
BIJZONDERE WAARNEMINGEN 

PERIODE JANUARI – MAART 2012

 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 in dit verslag zijn dezelfde als gebruikt op 
www.waarnemingen.be.

De in de tekst vermelde grafieken die telkens al een hele reeks waarnemingen 
van een soort en één gebied bundelen, werden omwille van ruimtegebrek 
opgenomen in een versie van deze tekst op onze website www.vogelwerkgroep-
oost-brabant.be .

  Mededeling

Sinds www.waarnemingen.be is het aantal vogelmeldingen enorm gestegen.  
Een aantal onder hen vallen dan ook niet langer onder de categorie “bijzonder”, 
want met per trimester tussen 150 en 200 gegevens overstijgen ze dat niveau 
ruimschoots.  Deze soorten worden vanaf 2012 dan ook niet meer opgenomen in 
deze waarnemingsrubriek, tenzij het uitzonderlijke aantallen betreft.  Deze 
soorten zijn Dodaars, Fuut, Aalscholver, Krakeend, Wintertaling, Tafeleend, 
Kuifeend en Zwarte Specht.  Andere soorten zoals o.a. Watersnip, Witgat, 
Oeverloper, enz. zullen bondiger besproken worden.  Alle details kunnen 
uiteraard steeds geraadpleegd worden op vwgob.waarnemingen.be.

  Kort overzicht

Het was eigenlijk - wat betreft echte zware zeldzaamheden - een hele kalme 
periode.  Enkel Kuifaalscholver kunnen we in die categorie plaatsen.  Het 
betreft de 2de waarneming ooit in onze regio.  Wat zeker in dit overzicht past, 
waren de Kleine en Wilde Zwanen die in Aronst Hoek verbleven, een aantal 
Ruigpootbuizerds die werden geobserveerd en zeker ook Klapekster, een soort 
die haar toenemende aanwezigheid verder bevestigde en die toch wel onze regio  
en Vlaanderen heeft teruggevonden als overwinteringsgebied.  Nu nog wachten 
tot we weer een broedgeval krijgen.
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De waarnemingen

Op 22 februari verscheen de eerste Geoorde Fuut Podiceps nigricollis terug in 
Zoutleeuw – Het Vinne.  De aantallen klommen in maart tot een maximum van 
24 ex. op de 19de.  Zie de details in Grafiek 1.  In Tienen – Bezinkingsputten 
pleisterden de eerste 4 ex. op 4 maart, het maximum aantal (8 ex.) werd hier 
gezien op 26 maart.  Voor deze details zie Grafiek 2.

Grote(re) aantallen Aalscholvers Phalacrocorax carbo werden gezien in 
Aarschot met 80 ex. op 24 maart; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 138 ex. op 
25 maart; in Linter met 85 ex. op 25 maart; in Tienen – Bezinkingsputten met 99 
ex. op 9 maart, 175 ex. op 15 maart en 159 ex. op 23 maart en in Tienen – Bost 
met 135 ex. op 24 maart.  Hieruit blijkt dat 23, 24 en 25 maart volop trek van de 
soort te noteren viel.  Een heel merkwaardige waarneming was die van een 
vermoedelijke zieke Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis die op 14 
februari in Lubbeek in een boom in een tuin zat (Benny L’Homme).

In 2 gebieden kwamen Roerdompen Botaurus stellaris voor.  Dit was in 
Scherpenheuvel-Zichem – Catselt met 1 ex. op 6 januari en in Zoutleeuw – Het 
Vinne met telkens 1 ex. op 5 februari en 1, 3, 4, 19 en 22 maart.  De 
waarnemingen in maart waren van een roepend exemplaar.

Er waren maar liefst 179 meldingen (tussen 65 en 75 ex.) van Grote 
Zilverreiger Ardea alba.  Dit is een veel te uitgebreide reeks om hier allemaal 
op te sommen.  Voor de details kijk op vwgob.waarnemingen.be.  In veel 
gevallen gaat het om langdurig pleisterende exemplaren die veelvuldig werden 
gemeld.

