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In deze rubriek worden waarnemingen opgenomen uit de fusiegemeenten
Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets,
Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek,
Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en
Zoutleeuw.

Systematiek en nomenclatuur zijn dezelfde als gebruikt op
www.waarnemingen.be.
Kort overzicht:
Een Zeearend verbleef een aantal dagen in Lubbeek. Dit was pas de tweede
waarneming voor onze regio. Een Ruigpootbuizerd pleisterde kort in het Vinne
– Zoutleeuw. Een hybride Kok- x Zwartkopmeeuw werd waargenomen in het
Vinne – Zoutleeuw en een Klapekster verbleef een week in het Vierkensbroek –
Zichem.
De waarnemingen:
De strengere winter zal der wel alles mee te maken gehad hebben, we zagen
kleinere aantallen Dodaarzen Tachybaptus ruficollis in het begin van het jaar
dan dat we gewoon zijn. Aan de Bezinkingsputten/Tiens Broek – Tienen
hadden we een maximun van 5 ex. op 7 maart (17 waarnemingsdagen tussen 11
februari en 29 maart). In het Vinne – Zoutleeuw zaten max. 7 ex. op 14 en 17
maart (22 waarnemingsdagen tussen 3 januari en 28 maart). Verder waren der
nog waarnemingen in Lubbeek van 1 ex. op 20 en 23 maart en 4 ex. op 27
maart, op de Gete in Linter met 3 ex. op 13 februari, in Aronst Hoek – Rummen

met 1 ex. op 7 en 13 maart, aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 1 ex. op
23 en 29 maart en 2 ex. op 3 maart, in de Kloosterbeemden – Zichem met 1 ex.
op 14 januari, in het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 28 februari aan de
Kleine Gete – Zoutleeuw met 1 ex. 16 februari. De waarnemingen van Fuut
Podiceps cristatus met minstens 10 ex. werden gedaan aan de Vijvers van
Roosbeek met 10 ex. op 18 maart en 12 ex. op 13 maart, aan de Gempvijvers –
St.-Joris-Winge met 12 ex. op 3 maart, 16 ex. op 23 maart en 20 ex. op 29 maart
en in het Vinne – Zoutleeuw met 14 ex. op 28 maart. Op 8 maart werden de
eerste Geoorde Futen Podiceps nigricollis, een groep van al maar direct liefst
14 ex., gezien in het Vinne – Zoutleeuw. De aantallen liepen, na een daling
tijdens het vervolg van maart, tegen het eind van de maand terug op tot 16 ex..
Er werden 1365 Aalscholver Phalacrocorax carbo gezien, wat helemaal
overeenkomt met dezelfde periode vorig jaar. Hoge dagaantallen voor een
bepaald gebied werden niet genoteerd.
In het Vierkensbroek – Zichem werd een Roerdomp Botaurus stellaris
waargenomen op 6 en 14 januari, 16 februari en 27 maart (Kamiel Aerts). Een
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta op 25 maart in het Vinne – Zoutleeuw
droeg spijtig genoeg de sporen van een ontsnapte vogel onder vorm van een
niet-wetenschappelijke ring. Ook kon de reiger heel kort benaderd worden,
want zijn herkomst nog bevestigde (Bart Verstraete). Voor Grote Zilverreiger
Ardea alba hebben we een uitgebreid overzicht. Tenzij anders vermeld gaat het
om meldingen van 1 ex.. Er waren er dus in Aarschot op 8 januari, aan de
Begijnenbeekvallei – Assent op 27 februari, in Boutersem op 3 januari, aan de
Gempvijvers – St.-Joris-Winge op 27, 29 en 30 maart, in de Spicht – Lubbeek
op 2 januari, in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt op 18 februari (2
ex.), aan de Halve Maan – Diest op 10 en 14 maart, over Diest – Centrum op 19
januari, in het Doysbroek – Linter op 24 januari, in het Dunbergbroek –
Holsbeek op 6 februari, in de Getevallei – Hoegaarden op 17 en 20 januari en
15 februari, in de Getevallei in Linter op 21 februari, in Halle-Booienhoven op
9 januari, aan het Molensteen – Neervelp op 17 januari, in het Vinne –
Zoutleeuw op 21, 24 en 31 januari, 4 en 25 februari en 6, 7 (4 ex.), 11 en 13
maart, in Holsbeek op 17 januari, 6 en 14 februari en 18 maart, in Honsem op
24 januari (2 ex.), in Houwaart op 13 februari, in de Kloosterbeemden op 28
februari, in Lubbeek op 10 en 18 januari, 8 en 19 februari en 20 maart, aan de
Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden op 24 januari, aan het Kasteel van
Oorbeek op 2 en 6 februari, in Molenstede op 7 februari, in Nieuwrode op 11
januari, aan de Paddepoel – Bunsbeek op 10, 15 en 23 januari, 3, 7, 21, 27 en 28
(2 ex.) februari en 1 en 14 maart, aan de Vijvers van Roosbeek op 5 februari en
13 maart (6 ex.), in het Rosdel – Hoegaarden op 10 januari, 20 februari en 13 en
27 maart, in Rotselaar op 23 maart, in Aronst Hoek – Geetbets op 17 januari, 14

