijs) werden 8 ex. genoteerd waaronder 2 ex. 

te Sint-Denijs op 26.04. cbr,ddd,cal. 

 

ROODBORSTTAPUIT. Telkens 1 ex. werd gezien op 18.03 te Sint-Denijs, op 22.03 te Harelbeke, op 11.04 te Avelgem en op 

02.06 te Moen. cal,ber,ddd,meg. 

 



TAPUIT. Van 03.04 (2 ex. te Moen) tot 13.05 (2 ex. te Zwevegem) werden een 60-tal ex. genoteerd. Groepjes tot 5 ex. 

werden waargenomen op 18.04 te Kortrijk en op 02.05 te Moen. ddd,gou. 

 

BEFLIJSTER. Op 15.04 waren 2 ex. aanwezig in een weide te Heule. Op 18.04 zaten er minstens 2 aan de Lange Munte te 

Kortrijk en op 19.04 werden 3 ex. waargenomen te Kortrijk en 1 aan de Keibeek te Kortrijk/Zwevegem. Een overvliegend 

exemplaar werd op 20.04 opgemerkt te Moen en op 29.04 was 1 ex. aanwezig te Heestert. bam,chw,gou,cal,Deblauwe Luc,ddd. 

 

CETTI’S ZANGER. De soort was aanwezig in de Gavers te Harelbeke tot 19.04. Er werd telkens 1 ex. waargenomen op 

18.04 te Kerkhove en op 06.05 te Spiere-Helkijn. chw,ddd,bak. 

 

SPRINKHAANZANGER. Aan het Kulakbekken te Kortrijk was de soort aanwezig van 10.04 tot 04.07, waarbij soms 2 

zangposten werden vastgesteld. De soort werd verder waargenomen te Kuurne op 13.04, te Harelbeke op 20.04 en 25.04, te 

Sint-Denijs op 26.04 en te Moen op 29.04 (telkens 1 ex.). ddd,meg,gou,dco. 

 

BRAAMSLUIPER. Van 10.04 (1 ex. Gavers te Harelbeke) tot 30.06 (1 ex. te Vichte) werden een 15-tal vogels waargenomen. 

gou,dco,vac. 

 

FLUITER. Op 11.05 was een Fluiter aanwezig te Zwevegem. ddd. 

 

VUURGOUDHAAN. Op 30.03 werd 1 ex. waargenomen in de Gavers te Harelbeke. gou. 

 

BONTE VLIEGENVANGER. Een Bonte Vliegenvanger werd waargenomen te Avelgem op 18.04. ddd. 

 

WIELEWAAL. Een zingende Wielewaal werd opgemerkt te Kortrijk op 01.05, te Harelbeke op 28.05 en te Heestert op 

04.06. Op 13.06 vloog een Wielewaal naar O boven de ttp Ingooigem. Declercq Rudy,dkj,chw. 

 

EUROPESE KANARIE. Trekkers werden waargenomen op 01.03 te Anzegem, op 17.03 te Sint-Denijs en op 07.04 te 

Ingooigem (telkens 1 ex.). Op 24.04 zong een mannetje te Sint-Denijs. vac,cal,chw,ddd. 

 

GOUDVINK. Op 10.03 werd een overvliegende Goudvink waargenomen te Ingooigem. chw. 

 

APPELVINK. De soort was aanwezig in de Gavers te Harelbeke tot 01.05. Er werden maximaal 17 ex. waargenomen op 

07.03. In de Groene Long te Kuurne was de soort aanwezig tot 14.03. gou,cbr. 

 

GEELGORS. Op 14.03 werd een trekker waargenomen in de Gavers te Harelbeke. gou. 

 

GRAUWE GORS. Op 15.04 werd 1 ex. gezien te Bellegem en op 22.04 werd 1 ex. opgemerkt te Bossuit. De soort was 

aanwezig in Spiere vanaf 22.04, het betreft hier mogelijk een broedgeval. vhn,dse,Vlaemynck Michel. 
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