Er werden weer heel wat Ooievaars Ciconia ciconia tijdens de voorjaarstrek 
waargenomen.  In alfabetische volgorde hebben we waarnemingen in Aarschot – 
Achter Schoonhoven met 2 ex. op 16 maart; in Boutersem – Kerkom met 1 ex. 
op 14 en 17 februari; in Diest – Halve Maan met 1 ex. op 26 maart; in Glabbeek 
– Paddepoel met 1 ex. op 25 maart; in Holsbeek – Kasteel van Horst met 1 ex. 
op 24 februari; in Landen – Attenhoven met 2 ex. op 14 maart; in Langdorp met 
6 ex. op 3 maart; in Lubbeek met 1 ex. op 18 februari en 8 ex. op 21 maart; in 
Roosbeek met 14 ex. op 3 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Snippenweide 
met 1 ex. op 25 maart; in St.-Joris-Winge met 1 ex. op 10 maart; in Tienen – 
Bezinkingsputten met 3 ex. op 14 februari en 6 maart; 7 ex. op 9 maart en 15 ex. 
op 3 maart; in Tienen – Driebekveld met 1 ex. op 27 maart; in Tienen – 
Uilenvlucht met 5 ex. op 3 maart; in Tienen – Windmolenveld met 1 ex. op 19 
maart; in Zichem – Kloosterbeemden met 1 ex. op 22 en 25 maart; in Zichem – 
Vierkensbroek met 4 ex. op 18 maart en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 
18 maart.



Op 4 januari pleisterde een Heilige Ibis Threskiornis aethiopicus in Glabbeek – 
De Paddepoel.  Sinds de lange koude periode werd deze vogel niet meer gezien.  
Hij zwierf al geruime tijd in de regio rond.

Geetbets – Aronst Hoek had het genoegen om 2 mooie groepen overwinterende 
Kleine Cygnus bewickii en Wilde Zwanen Cygnus cygnus winterlogies te 
verschaffen.  Op 2 percelen in het gebied bleven gemengde groepjes lange tijd 
aanwezig.  Het was zelfs de enige plaats in België waar dat afgelopen winter de 
2 soorten gezamenlijk de winter doorbrachten.  
Het begon allemaal met 6 Kleine Zwanen op 8 januari.  Nadien werden er nog 2 
ex. gezien op 14 januari, 15 ex. op 18 februari, 1 ex. op 21 februari en 5 ex. op 
24 februari.  Vier exemplaren bleven aanwezig van 22 februari tot 4 maart.  
De eerste 4 Wilde Zwanen waren aanwezig op 18 en 19 februari.  Van 21 tot 27 
februari zaten er verspreid over 2 groepen 16 ex., op 1 maart 10 ex., op 3 maart 
het maximum van 21 exemplaren en op 4 maart nog 6 exemplaren.  Op 3 maart 
werden van de 2 soorten samen het hoogste aantal genoteerd, nl. 25 ex.  
Het regiorecord voor Kleine Zwanen werd op 20 maart scherpgesteld in 
Boutersem waar een groep van maar liefst 63 ex. overvloog.  Deze groep werd 
dezelfde dag nog gezien in Herselt en overnachtte in het Turnhoutse 
Vennengebied.  Over Tienen – Bezinkingsputten vloog 1 ex. op 15 maart.  