februari (3 ex.) en 1 en 13 maart, in de Snoekengracht – Vertrijk op 10 maart, in
het Tiens Broek – Tienen op 17 en 18 januari, in de Vallei van de
Mollendaalbeek – Bierbeek op 18 januari, in de Vallei van de Drie Beken –
Schaffen op 2 en 27 maart, in de Velpevallei in Butsel op 3, 10 en 17 (2 ex.)
januari, in het Vierkensbroek – Zichem op 6, 7, 20, 21 en 25 februari en 6, 13,
14, 15 en 17 maart, in het Wachtbekken van Miskom op 3, 14 en 27 februari,
aan het Walenbos – Tielt-Winge op 10 januari en 26 maart (2 ex.), in
Walshoutem op 6 en 20 februari en 12 en 13 maart, in het Webbekomsbroek –
Diest op 16 en 30 januari en 4 en 12 (2 ex.) februari en 2, 5, 7, 8 (2 ex.), 13 (2
ex.) en 15 maart, aan de Vijvers van Zétrud op 7 en 20 januari en 3 (2 ex.) en 12
februari en in Zoutleeuw op 9 januari.
Op 14 maart pleisterden 15 Ooievaars Ciconia ciconia in Aarschot, op 20
maart vlogen hier 2 ex. over. Verder waren er nog waarnemingen in
Begijnendijk van 3 ex. op 22 februari, in Holsbeek met 7 ex. op 20 februari en 1
ex. op 1 maart, aan Zwarte Bos – Bierbeek met 2 ex. pleisterend op 8 maart,
over Schaffen vlogen 4 ex. op 20 maart, aan de Paddepoel – Bunsbeek
pleisterden 5 ex. op 26 en 27 maart, aan de Schaffelberg – Glabbeek vlogen 2
ex. over op 1 maart, in St.-Pieters-Rode werd 1 ex. gezien op 19 maart, over de
Bezinkingsputten – Tienen vlogen 16 ex. op 25 februari, 6 ex. op 5 maart en 1
ex. op 18 maart en over het Vierkensbroek – Zichem vlogen 2 ex. op 25
februari.
Een Zwarte Zwaan Cygnus atratus vloog op 28 februari over Aarschot, aan de
Paddepoel – Bunsbeek pleisterde 1 ex. van 4 tot 27 maart en in Nieuwrode
pleisterden 2 ex. op 7 februari.
Een groep van +/- 130 Rietganzen spec. Anser serrirostris/fabalis vlogen op 3
januari over Lubbeek. Over de Demervallei tussen Aarschot en Testelt vloger er
4 op 25 maart. Aan de Bezinkingsputten – Tienen pleisterden 5
Toendrarietganzen Anser serrirostris van 9 januari tot 21 februari. Eén
februari was dag met hoogst uitzonderlijke aantallen overtrekkende Kolganzen
Anser albifrons, toch wat onze regio betreft. Zo werden 650 ex. gezien over
Kortrijk-Dutsel, 405 ex. over de Dievendaal – Tienen en 57 ex. over St.-PietersRode. Nog mooie aantallen vlogen op 18 januari over Attenhoven (120 ex.) en
op 31 januari over het Walenbos – St.-Joris-Winge (60 ex.) en ook op de 31 ste
pleisterde 60 ex. in Diest. Verder waren er nog waarnemingen op 5 januari aan
de Bezinkingsputten – Tienen (5 ex. over) en op 7 februari (17 ex. pleisterend),
op 8 januari in Tienen (26 ex. over), op 9 januari in Lubbeek (15 ex. over) en op
4 februari in Rillaar (27 ex. over). Plaatsen met frequent waarnemingen van
Grauwe Ganzen Anser anser waren het Webbekomsbroek – Webbekom met 8
waarnemingsdagen tussen 12 februari en 20 maart met aantallen tussen 2 en 13

ex., de Bezinkingsputten – Tienen met 41 waarnemingsdagen tussen 5 januari
en 25 maart met aantallen tussen 5 en 82 ex., het Vinne – Zoutleeuw met 17
waarnemingsdagen tussen 3 januari en 29 maart met aantallen tussen 1 en 145
ex. en het Vierkensbroek – Zichem met 9 waarnemingsdagen tussen 6 januari en
27 maart met aantallen tussen 2 en 14 ex.. Plaatsen waar sporadisch Grauwe
Ganzen werden gezien waren Begijnendijk met 2 ex. op 1 maart, Holsbeek met
104 ex. over op 21 februari, Butselbos – Boutersem met 2 ex. over op 23 maart,
de Wallen – Diest met 1 ex. op 10 en 14 maart, 2 ex. op 8 maart en 4 ex. op 27
februari en 7 maart, het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode met 2 ex. over op
18 maart, het Molenstedebroek – Molenstede met 1 ex. over op 13 maart,
Aronst Hoek – Rummen met 2 ex. op 10 en 17 januari, 8 ex. op 13 maart en 70
ex. op 14 februari, Scherpenheuvel met 1 ex. op 25 januari en de
Kloosterbeemden – Zichem met 2 ex. op 6 maart, 6 ex. op 28 maart, 7 ex. op 20
februari, 10 ex. op 21 februari en 15 maart, 11 ex. op 7 februari en 15 ex. op 19
maart. Op 10 februari pleisterde een Indische Gans Anser indicus op de Plas
van Rotselaar. In het Vinne – Zoutleeuw verbleven van 17 januari tot 27
februari 5 ex.. Een Kleine Canadese Gans Branta hutchinsii werd op 22
januari gezien in Werchter (Chris Van Meel). In het Webbekomsbroek –
Webbekom zat een Brandgans Branta leucopsis op 20 maart, in KersbeekMiskom pleisterde 3 ex. op 24 maart, over Attenhoven vlogen 5 ex. op 18
januari en in de Viandra – Tienen zaten 2 ex. op 14 februari. Op 7 maart vlogen
6 Rotganzen Branta bernicla in zuidoostelijke richting over Begijnendijk. In de
Paddepoel – Glabbek pleisterde een Casarca Tadorna ferruginea op 6 maart,
aan de Bezinkingsputten – Tienen zat er 1 op 13 maart. In Lubbeek zat 1
Bergeend Tadorna tadorna op 9 februari, aan de Vijvers van Roosbeek
pleisterden 3 ex. op 13 maart, in de Paddepoel – Glabbeek zaten er vanaf 21
februari tot eind deze periode dagelijks (tot 3 ex.), aan de Plas van Rotselaar
zaten 2 ex. op 10 februari en in Aronst Hoek – Geetbets zaten tot 5 ex. tussen 14
februari en 21 maart. De meeste waren te zien aan de Bezinkingsputten –
Tienen met 54 waarnemingsdagen tussen 14 januari en 31 maart met aantallen
tussen 1 en 14 ex.. In grafiek 1 staat een overzicht.

Graf. 1: Bergeenden in Tienen, jan. - maart 2010
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Er werden nooit eerder in 1 periode zoveel Mandarijneenden Aix galericulata
waargenomen als nu. In Holsbeek zaten 2 koppels op 21 maart, aan de Wallen –
Diest zat 1 koppel van 8 februari tot 2 maart, in het Webbekomsbroek –
Webbekom zaten 2 ex. op 2 januari, in Nieuwrode zat een koppel op 13 maart,
in Linden zaten 2 ex. op 17 maart, in het Koebos – Pellenberg zaten 3 ex. op 29
maart, aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge zaten 2 ex. op 15 maart en een
koppel op 29 maart, in de Viandra – Tienen zat 1m. op 14 februari, in het
Doodbroek – Zichem zat 1m. op 16 februari, in de Kloosterbeemden – Zichem
zaten 3 ex. op 20 februari, in het Vierkensbroek – Zichem zat 1 m. op 26
februari en in het Vinne – Zoutleeuw zat 1m. op 2 en 16 januari en 19 februari.
In het Webbekomsbroek – Webbekom zaten 4 Smienten Anas penelope op 16
maart, in Aronst Hoek – Geetbets zaten 4 ex. op 7 maart en 1 ex. op 14 maart, in
het Vinne – Zoutleeuw zat 1 ex. op 17 en 24 januari, in het Vierkensbroek –
Zichem zat 1 ex. van 26 tot 28 februari en van 5 tot 7 maart en 3 ex. op 16
maart, in de Paddepoel – Glabbeek zat 1 ex. op 15, 17, 23, 25 en 27 maart, 2 ex.
op 18 en 19 maart, 3 ex. op 22 maart en 4 ex. op 21 maart. De meeste
exemplaren werden waargenomen aan de Bezinkingsputten – Tienen met 36
waarnemingsdagen tussen 21 januari en 16 maart met aantallen tussen 1 en 8
ex.. Zie hiervoor grafiek 2.