Er waren enkel waarnemingen van Toendrarietganzen Anser serrirostris  in 
Tienen – Bezinkingsputten.  Hier pleisterden 3 ex. van 3 tot 14 februari en 4 ex. 
van 16 tot 23 februari.  
De gegevens van Grauwe Ganzen Anser anser voor Tienen – Bezinkingsputten 
en Zoutleeuw – Het Vinne staan in Grafieken 3 en 4.  Voor het 1ste gebied waren 
er 33 waarnemingsdagen en een maximum van 130 ex., voor het 2de gebied 
waren er 23 waarnemingsdagen en een maximum van 100 ex..  Verder waren er 
nog waarnemingen in Aarschot – Achter Schoonhoven met 1 ex. op 15 januari 
en 41 ex. op 19 februari; in Diest – Wallen met 1 ex. op 14 januari; in Diest – 
Webbekoms Broek met 3 ex. op 24 maart, 5 ex. op 25 maart, 6 ex. op 10 januari 
en 4 en 8 maart, 8 ex. op 27 januari en 14 maart, 14 ex. op 30 januari, 17 ex. op 
30 maart en 46 ex. op 18 maart; in Glabbeek – Paddepoel met 2 ex. op 28 
februari, 18 ex. op 19 februari en 68 ex. op 20 februari; in Geetbets – Aronst 
Hoek met 12 ex. op 19 februari, 14 ex. op 17 maart, 44 ex. op 18 februari, 60 ex. 
op 2 maart, 71 ex. op 24 februari en 110 ex. op 14 januari; in Holsbeek – Kasteel 
van Horst met 24 ex. op 19 februari; in Kortenaken – Wachtbekken van 
Kersbeek-Miskom met 1 ex. op 18 maart; in Linter met 2 ex. op 25 januari; in 
Lubbeek – De Spicht met 1 ex. op 26 februari en 18 ex. op 19 februari; in 
Lubbeek – Linden met 1 ex. op 29 februari; in Rotselaar – De Plas met 1 ex. op 
4 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – De Vijvers met 4 ex. op 25 januari; in 
Scherpenheuvel-Zichem – De Kuilen/Kloosterbeemden/Vierkensbroek met 1 ex. 
op 3 januari en 6 februari, 3 ex. op 2 en 27 januari en 17 maart, 4 ex. op 12 
januari en 9 en 10 maart, 6 ex. op 18 maart, 7 ex. op 20 februari, 8 ex. op 14 
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januari en 23 maart, 9 ex. op 13 januari en 11 maart, 10 ex. op 11 januari en 16 
maart, 11 ex. op 6 januari, 15 ex. op 2 maart, 19 ex. op 22 februari en 22 ex. op 
24 en 27 februari; in Tienen – Koeweide Oplinter met 2 ex. op 15 januari; in 
Tienen – Laterbroeken met 2 ex. op 15 januari en in Zichem met 3 ex. op 18 
februari.
Opvallend is de totale afwezigheid van Kolganzen Anser albifrons terwijl ze tot 
half december 2011 in mooie aantallen in de regio aanwezig waren.  

Exotische ganzen verschenen ook ten tonele met Indische Ganzen Anser 
indicus in Geetbets – Aronst Hoek met 2 ex. op 18 februari; in Scherpenheuvel-
Zichem – De Vijvers Averbode met 4 ex. op 9 maart; in Tremelo – Laakdal met 
1 ex. op 16 februari en in Zoutleeuw – Het Vinne met 2 ex. op 15 januari en 3 
februari, met Magelhaengans Chloephaga picta met 1 ex. op 13 januari in 
Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek en met een Sneeuwgans Chen 
caerulescens op 5 februari in Zoutleeuw – Het Vinne.

Het aantal Brandganzen Branta leucopsis neemt blijkbaar alsmaar toe.  
Vroeger was dit een echte zeldzaamheid in de regio, nu noteerden we als 
maximum 115 ex. die op 4 maart over Kortenaken – Waanrode vlogen.  En er 
waren nog een hele reeks andere waarnemingen met 18 ex. op 15 maart in Diest 
– Molenstedebroek; 1 ex. op 15 maart in Hoegaarden; 10 ex. op 19 februari in 
Holsbeek – Dunbergbroek; 40 ex. op 17 maart in Kortenaken – Wachtbekken 
van Kersbeek-Miskom; 7 ex. op 11 maart in Lubbeek – Binkom; 4 ex. op 25 
januari in Scherpenheuvel-Zichem – De Vijvers Averbode en 1 ex. van 14 tot 21 
februari in Tienen – Bezinkingsputten.

Hoge aantallen Nijlganzen Alopochen aegyptiaca vielen te noteren in Geetbets 
– Aronst Hoek met 67 ex. op 22 februari en 85 ex. op 19 februari.  
In Aarschot – Achter Schoonhoven en in Landen – Ezemaal zat telkens 1 
Casarca Tadorna ferruginea op resp.  19 februari en 5 januari.  

In Glabbeek – De Paddepoel werden op 30 dagen tot 9 Bergeenden Tadorna 
tadorna waargenomen; in Tienen – Bezinkingsputten werden op 49 dagen tot 25 
ex. gezien.  Zie hiervoor grafieken 5 en 6.  Verder waren er nog waarnemingen 
in Boutersem – Vijvers van Roosbeek met 1 ex. op 27 januari en 21 februari; in 
Geetbets – Aronst Hoek met 3 ex. op 14 januari en 24 februari en 6 ex. op 29 
februari en in Tienen – Laterbroeken met 2 ex. op 10 februari en 18 maart en 3 
ex. op 29 januari.