Graf. 2: Smient in Tienen, jan. - maart 2010
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Er werden op 21 plaatsen Krakeenden Anas strepera gezien. Beginnen we met
de plaatsen met minder dan 5 waarnemingen dan hebben we Holsbeek met 2 ex.
op 6 februari, 3 ex. op 5 maart, 7 ex. op 14 maart, 4 ex. op 25 maart en 2 ex. op
29 maart, de Vijvers van Roosbeek met 12 ex. op 5 februari, 39 ex. op 13 maart
en 25 ex. op 18 maart, de Vallei van de 3 Beken – Diest met 6 ex. op 2 maart,
het Betserbroek – Geetbets met 5 ex. op 10 januari, de Getevallei – Hoegaarden
met 5 ex. op 20 januari en 2 ex. op 15 februari, het Rosdel – Hoegaarden met 1
ex. op 13 maart en 2 ex. op 27 maart, de Vijvers van Zétrud met 3 ex. op 13
februari, 7 ex. op 22 februari en 2 ex. op 7 maart, het Wachtbekken van Miskom
met 2 ex. op 16 januari, 15 ex. op 27 februari, 40 ex. op 6 maart, 63 ex. op 14
maart en 10 ex. op 27 maart, de Demervallei tussen Aarschot en Testelt met 2
ex. op 25 maart en 3 ex. op 26 maart, het Molenstedebroek – Molenstede met 5
ex. op 16 februari en 17 ex. op 13 maart, de Plas van Rotselaar met 28 ex. op 22
januari, 4 ex. op 17 februari en 18 ex. op 25 februari, de Gempvijvers – St.Joris-Winge met 30 ex. op 3 maart en 2 ex. op 29 maart, de Putten van Fonteyn
– Tremelo met 4 ex. op 20 maart en het Doodbroek – Zichem met 3 ex. op 16
februari. Bekijken we de gebieden met meer dan 5 waarnemingsdagen dan
hebben we de gebieden Halve Maan/Webbekomsbroek – Diest met 19
waarnemingsdagen tussen 7 januari en 25 maart met aantallen tussen 2 en 96
ex., de Bezinkingsputten – Tienen met 50 waarnemingsdagen tussen 24 januari
en 30 maart met aantallen tussen 1 en 116 ex., het Vinne met 23
waarnemingsdagen tussen 2 januari en 29 maart met aantallen tussen 3 en 140
ex., de Kloosterbeemden – Zichem met 6 waarnemingsdagen tussen 6 januari en
28 maart met aantallen tussen 1 en 33 ex., de Paddepoel – Glabbeek met 24
waarnemingsdagen tussen 3 februari en 31 maart met aantallen tussen 1 en 23

ex., Aronst Hoek – Geetbets met 6 waarnemingsdagen tussen 10 januari en 14
maart met aantallen tussen 7 en 60 ex. en het Vierkensbroek – Zichem met 10
waarnemingsdagen tussen 6 februari en 27 maart met aantallen tussen 2 en 68
ex..
Op 21 plaatsen werden Wintertalingen Anas crecca gezien. We geven een
overzicht in hetzelfde stramien als bij de Krakeend. Plaatsen met max. 5
waarnemingen waren Bierbeek met 5 ex. op 24 januari en 12 ex. op 8 maart, het
Blauwschuurbroek – Bierbeek met 5 ex. op 23 januari, 12 ex. op 7 maart en 3
ex. op 13 maart, de Vijvers van Roosbeek met 3 ex. op 17 januari, 8 ex. op 5
februari, 6 ex. op 13 maart en 12 ex. op 18 maart, het Paepenbroek – Assent met
3 ex. op 10 januari, 4 ex. op 13 en 16 januari en 5 ex. op 18 februari, de Vallei
van de 3 Beken – Diest met 7 ex. op 2 maart, de Getevallei – Hoegaarden met 8
ex. op 20 januari en 12 maart en 6 ex. op 14 maart, het Rosdel – Hoegaarden
met 3 ex. op 13 maart en 4 ex. op 27 maart, St.-Pieters-Rode met 5 ex. op 17
februari, de Vijvers van Zétrud met 2 ex. op 7 maart, de Spicht – Lubbeek met 4
ex. op 23 januari, 10 ex. op 17 februari, 3 ex. op 16 maart en 2 ex. op 18 maart,
de Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 10 ex. op 3 maart, de Putten van Fonteyn
– Tremelo met 6 ex. op 20 maart en 2 ex. op 28 maart en de Kloosterbeemden –
Zichem met 1 ex. op 16 februari en 2 ex. op 28 maart. De plaatsen met op meer
dan 5 dagen waarnemingen zijn de Paddepoel – Glabbeek met 25
waarnemingsdagen tussen 10 januari en 31 maart met aantallen tussen 1 en 30
ex.., het Wachtbekken – Miskom met 6 waarnemingsdagen tussen 23 januari en
27 maart met aantallen tussen 5 en 103 ex., Aronst Hoek – Geetbets met 6
waarnemingsdagen tussen 10 januari en 13 maart met aantallen tussen 4 en 47
ex., de Bezinkingsputten – Tienen met 55 waarnemingsdagen tussen 5 januari
en 31 maart met aantallen tussen 4 en 350 ex., het Vierkensbroek – Zichem met
9 waarnemingsdagen tussen 20 februari en 15 maart met aantallen tussen 2 en
34 ex., het Vinne – Zoutleeuw met 14 waarnemingsdagen tussen 2 januari en 14
maart met aantallen tussen 1 en 29 ex. en het Webbekomsbroek – Diest met 10
waarnemingsdagen tussen 16 januari en 25 maart met aantallen tussen 3 en 266
ex..
De meeste Pijlstaarten Anas acuta waren te zien aan de Bezinkingsputten –
Tienen. Er werden er daar op 50 dagen waargenomen tussen 5 januari en 28
maart met aantallen tussen 1 en 57 ex.. Dit maakt dit één van de beste periodes
ooit voor de soort op deze plaats. In grafiek 3 zie je het hele overzicht.