Mandarijneenden Aix galericulata zaten op heel wat plekken.  Deze soort is 
zich duidelijk stevig in de regio aan het vestigen.  Er werden er gezien in 
Aarschot – Achter Schoonhoven met 2 ex. op 12 februari; in Aarschot – 
Demerdonken met 2 ex. op 8 februari; in Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 15 
en 30 maart; in Holsbeek – Nieuwrode met 2 ex. op 14 januari; in Lubbeek – 
Gempvijvers met 3 ex. op 21 maart; in Rotselaar – De Plas met 6 ex. op 3 

http://waarnemingen.be/soort/view/2314


februari en in Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 3, 18 en 19 februari en 10 
maart.

In Tienen – Bezinkingsputten had je de grootste kans om in deze periode 
Smienten Anas penelope aan te treffen.  Er waren 33 waarnemingsdagen en het 
maximum in deze periode waren 18 ex. op 13 maart.  Zie details in Grafiek 7.  
De soort werd ook gezien in Diest – Halve Maan met 1 ex. op 3 februari; in 
Kortenaken – Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 3 ex. op 18 februari; in 
Scherpenheuvel-Zichem – De Kuilen/Vierkensbroek met 1 ex. op 9, 13 en 16 
maart, 2 ex. op 12 januari, 3 ex. op 3 januari en 10 maart en 40 ex. op 11 januari; 
in Tienen – Laterbroeken met 1 ex. op 10 februari en 2 ex. op 2 januari en in 
Zoutleeuw – Het Vinne met 2 ex. op 26 januari, 7 ex. op 4 januari en 6 ex. op 24 
februari.

De hoogste aantallen Pijlstaarten Anas acuta werden gezien in Zoutleeuw – 
Het Vinne met 55 ex. op 19 februari.  Er zaten er hier op 14 dagen.  Zie meer in 
Grafiek 8.  Met 44 was Tienen – Bezinkingsputten de plaats met het hoogste 
aantal waarnemingsdagen.  Een maximum van 38 ex. was aanwezig op 29 
februari, zie ook Grafiek 9.  In Scherpenheuvel-Zichem – De 
Kuilen/Kloosterbeemden/Vierkensbroek werden er op 14 dagen waargenomen 
met een maximum van 38 ex. op 24 februari.  Zie Grafiek 10.  Andere gebieden 
waar je de soort kon observeren waren in Glabbeek – De Paddepoel met 1 ex. op 
8 maart en 10 ex. op 28 februari; Kortenaken – Het Wachtbekken van Kersbeek-
Miskom met 8 ex. op 19 februari en 12 ex. op 18 maart; Linter – Getevallei met 
2 ex. op 24 februari en Tienen – De Laterbroeken met 1 ex. op 10 februari.

De eerste Zomertalingen Anas querquedula (2 ex.) van het jaar arriveerden op 
14 maart in Tienen – Bezinkingsputten.  Hier zaten verder 1 ex. op 19 en 31 
maart, 2 ex. op 17, 26 en 27 maart, 3 ex. op 15 en 18 maart, 4 ex. op 24 maart en 
5 ex. op 23 maart.  Verder werd dit prachtig eendje waargenomen in Diest – 
Webbekoms Broek met 1 ex. op 18 maart; in Kortenaken – Wachtbekken van 
Kersbeek-Miskom met 1 ex. op 18 maart; in Scherpenheuvel-Zichem - De 
Kuilen/Kloosterbeemden/Vierkensbroek met 2 ex. op 16 en 28 maart en 3 ex. op 
23 en 30 maart, 4 ex. op 18 maart en 5 ex. op 19 en 21 maart en in Zoutleeuw – 
Het Vinne met 1 ex. op 21, 23, 25, 27 en 28 maart, 2 ex. op 18, 24 en 29 maart, 
3 ex. op 22 maart en 5 ex. op 30 maart.  

Voor Slobeenden Anas clypeata hebben we 3 gebieden met heel wat 
waarnemingen.  Deze zijn Scherpenheuvel-Zichem – De 
Kuilen/Kloosterbeemden/Vierkensbroek met 21 waarnemingsdagen en een 
maximum van 8 ex.; Tienen – Bezinkingsputten met 28 waarnemingsdagen en 
een maximum van 22 ex. en Zoutleeuw – Het Vinne met 22 waarnemingsdagen 
en een maximum van 22 ex..  Plaatsen waar de soort sporadisch voorkwam 
waren Boutersem – Roosbeek Vijvers met 23 ex. op 11 januari; Diest – Vallei 
van de Drie Beken met 6 ex. op 18 maart; Diest – Webbekoms Broek met 2 ex. 



op 8 maart en 6 ex. op 13 maart; Geetbets – Aronst Hoek met 6 ex. op 17 maart; 
Holsbeek – Hagelandse Vallei met 1 ex. op 19 februari; Kortenaken – Het 
Wachtbekken van Kersbeek-Miskom met 2 ex. op 18 maart en ten slotte 
Rotselaar – De Plas met 3 ex. op 3 maart.  

In Aarschot – Achter Schoonhoven pleisterende een mannetje Witoogeend 
Aythya nyroca op 14 en 15 maart (Evert Van de Schoot en André Van De Laer).  
In Tienen – Bezinkingsputten pleisterde een vrouwtje Nonnetje Mergellus 
albellus op 20 en 27 februari en 2 ex. op 22, 23, 26, 28 en 29 februari en 1 en 3 
maart.  

Grote Zaagbekken Mergus merganser deden het nog beter dan vorig jaar in 
dezelfde periode en toen braken we al records.  Er waren waarnemingen in 
Aarschot 2 ex. op 17 februari; in Aarschot – Achter Schoonhoven van 3 ex. op 
11 februari en 14 ex. op 12 februari; in Aarschot – Broek onder Rommelaar met 
2 ex. op 5 februari; in Aarschot – Demerdonken met 7 ex. op 8 februari; in Diest 
– Halve Maan met 2 ex. op 27 en 30 januari; in Diest – Webbekoms Broek met 
2 ex. op 18 maart; in Holsbeek – Kasteel van Horst met 2 ex. op 19 februari; in 
Molenstede – Molenstedebroek met 1 ex. op 13 februari en 6 ex. op 12 februari; 
in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en Heide met 2 ex. op 10 maart; in 
Scherpenheuvel-Zichem – Kloosterbeemden met 1 ex. op 10 februari en in Tielt-
Winge – Houwaartse Berg met 5 ex. op 15 februari.  

Een mannetje Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis zwom op 15 en 16 
januari in Zoutleeuw – Het Vinne.  

De eerste en voor deze rubriek tevens enige Zwarte Wouw Milvus migrans 
vloog op 22 maart over Aarschot – Demerdonken.
In Tienen – Bezinkingsputten werd het regiorecord Rode Wouwen Milvus 
milvus verpulverd.  Maar liefst 17 ex. vlogen hier over op 6 maart en op 7 maart, 
in alle vroegte, passeerde nog een groep van maar liefst 8 ex..  Daarnaast werden 
hier nog 2 ex. gezien op 9 maart en telkens 1 ex. op 8, 11, 14 en 15 maart.  Nog 
op nog heel wat andere plaatsen werden Rode Wouwen gezien, telkens ging het 
om waarnemingen van 1 ex..  Deze plaatsen waren Aarschot op 7 en 13 maart; 
Aarschot – Meetshoven op 7 maart; Bierbeek – Vinaaf op 9 maart; Glabbeek – 
Velpevallei Zuurbemde op 31 maart; Hoegaarden – Mene-Jordaanvallei op 7 
maart; Landen – Attenhoven op 6 maart; Langdorp – Demervallei op 3 maart; 
Linter – Doysbroek op 26 februari; Lubbeek op 15 maart; Rillaar – 
Fruitteeltcentrum op 8 maart; Scherpenheuvel-Zichem – Zichem op 6 en 8 
maart; St.-Joris-Winge – Houwaart op 18 maart en Tienen op 9 maart.  