Graf. 3: Pijlstaart in Tienen, jan. - maart 2010
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Andere plaatsen met deze soorten waren het Webbekomsbroek – Webbekom
met 2 ex. op 12 februari, de Paddepoel – Glabbeek met 1 m. op 26 februari, 1v.
van 23 tot 26 maart en 2 ex. op 23 februari, het Wachtbekken – Miskom met 2
ex. op 13 en 14 februari en 6 maart, 7 ex. op 23 januari en 16 ex. op 14 maart,
het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 25 februari en 5, 7 en 19 maart, 2 ex.
op 27 en 28 februari en 15 maart en 7 ex. op 26 februari en het Vinne –
Zoutleeuw met 1 ex. op 16 februari, 2 ex. op 2 januari en 21 februari, 4 ex. op 7
februari, 6 ex. op 3 januari, 15 ex. op 4 februari en 36 ex. op 24 januari.
De tweede waarneming van Zomertaling Anas querquedula dit jaar in België
kwam van de Paddepoel – Glabbeek. Daar zat een koppel op 26 februari. Het
was dan wel wachten tot 16 maart voordat er terug een koppel zat. Deze werden
gezien tot 26 maart. Aan de Bezinkingsputten – Tienen waren, voor het tweede
opeenvolgende jaar, opvallend weinig Zomertalingen aanwezig. Er zat 1 ex. op
24, 25 en 28 maart en 2 ex. op 21 en 31 maart. In het Vierkensbroek – Zichem
zat een koppel op 26 maart en een mannetje op 30 maart. De meeste exemplaren
werden in het Vinne – Zoutleeuw gezien met 1 ex. op 8, 12, 14, 18, 19, 24 en 26
maart en 2 ex. op 4, 6, 7, 11, 17, 28 en 29 maart. Ook dit waren maar heel
weinig exemplaren.
Slobeenden Anas clypeata werden wel wat meer gezien. Gebieden met weinig
gegevens waren de Paddepoel – Glabbeek met 1 ex. op 18 maart, 2 ex. op 1, 16,
19, 20, 21, 22 en 26 maart en 4 ex. op 20 maart. In het Wachtbekken – Miskom
zaten 2 ex. op 6 en 27 maart, in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt zat 1
m. op 8 maart, in Aronst Hoek – Geetbets zat 1 ex. op 7 maart, aan de
Gempvijvers – St.-Joris-Winge zat 1 ex. op 8 en 12 januari en 2 ex. op 27
januari. In 3 gebieden werden meer Slobeenden gezien. Dat zijn de

Bezinkingsputten – Tienen met 14 waarnemingsdagen (waarvan 12 in maart)
tussen 22 januari en 31 maart met aantallen tussen 1 en 14 ex., het
Vierkensbroek – Zichem met 13 waarnemingsdagen tussen 26 februari en 30
maart met aantallen tussen 2 en 23 ex. en het Vinne – Zoutleeuw met 16
waarnemingsdagen tussen 25 februari en 31 maart met aantallen tussen 1 en 62
ex.. Op 7 februari zwommen 2m. + 3v. Krooneend Netta rufina in het Vinne –
Zoutleeuw, een nieuwe soort voor het gebied (Michaël Vandeput, Erwin
Collaerts, Peter Collaerts, Kathleen Geukens, Philippe Smets).
Er werden op heel wat plaatsen Tafeleenden Aythya ferina waargenomen.
Beginnen we met de kleine aantallen. Die werden opgetekend in Aarschot met 1
ex. op 8 januari, in Holsbeek met 2 ex. op 14 maart en 6 ex. op 5 maart, aan de
Vijvers van Roosbeek met 5 ex. op 13 maart en 15ex. op 5 februari, in het
Rosdel – Hoegaarden met 3 ex. op 27 maart, in Kortrijk-Dutsel met 5 ex. op 26
februari, in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt met 1 ex. op 6 en 8
januari en 14 februari, in het Molenstedebroek – Molenstede met 1 ex. op 16
februari, aan de Plas van Rotselaar met 3 ex. op 10 februari en 23 ex. op 17
februari, in Aronst Hoek – Geetbets met 9 ex. op 21 maart, 19 ex. op 13 maart,
48 ex. op 14 maart en +/- 50 ex. op 7 maart, de Gempvijvers – St.-Joris-Winge
met 25 ex. op 3 maart, de Demerbroeken – Zichem met 1 ex. op 18 februari, het
Doodbroek – Zichem met 1 ex. op 30 januari. Plaatsen met meer gegevens zijn
de Halve Maan/Webbekomsbroek – Diest met 10 waarnemingsdagen tussen 16
januari en 20 maart met aantallen tussen 1 en 30 ex., de Vijvers van Zétrud met
13 waarnemingsdagen tussen 3 februari en 25 maart met aantallen tussen 6 en
48 ex., de Bezinkingsputten – Tienen met 36 waarnemingsdagen tussen 17
januari en 30 maart met aantallen tussen 1 en 78 ex., het Vierkensbroek –
Zichem met 9 waarnemingsdagen tussen 26 februari en 30 maart met aantallen
tussen 1 en 7 ex. en het Vinne – Zoutleeuw met 25 waarnemingsdagen tussen 2
januari en 30 maart met aantallen tussen 3 en 108 ex..
Voor Kuifeenden Aythya fuligula gaan we hetzelfde te werk gaan. Gebieden
met enkele waarnemingen zijn Holsbeek met 4 ex. op 5 maart en 2 ex. op 25
maart, Betekom met 2 ex. op 24 maart, de Vijvers van Roosbeek met 2 ex. op 5
februari, 6 ex. op 13 maart en 15 ex. op 18 maart, de Paddepoel – Glabbeek met
1m. op 14 en 22 maart, Kortrijk-Dutsel met 2 ex. op 26 februari, de Demervallei
tussen Aarschot en Testelt met 2 ex. op 8 januari, de Plas van Rotselaar met 4
ex. op 17 februari en 14 ex. op 25 februari, Aronst Hoek – Geetbets met 5 ex.
op 13 maart, 9 ex. op 7 maart, 14 ex. op 14 maart en 20 ex. op 21 maart, de
Gempvijvers – St.-Joris-Winge met 15 ex. op 3 maart, de Putten van Fonteyn –
Tremelo met 2 ex. op 20 en 28 maart en de Kloosterbeemden – Zichem met 1m.
op 20 februari. De betere plaatsen waren de Halve Maan/Webbekomsbroek –
Diest met 18 waarnemingsdagen tussen 16 januari en 30 maart met aantallen
tussen 2 en 188 ex., de Vijvers van Zétrud met 10 waarnemingsdagen tussen 10
februari en 14 maart met aantallen tussen 2 en 11 ex., de Bezinkingsputten –