Uitzonderlijk waren een aantal januari-waarnemingen van Bruine Kiekendief 
Circus aeruginosus in de regio.  Op de 5de werd 1 ex. gezien in Boutersem en op 
de 4de en 10de 1 vrouwtje in Zoutleeuw – Het Vinne.  Alle andere waarnemingen 
gebeurden in maart.  Een overzicht.  Aarschot – Tienbunderbos: 1 ex. op 22 



maart; Boutersem: 1 ex. op 29 maart; Tienen – Bezinkingsputten: 1 ex. op 7, 9, 
15, 17, 23 en 31 maart, 2 ex. p 19 en 24 maart en 3 ex. op 20 maart en 
Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 10 en 24 maart, 2 ex. op 19 maart en 3 ex. 
op 18 maart.
Er werden 155 keren Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus gemeld wat een 
aantal gaf van 209 ex..  Hier zitten natuurlijk heel wat keren dezelfde 
exemplaren tussen, maar dubbels op dezelfde dag ingegeven zijn hier al uit 
gefilterd.  

Dagen en plaatsen met hogere aantallen Buizerds Buteo buteo waren Boutersem 
– Butselbos met 11 ex. op 11 maart; Lubbeek met 13 ex. op 15 maart; St.-Joris-
Winge – Houwaart met 12 ex. op 11 maart; Tienen – Bezinkingsputten met 12 
ex. op 6 en 15 maart; 14 ex. op 25 februari; 15 ex. op 14 maart en 18 ex. op 9 
maart.  
Een fel verzwakte buizerd met heel wat kenmerken van Steppebuizerd Buteo 
buteo vulpinus werd op 5 februari opgeraapt in Tienen – De Paddepoel (Peter 
Collaerts, Els Marjaux).  Een dag later stierf hij in het VOC Zolder.  Foto’s zijn 
te vinden op www.waarnemingen.be.  

De lang pleisterende Ruigpootbuizerd Buteo lagopus van Ezemaal en 
Goetsenhoven – Vliegveld bleef daar tot 22 maart aanwezig (vele waarnemers).  
Verder werden nog enkelingen gezien in Aarschot op 15 februari (Guy 
Janssens); Boutersem – Butselbos op 19 maart (Renaat Polfliet); in Diest 
Webbekoms Broek op 9 februari (Luc Cieters); in Hoegaarden – Plateau van 
Outgaarden op 8 februari (Philippe Smets en Johan Laeremans) en in Zoutleeuw 
– Kleine Getevallei op 27 maart (Robin Guelinckx).

Op het einde van maart werden de eerste Visarenden Pandion haliaetus gezien 
met telkens 1 ex. op 30 maart in Holsbeek – Kasteel van Horst; op 31 maart in 
Tienen – Bezinkingsputten en op 24 maart in Zoutleeuw – Het Vinne.

Er werden heel veel Smellekens Falco columbarius waargenomen.  Telkens 
ging het om solitaire exemplaren.  Een opsomming geeft ons waarnemingen in 
Hoegaarden – Plateau van Outgaarden op 19 en 24 februari en 7 maart; in 
Landen – Brakouter op 7 februari; Landen – Ezemaal op 27 en 28 januari en 18 
februari; in Landen – Walshoutem op 14 januari; in Linter – Drieslinter op 11 
februari; in Linter – Melkwezer op 7 januari; in Linter – Neerlinter op 29 
januari; in Linter – Orsmaal-Gussenhoven op 7 januari; in Lubbeek – Plateau 
van Pellenberg op 8 januari; in Tienen – Bezinkingsputten op 7 en 13 maart; in 
Tienen – Hakendover op 26 februari en 24 maart; in Tienen – Langveld-
Kloosterveld op 13 maart; in Tienen – Plateau van Vissenaken op 8 januari; in 
Zoutleeuw – Halle-Booienhoven op 14 maart en in Zoutleeuw – Het Vinne op 
26 februari.
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De lijst met Slechtvalken Falco peregrinus is nog veel langer.  Tenzij anders 
vermeld gaat het om solitaire exemplaren.  Er waren waarnemingen in Aarschot 
– Achter Schoonhoven op 14 januari en 5 en 19 februari; in Aarschot – Broek 
onder Rommelaar op 8 februari; in Bierbeek – Builoog op 8 januari; in 
Boutersem – Roosbeek op 21 februari; in Boutersem – Snoekengracht op 25 
februari en 20 maart; in Boutersem – Vijvers van Roosbeek op 22 januari; in 
Diest – Kaggevinne op 22 januari; in Geetbets – Aronst Hoek op 8 januari en 18 
en 19 februari; in Geetbets – Betserbroek op 8 januari; in Glabbeek – Paddepoel 
op 4 en 6 maart; in Hoegaarden – Plateau van Outgaarden op 12 en 30 maart; in 
Landen – Attenhoven op 22 januari en 7 februari; in Landen – Brakouter op 17 
maart;  in Landen – De Beemden op 12 februari; in Landen – Ezemaal op 5 
februari; in Landen – Laar op 17 en 19 maart; in Linter – Drieslinter op 10 
maart; in Linter – Orsmaal-Melkwezer op 5 februari; in Linter – Orsmaal-
Wommersom op 25 maart; in Rotselaar – Wezemaal op 2 maart; in 
Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek op 24 februari; in Tienen centrum op 
een kerk op 24 maart (2 ex.); in Tienen – Bezinkingsputten op 28 januari, 3, 10 
en 14 februari en 6, 14, 21, 23 en 31 (2 ex.) maart; in Tienen – Driebekveld op 
27 januari; in Tienen – Hakendover op 16 januari; in Tienen – Laterbroeken op 
19 februari (2 ex.); in Tienen – Velpevallei Vissenaken op 8 januari; in Tienen – 
Vissenaken Plateau op 27 januari en in Zoutleeuw – Het Vinne op 10 januari, 19 
februari en 24 maart.