Tienen met 30 waarnemingsdagen tussen 21 februari en 30 maart met aantallen
tussen 1 en 48 ex., het Vierkensbroek – Zichem met 10 waarnemingsdagen
tussen 7 februari en 27 maart met aantallen tussen 4 en 54 ex. en het Vinne –
Zoutleeuw met 26 waarnemingsdagen tussen 2 januari en 29 maart met
aantallen tussen 1 en 91 ex.. De strenge winter stuurde een aantal Grote
Zaagbekken Mergus merganser onze regio uit. Er was 1 m. aanwezig in de
Halve Maan – Diest op 11 februari, op 12 februari zaten hier op de Wallen 2
mannetjes. Op de Vijvers van Zétrud zaten 2 m. van 11 tot 13 februari, in het
Molenstedebroek – Molenstede zat een vrouwtje op 26 januari, in het Tiens
Broek – Tienen zaten 2 m. op 15 februari en in het Vierkensbroek – Zichem
zaten 1m. + 1v. op 14 en 15 maart.
Er werden heel wat Rode Wouwen Milvus milvus waargenomen. Telkens ging
het om waarnemingen van 1 ex., behalve bij 1 geval. Er werden er gezien in
Attenhoven op 22 maart, aan de Demervallei tussen Aarschot en Testelt op 29
januari, in Scherpenheuvel op 20 maart, aan de Bezinkingsputten – Tienen op
24 en 25 (2 ex.) februari en 16 en 19 maart, in Houwaart op 17 februari, aan het
Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode op 18 en 24 maart, in Kerkom op 3
februari, in Tremelo op 6 maart (2 ex.), in Lubbeek op 7 maart, aan de
Luienberg – Bekkevoort op 7 februari, in Molenbeek-Wersbeek op 1 maart, aan
de Molenheide – Langdorp op 27 februari, in Nieuwrode op 17 en 31 januari, in
Orsmaal-Gussenhoven op 12 januari, over het Plateau van Outgaarden op 25
maart, aan de Vijvers van Roosbeek op 8 januari, over Tienen op 24 maart en in
het Webbekomsbroek – Webbekom op 20 maart.
Van 8 tot 10 januari pleisterde een Zeearend BAHC Haliaeetus albicilla in de
buurt van de Spicht en omgeving – Lubbeek (Niels Ryckeboer, Philippe Smets).
Al heel vroeg op het jaar, nl. Op 10 februari, vloog de eerste Bruine
Kiekendief Circus aeruginosus van het jaar voor de regio over de
Bezinkingsputten – Tienen. Hier werden er nog gezien op 11 en 16 (2 ex.)
februari en 6, 15, 16, 18 (2 ex.), 19, 22, 27, 29 en 30 (2 ex.) maart. In het Vinne
– Zoutleeuw zat 1 ex. op 22, 26, 27 en 30 maart. Er werden maar liefst 218
meldingen van Blauwe Kiekendief Circus cyaneus gedaan. De details vind je
op www.waarnemingen.be.
Een Ruigpootbuizerd BAHC Buteo lagopus joeg kortstonding in het Vinne –
Zoutleeuw op 11 maart (Michaël Vandeput).
Er vlogen Smellekens Falco columbarius over Rotselaar op 7 februari, over het
Plateau van Willebringen op 27 maart, over Attenhoven op 8 maart, over
Orsmaal-Gussenhoven op 16 januari, over het Plateau van Pellenberg op 26
februari, over Tielt op 15 februari, over St.-Joris-Winge op 29 januari en over

de Bezinkingsputten – Tienen op 9 en 30 januari, 16 februari en 15 maart.
Slechtvalken Falco peregrinus waren te zien in Lubbeek op 10 en 12 januari,
in Roosbeek op 9 januari, in de Paddepoel – Bunsbeek op 23 januari, 3 februari
en 12 en 27 maart, in Attenhoven op 17 maart, in Walsbergen – Linter op 10
januari, op het Plateau van Outgaarden op 30 januari, in Aronst Hoek –
Geetbets op 21 maart en aan de Bezinkingsputten – Tienen op 30 januari, 13 en
16 februari en 1, 4 (2 ex.), 8, 14, 15, 19, 23 en 31 maart.
In de Kloosterbeemden – Zichem riepen 2 Porseleinhoenen Porzana porzana
op 28 maart (Kamiel Aerts).
Over de Bezinkingsputten – Tienen vlogen op 25 februari 721 Kraanvogels
Grus grus in groepen van 350, 108, 106, 57, 50, 43 en 7 ex.. Verder waren der
nog waarnemingen in Bierbeek op 7 maart (3 ex.), aan de Busselberg – Diest op
17 maart (40 ex.), in Kaggevinne op 1 maart (3 ex.), aan de Ransberg op 28
februari (4 ex.), over Werchter op 7 maart (14 ex.), in Scherpenheuvel op 25
februari (30 + 15 ex.), in Tienen op 4 februari (2 ex.), 25 februari (120 ex.) en 6
maart (4 ex.), over Goetsenhoven op 3 maart (140 ex.), over Zoutleeuw op 25
februari (7 ex.) en over het Vinne – Zoutleeuw op 30 maart (60 ex.).
In het Vinne – Zoutleeuw zat de eerste Scholekster Haematopus ostralegus van
het voorjaar op 27 februari. Nog 1 ex. zat hier op 28 februari en 6 en 19 maart
en 2 ex. op 18 en 29 maart. Aan de Bezinkingsputten – Tienen zat vanaf 2 tot
eind maart geregeld een koppel. In het Vierkensbroek – Zichem zat 1 ex. op 14
maart. Op 18, 23, 27 en 28 maart zat 1 Kluut aan de Bezinkingsputten – Tienen,
in het Vinne – Zoutleeuw zat 1 ex. op 17 maart en 3 ex. op 29 maart. De enige
plaats met Kleine Plevieren Charadrius dubius was de Bezinkingsputten –
Tienen. De eerste werd gezien op 17 maart. Tegen het eind van de maand liepen
de aantallen op tot 15 ex..
18 maart was een uitstekende dag om overtrekkende Goudplevieren Pluvialis
apricaria te zien. Aan de Bezinkingsputten – Tienen passeerden er 169. Verder
werd hier 1 ex. gezien op 6, 7 en 12 maart, 13 ex. op 25 februari, 14 ex. op 17
maart, 20 ex. op 24 februari, 60 ex. op 23 maart en 97 ex. op 16 maart. Verder
werd 1 ex. gezien op 19 maart in Holsbeek, 23 ex. op 27 februari op het Plateau
van Willebringen, 1 ex. op 13 maart in Orsmaal, 20 ex. op 4 maart op het
Plateau van Outgaarden, 12 ex. op 27 februari in Zichem en 16 ex. op de Grote
Kouter – Boutersem op 18 maart.
In het Webbekomsbroek – Webbekom zat een Bonte Strandloper Calidris
alpina op 20 maart, in de Paddepoel – Glabbeek zat 1 ex. op 23 maart en in het
Vinne – Zoutleeuw 1 ex. op 27 maart. Aan de Bezinkingsputten – Tienen zat 1
ex. op 14, 21, 22, 23 en 28 maart en 2 ex. op 2 en 15 maart. In de Paddepoel –

Glabbeek pleisterde een Kemphaan Philomachus pugnax van 22 tot 27 maart,
op de 28ste zaten er 2. Aan de Bezinkingsputten – Tienen pleisterden 3 ex. op 24
maart.
In het Webbekomsbroek – Webbekom werd een Bokje Lymnocryptes minimus
gezien op 4 januari. Voor Watersnippen Gallinago gallinago geven we het
ganse overzicht. Er was 1 ex. op 16 januari in het Blauwschuurbroek –
Bierbeek, 1 ex. op 3 januari in het Breisembroek – Tienen, 2 ex. in de Spicht –
Lubbeek op 10 maart, 2 ex. in Drieslinter op 17 maart, 1 ex. in Ezemaal op 19
maart, 1 ex. in de Getebeemden – Hoegaarden op 23 maart, 1 ex. op 13, 14 en
15 februari en 24 maart, 2 ex. op 12, 14, 15, 16 en 24 maart, 3 ex. op 30 januari
en 17 maart, 4 ex. op 15 februari, 5 ex. op 4 februari, 10 ex. op 14 maart en 16
ex. op 31 januari aan de Bezinkingsputten – Tienen, 1 ex. op 15 februari in de
Getebeemden – Tienen, 1 ex. aan de Heibos – Hoeleden op 2 januari, 1 ex. op
24 januari en 14, 18 en 27 maart en 2 ex. op 29 maart in het Vinne – Zoutleeuw,
1 ex. op 15 maart in Hoegaarden, 1 ex. op 12 januari in Kersbeek-Miskom, 3 ex.
op 27 maart en 16 ex. op 28 maart in de Kloosterbeemden – Zichem, 6 ex. op 20
maart en 10 ex. op 28 maart in de Mene- en Jordaanbeekvallei – Hoegaarden, 1
ex. op 16 februari in het Molenstedebroek – Molenstede, 1 ex. op 6, 22 en 27
maart en 2 ex. op 17 maart in de Paddepoel – Glabbeek, 1 ex. in het Rosdel –
Hoegaarden op 13 maart, 1 ex. in Aronst Hoek – Geetbets op 14 februari, 1 ex.
in Tielt-Winge op 2 januari en 25 maart, 3 ex. op 6 maart in het Vierkensbroek
– Zichem, 11 ex. op 6 maart in het Wachtbekken van Miskom en 1 ex. op 13, 20
en 25 maart in Diest. Van Houtsnippen Scolopax rusticola werden meestal
solitaire exemplaren gezien. Zo was er één aan de Busselberg – Diest op 12
maart, in de Spicht – Lubbeek op 21 januari en 10 maart, in het Doysbroek –
Linter op 17 januari, in het Dunbergbroek – Holsbeek op 27 maart, in de
Getevallei – Hoegaarden op 15 maart (2 ex.), in het Vinne – Zoutleeuw op 17
januari (2 ex.), aan het Molenveld – Molenstede op 18 januari, in de Paddepoel
– Glabbeek op 6 maart, in het Paepenbroek – Assent op 24 januari, in TieltWinge op 23 januari, in de Vallei van de 3 Beken – Diest op 18 januari, in het
Vierkensbroek – Zichem op 14 maart, in het Vinaaf – Bierbeek op 10 maart, in
het Walenbos – St.-Joris-Winge op 9 en 15 februari en 15 maart en in het
Webbekomsbroek – Webbekom op 2 en 7 januari. Over de Bezinkingsputten –
Tienen vlogen 3 Grutto’s Limosa limosa op 17 maart, in het Vinne –
Zoutleeuw pleisterde 1 ex. op 25 maart. De eerste Wulp Numenius arquata van
dit jaar werd op 4 februari waargenomen aan de Bezinkingsputten – Tienen.
Daarna was het hier wachten tot 27 februari vooraleer de broedvogels
permanent werden gezien. In Aronst Hoek – Geetbets arriveerden de
broedvogels op 25 februari, in de Paddepoel – Glabbeek op 26 februari. Verder
waren er nog waarnemingen aan het Vliegveld van Schaffen met 1 ex. op 26
februari en 2 maart en 2 ex. op 28 februari en 12 en 19 maart, in het
Webbekomsbroek – Webbekom met 1 ex. op 20 maart, in het Wachtbekken van

Miskom met 1 ex. op 27 maart, in Orsmaal-Melkwezer met 1 ex. op 14 maart en
2 ex. op 31 maart en in Walsbergen-Linter met 1 ex. op 28 maart.
In het Webbekomsbroek – Webbekom zaten 2 Tureluurs Tringa totanus op 20
maart, in de Paddepoel – Glabbeek zaten 1 ex. op 29 maart, 2 ex. op 20, 21 en
24 maart, 3 ex. op 23 maart en 7 ex. op 22 maart, aan de Bezinkingsputten –
Tienen zaten 1 ex. op 19 en 29 maart en 2 ex. op 15, 23 en 28 maart en in het
Vinne – Zoutleeuw zaten 1 ex. op 19 maart en 7 ex. op 17 maart. In de
Paddepoel – Glabbeek werden op 21 dagen tussen 23 januari en 31 maart
Witgatjes Tringa ochropus waargenomen met tussen 1 en 9 ex.. In grafiek 4 zie
je het overzicht.
Graf. 4: Witgatje in Glabbeek, jan. - maart 2010
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Aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten tussen 17 januari en 31 maart bijna
dagelijks 1 of 2 exemplaren. Verder waren er nog waarnemingen in Holsbeek
van 1 ex. op 26 februari, in Lubbeek van 1 ex. op 13 maart, in het Paepenbroek
– Assent van 1 ex. op 13 januari, aan het Vliegveld van Schaffen met 2 ex. op
19 maart, in het Webbekomsbroek – Webbekom met 1 ex. op 3 januari en 2 ex.
op 20 maart, in de Getevallei – Hoegaarden met 1 ex. op 23 en 24 maart, in de
Mene- en Jordaanbeekvallei – Hoegaarden met 1 ex. op 30 januari, in KortrijkDutsel met 1 ex. op 31 januari en 26 februari en 2 ex. op 30 januari, in St.Pieters-Rode met 1 ex. op 19 maart, aan de Vijvers van Zétrud met 1 ex. op 17
februari, in Drieslinter met 1 ex. op 17 maart, in de Getevallei – Tienen met 2
ex. op 14 maart, in de Menevallei – Oorbeek met 1 ex. op 26 en 28 maart en in
het Vierkensbroek – Zichem met 1 ex. op 27 maart.