Mooie maar niet echt uitzonderlijke aantallen Kraanvogels Grus grus vlogen 
over de streek.  Je kon er waarnemen in Aarschot – Langdorp op 3 maart (1 ex.); 
in Begijnendijk op 6 maart (38 ex.); in Bierbeek op 26 maart (14 ex.); in Diest – 
Webbekom op 4 maart (80 ex.); in Glabbeek – Paddepoel op 4 maart (45 ex.); in 
Holsbeek – Kasteel van Horst op 30 maart (7 ex.); in Kortenaken – Hoeleden op 
3 maart (45 ex.); in Kortenaken – Ransberg op 2 maart (20 ex.); in Landen – 
Attenhoven op 6 maart (50 ex.); in Lubbeek – Pellenberg Plateau op 18 maart 
(50 ex.); in Rotselaar op 7 maart (20 ex.); in Rotselaar – Werchter op 2 maart 
(1ex.); in Tienen – Bezinkingsputten op 6 (179 ex.) en 23 (7 ex.) maart; in 
Tienen – Grote Kouter op 2 maart (19 ex.); in Tienen – Langveld-Kloosterveld 
op 4 maart (80 ex.); in Tremelo – Baal op 14 (1 ex.) en 24 (45 ex.) maart en in 
Zoutleeuw – Halle-Booienhoven op 15 maart (5 ex.).  

Scholeksters Haematopus ostralegus pleisterden in Aarschot met 2 ex. op 9 en 
12 maart; in Aarschot – Achter Schoonhoven met 1 ex. op 11 maart; in Diest – 
Webbekoms Broek met 1 ex. van 22 tot 27 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – 
Averbode met 2 ex. op 1 maart; in Tienen – Berberendaal met 1 ex. op 10 maart; 
in Tienen – Bezinkingsputten met vanaf 6 maart tot 3 ex.; in Zoutleeuw – Het 
Vinne met vanaf 3 maart tot 3 ex. en in Zoutleeuw – Kleine Getevallei met 1 ex. 
op 27 maart.



Op 30 en 31 maart pleisterde een Kluut Recurvirostra avosetta in Glabbeek – 
De Paddepoel; op 15 maart zat er een in Tienen – Bezinkingsputten.

De eerste 2 Kleine Plevieren Charadrius dubius van het jaar pleisterden op 14 
maart in Tienen – Bezinkingsputten.  Verder zaten hier 1 ex. op 15, 17, 20, 23, 
24 en 30 maart en 3 ex. op 27 maart.  Andere waarnemingen werden gedaan in 
Diest – Webbekoms Broek met 2 ex. op 27 maart; in Glabbeek – Paddepoel met 
1 ex. op 28 maart; in Diest – Molenstedebroek met 4 ex. op 26 maart en in 
Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 19 maart.
In Tienen – Bezinkingsputten pleisterden ook 2 Bontbekplevieren Charadrius 
hiaticula op 29 februari en 18 maart.