Een Kleine Jager Stercorarius parasiticus die op 27 maart over het Vinne –
Zoutleeuw vloog was een heel verrassende soort (Joachim Mergeay). Een
opsomming van het aantal Zwartkopmeeuwen Ichthyaetus melanocephalus in
het Vinne – Zoutleeuw gaf 1 ex. op 14 en 27 maart, 2 ex. op 21, 22, 24 en 28
maart, 7 ex. op 18 maart en 8 ex. op 29 maart. Aan de Bezinkingsputten –
Tienen werd 1 ex. gezien op 6 maart, 2 ex. op 26 februari en 27 maart, 4 ex. op
15 maart en 5 ex. op 19 maart. Verder waren er nog éénmalige waarnemingen in
Linter op 20 maart, in Attenhoven op 24 maart, aan de Grote Kouter – Tienen
op 18 maart en in Zichem op 19 maart. Telkens ging het om één-vogelwaarnemingen. Op 21 maart werd een hybride Kok- Chroicocephalus
ridibundus x Zwartkopmeeuw gezien in het Vinne – Zoutleeuw. Deze vogel
was gepaard met een Kokmeeuw en was nest aan het bouwen. Het record van
+/- 1500 getelde Stormmeeuwen Larus canus in de periode januari – maart
2009 werd dit jaar verpulverd met 2020 getelde exemplaren. Hier had het aantal
van 850 exemplaren dat op 24 januari kwam slapen op het ijs in het Vinne –
Zoutleeuw een groot aandeel in. Ter vergelijking, toen op 4 februari het ijs
gesmolten was werden nog amper 2 ex. geteld. Kleine Mantelmeeuwen Larus
fuscus werden gezien in Aarschot op 26 februari (1 ex.), in Holsbeek op 16
maart (2 ex.), in Lubbeek op 10 (3 ex.) en 11 (1 ex.) januari, aan de Halve Maan
– Diest op 28 maart (1 ex.), in Scherpenheuvel op 5 maart (2 ex.), in Houwaart
op 6 en 8 januari en 27 maart (1 ex.) en 13 januari (3 ex.), in Tielt-Winge op 3
januari (1 ex.), aan de Dievendaal – Tienen op 26 maart (7 ex.), aan de
Bezinkingsputten – Tienen op 13 (1 ex.) en 23 maart (10 ex.), in het
Vierkensbroek – Zichem op 14 en 27 maart (1 ex.) en in het Vinne – Zoutleeuw
op 17 januari (3 ex.), 25 en 30 maart (2 ex.) en op 29 maart (4 ex.).
Zilvermeeuwen Larus argentatus werden gezien in Lubbeek met 5 ex. op 11
januari, aan het Blauwschuurbroek – Bierbeek met 3 ex. op 3 maart, aan het
Vinaaf – Bierbeek op met 2 ex. 30 maart, aan de Vijvers van Roosbeek met 1
ex. op 17 januari, aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 10 en 22
januari en 13 maart, 2 ex. op 25 februari en 24 maart, 6 ex. op 21 februari en 9
ex. op 14 maart, in Tremelo met 7 ex. op 15 maart, in de Kloosterbeemden –
Zichem met 2 ex. op 15 maart en in het Vinne – Zoutleeuw met 1ex. op 17
januari en 2 ex. op 24 januari en 14 maart. Een Geelpootmeeuw Larus
michahellis vloog op 10 maart over de Bezinkingsputten – Tienen (Philippe
Smets). Een Pontische Meeuw Larus cachinnans vloog op 3 maart over het
Blauwschuurbroek – Bierbeek (Michaël Abts) en in het Vinne – Zoutleeuw
kwamen 1 ex. slapen op 19 februari en 2 ex. op 16 en 24 januari (Michaël
Vandeput, Peter Collaerts, Erwin Collaerts, Stijn Raymaekers).
Drie Halsbandparkieten Psittacula krameri zaten op 13 februari in Diest.

Op 23 plaatsen werden Zwarte Spechten Dryocopus martius waargenomen en
voor heel wat gebieden ging het om meerdere waarnemingen. Tenzij anders
vermeld ging het om solitaire exemplaren. Die werden gezien in het
Dunbergbroek – Holsbeek op 6, 17 en 21 (2 ex.) februari en 5, 8, 14 (2 ex.), 21
(3 ex.) en 27 maart, in Lubbeek op 10 en 11 januari en 19 maart, in Langdorp op
10 en 16 maart, in het Vorsdonkbos – Aarschot op 6 maart, aan de Luienberg –
Bekkevoort op 13 februari, in Deurne op 19 januari, in de Vallei van de 3 Beken
– Diest op 13 januari, in het Webbekomsbroek – Webbekom op 12 februari en
8, 13, 15, 25 en 28 maart, in Nieuwrode op 17 februari (2 ex.), in de
Demervallei tussen Aarschot en Testelt op 30 januari, aan de Molenheide –
Langdorp op 16 januari en 4 februari, aan de Kratenberg/Rondebos – Lubbeek
op 18 en 25 maart, in Molenstede op 13 maart, in Zichem op 12 februari, in
Houwaart op 18 januari en 14 maart, in het Walenbos – St.-Joris-Winge op 18
januari, aan de Putten van Fonteyn – Tremelo op 20 en 28 maart, in het
Zegbroek – Tremelo op 22 maart, in Averbode op 21 en 28 maart, in de
Kloosterbeemden – Zichem op 14 januari en 27 en 28 maart en in het
Vierkensbroek – Zichem op 2, 19, 22, 23 (2 ex.) en 30 januari, 6, 16, 20 en 27
februari en 14, 15 en 18 maart. Middelste Bonte Spechten Dendrocopos
medius werden waargenomen in het Mollendaalbos – Bierbeek op 19 (3 ex.) en
27 (2 ex.) maart, in Butselbos – Boutersem op 9 en 26 januari, 16 februari en 7
maart (telkens 1ex.), in het Walenbos – St.-Joris-Winge op 15 maart (1 ex.) en
in het Begijnenbos – Waanrode op 28 maart (3 ex.).
Aan het Blauwschuurbroek – Bierbeek pleisterde een Boomleeuwerik Lullula
arborea op 8 maart, in het Kolemveld – Boutersem pleisterden 2 ex. op 17
januari, aan de Rodenberg – Diest pleisterden 8 ex. op 11 maart, over het
Fruitteeltcentrum in Rillaar vloog 1 ex. op 17 maart, in Tielt-Winge pleisterde 5
ex. op 5 januari, 11 ex. op 11 januari, 1 ex. op 15 februari en 14 ex. op 6 maart,
over de Bezinkingsputten – Tienen vlogen 7 ex. op 3 maart en 3 ex. op 16
maart, op de Grote Kouter – Tienen pleisterden 11 ex. op 8 januari en in Zichem
pleisterden 2 ex. op 28 maart. Plaatsen met één of enkele waarnemingen van
Waterpieper Anthus spinoletta waren Holsbeek met 1 ex. op 17 januari en 10
ex. op 26 februari, het Webbekomsbroek – Webbekom met 12 ex. op 22 januari,
de Paddepoel – Glabbeek met 1 ex. op 14 maart, de Getevallei – Hoegaarden
met 6 ex. op 24 maart en 1 ex. op 25 maart, de Mene- en Jordaanbeekvallei –
Hoegaarden met 8 ex. op 3 januari, 3 ex. op 4 januari, 1 ex. op 13 februari, 16
ex. op 6 maart en 24 ex. op 20 maart, Outgaarden met 1 ex. op 7 en 14 januari,
Wezemaal met 1 ex. op 27 februari, Tielt met 17 ex. op 2 januari, de Getevallei
ten zuiden van Tienen met 4 ex. op 20 januari, de Kloosterbeemden – Zichem
met 3 ex. op 28 maart en het Vierkensbroek – Zichem met 1ex. op 6, 8 en 22
januari, 26 februari en 16 en 26 maart, 3 ex. op 16 februari en 17 maart, 5 ex. op
6 maart, 6 ex. op 7 februari en 14 maart, 7 ex. op 27 maart en 9 ex. op 20

februari en het Klein Vinne – Zoutleeuw met 2 ex. op 17 januari. De meeste
exemplaren werden waargenomen aan de Bezinkingsputten – Tienen met 41
waarnemingsdagen tussen 5 januari en 31 maart met aantallen tussen 1 en 26
ex.. Grafiek 5, met het gehele overzicht, vind je hieronder.
Graf. 5: Waterpieper in Tienen, jan. - maart 2010
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Een vrouwtje Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii pleisterde op 22, 26 en 29
maart aan de Dievendaal – Tienen (Michaël Vandeput).
Een Beflijster Turdus torquatus pleisterde op 28 maart aan het Walenbos – St.Joris-Winge. Op 16, 17, 21, 22 en 26 maart zong een Cetti’s Zanger Cettia
cetti in de Spicht – Lubbeek. Rietzangers zongen op 22 maart in het Tiens
Broek – Tienen (1 ex.), op 27 maart in de Kloosterbeemden – Zichem (1 ex.) en
in het Vierkensbroek – Zichem (2 ex.). Januari telde geen enkel Tjiftjaf
Phylloscopus collybita -waarneming, in februari waren er 2 en dit op de 20ste in
Aarschot en op de 22ste in Tienen. Telkens 2 Vuurgoudhaantjes Regulus
ignicapilla zaten op 19 maart in het Mollendaalbos – Bierbeek en op 11 en 26
januari in de Beemden – Landen.
Baardmannetjes Panurus biarmicus werden deze keer enkel aan de
Bezinkingsputten – Tienen waargenomen met 1 ex. op 10 januari, 7 en 16
februari en 19 maart, 2 ex. op 7, 9, 22, 23 en 30 januari, 24 februari en 14 maart
en 3 ex. op 14 januari en 21 februari. Er kwamen 53 meldingen (80 ex.) van
Kuifmees Lophophanes cristatus op de website terecht, te veel om hier
allemaal te gaan opsommen. Dit maakt dit wel de beste periode ooit voor de

soort in de regio. Weeral heel opvallend was dat alle waarnemingen kwamen uit
de west – noordwestelijke kant van ons werkingsgebied. Er werden helemaal
niet veel Zwarte Mezen Periparus ater geobserveerd. Er waren waarnemingen
in Bekkevoort op 18 februari (1 ex.), aan het Vinaaf – Bierbeek op 7 februari (1
ex.), in Molenstede op 28 februari (1 ex.), in Nieuwrode op 19 februari (2 ex.),
in Testelt op 14 februari (2 ex.) en 7 maart (1 ex.), in Zichem op 6 januari (1
ex.) en in het Walenbos – St.-Joris-Winge op 23 januari (1 ex.). Op 24 januari
riep een Buidelmees Remiz pendulinus in het Vinne – Zoutleeuw (Michaël
Vandeput, Erwin Collaerts en Peter Collaerts), op 25 februari riep er één aan de
Bezinkingsputten – Tienen (Philippe Smets).
Van 10 tot 18 maart pleisterde een Klapekster Lanius excubitor in het
Vierkensbroek – Zichem (Gunther Geeraerts, André Van de Laer, Harry Van de
Laer, Gert Vanden Broeck).
Op het Plateau van Outgaarden pleisterden 2 Europese Kanaries Serinus
serinus op 14 januari, aan de Vijvers van Zétrud zaten 2 ex. op 17 februari en
aan de Bezinkingsputten – Tienen zat 1 ex. op 17 en 24 maart en 2 ex. op 19
maart. Er werden ongeveer 2470 Sijzen Carduelis spinus gemeld, wat een hoog
aantal is. De grootste groep telde ongeveer 300 stuks en werd gezien in de
Demervallei tussen Aarschot en Testelt op 18 februari. Telkens 1 ex. Barmsijs
Carduelis cabaret/flammea werd op 16 januari gezien in het Vierkensbroek –
Zichem en op 18 maart aan de Bezinkingsputten – Tienen. Twee Kleine
Barmsijzen Carduelis cabaret vlogen op 11 januari over Lubbeek, 1 ex.
passeerde hier op 10 februari en 1 ex. pleisterde in Zichem op 1 januari. Merk
op dat er in deze periode geen enkele Kruisbek Loxia curvirostra werd gemeld.
Het is jaren geleden dat er in een periode geen enkel individue van deze soort
werd gemeld. Het overzicht van de Goudvinken Pyrrhula pyrrhula starten we
in Bekkevoort waar 1 ex. werd gezien op 14 januari. In het Dunbergbroek –
Holsbeek zaten 1 ex. op 3, 5, 14 en 21 februari en 2 ex. op 6 februari. In het
Mollendaalbos – Bierbeek zat 1 ex. op 5 en 7 maart, aan de Molenheide –
Langdorp zat 1m. op 10 maart, in Tielt-Winge zat 1m. op 15 februari en in het
Vierkensbroek – Zichem zat 1v. op 6 en 8 januari. Appelvinken
Coccothraustes coccothraustes waren ver te zoeken. Eén exemplaar zat op 15
januari in Aarschot, 2 ex. zaten op 7 maart in het Mollendaalbos – Bierbeek en
1 ex. zat op 15 maart in het Walenbos – St.-Joris-Winge.
In Cauberg – St.-Remy-Geest werden op het akkerreservaat van NP begin
januari nog tot 650 Geelgorzen Emberiza citrinella gezien. Dit was het hoogste
aantal van een enorm aantal aan waarnemingen. Van Grauwe Gors Emberiza
calandra kwamen ook heel veel waarnemingen binnen. Het georganiseerd
tellen van deze soort tijdens de wintermaanden is hier zeker niet vreemd aantal.

Het grootste aantal werd geteld op het Plateau van Outgaarden, waar op 1
januari 188 ex. fourageerden.
Deze waarnemingsrubriek kwam tot stand enkel en alleen met de gegevens die
werden ingevoerd op www.waarnemingen.be. We bedanken dan ook alle
waarnemers voor het ingeven van hun gegevens op de site.
Een lijst met de waarnemers vind je terug op de website van de VWG:
www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be. Meer details over de waarnemingen
zijn te vinden op www.waarnemingen.be.
De waarnemingen werden niet gecontroleerd op hun juistheid en sommige
dienen eventueel nog onderzocht te worden door het BAHC.
Peter Collaerts