Goudplevieren Pluvialis apricaria trokken ook op heel wat plaatsen door.  Zo 
waren er waar te nemen in Aarschot met 27 ex. op 11 maart; in Boutersem met 1 
ex. op 30 maart; in Boutersem - Roosbeek met 34 ex. op 26 februari; in 
Hoegaarden – Plateau van Outgaarden met 1 ex. op 7 maart en 20 ex. op 15 
maart; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 8 ex. op 25 maart; in Hoegaarden met 
8 ex. op 16 maart; in Landen – Eliksem met 7 ex. op 6 maart; in Tienen – 
Bezinkingsputten met 5 ex. op 20 maart, 6 ex. op 31 maart, 7 ex. op 23 maart, 
20 ex. op 7 maart, 30 ex. op 15 maart, 50 ex. op 19 maart en 170 overtrekkende 
exemplaren op 12 maart; in Tienen – Hakendover met 3 ex. op 15 januari en in 
Tienen – Langveld-Kloosterveld met 1 ex. op 3 maart.

In 3 gebieden werden Bonte Strandlopers Calidris alpina waargenomen.  Deze 
gebieden zijn: Glabbeek – Paddepoel met 1 ex. op 7 februari en 20 en 30 maart, 
2 ex. op 31 maart en 3 ex. op 29 februari; Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. 
op 7, 10, 14, 16, 20, 23 en 30 maart en 2 ex. op 15 en 31 maart en Zoutleeuw – 
Het Vinne met 1 ex. op 3, 4 en 19 maart en 3 ex. op 29 maart.

In Glabbeek – De Paddepoel zaten tussen 17 en 30 maart op 12 waarnemings-
dagen een maximum van 13 Kemphanen Philomachus pugnax.  In Tienen – 
Bezinkingsputten zaten tussen 11 en 31 maart op 13 waarnemingsdagen een 
maximum van 7 ex..  In Zoutleeuw – Het Vinne zaten 1 ex. op 20, 22, 27 en 29 
maart en 2 ex. op 19 maart, zie grafiek 11 en 12.

Er waren Bokjes Lymnocryptes minimus aanwezig, telkens solitaire exemplaren, 
op 16 maart in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek; op 15 januari in 
Tienen – Bezinkingsputten; op 7 februari in Tienen – St.-Margriet-Houtem en 
op 8 januari in Zoutleeuw – Het Vinne.
Uit 27 gebieden werden, in totaal 75 keren, Watersnippen Gallinago gallinago 
gemeld met een totaal aantal van 291 exemplaren.  Het hoogste aantal waren 28 
ex. in Scherpenheuvel-Zichem op 25 maart.
Uit 25 gebieden werden Houtsnippen Scolopax rusticola gemeld.  Zoals 
normaal voor deze soort betrof het bijna steeds solitaire vogels, soms waren er 
waarnemingen van 2 ex..

http://vwgob.waarnemingen.be/soort/view/20


Er waren mooie aantallen Grutto’s Limosa limosa aanwezig.  Laten we 
beginnen in Glabbeek – De Paddepoel.  Een exemplaar was hier aanwezig op 27 
februari en 15 maart, 6 ex. op 31 maart en 7 ex. op 28 februari, 23 ex. op 29 
februari.  In Tienen – Bezinkingsputten zaten 1 ex. op 14 en 15 maart en een 
groep van 22 ex. vloog hier over op 29 februari.  Waarschijnlijk deze groep 
pleisterde later in De Paddepoel.  In Zoutleeuw – Het Vinne werden 9 ex. gezien 
op 18 maart.  

Vanaf 26 februari arriveerden de eerste Wulpen Numenius arquata in hun 
broedgebieden, dat was in Tienen – De Laterbroeken.  Op 27 en 28 februari 
werden ook op andere plaatsen de pas aangekomen broedvogels opgemerkt.  
Buiten de broedgebieden werden nog op een tiental plaatsen Wulpen gezien.  

Telkens solitaire Zwarte Ruiters Tringa erythropus werden waargenomen in 
Glabbeek – De Paddepoel op 30 maart; in Scherpenheuvel-Zichem op 16, 18, 19 
en 20 maart; in Tienen – Bezinkingsputten op 14, 15 en 23 maart en in 
Zoutleeuw – Het Vinne op 18 en 30 maart.  Zoveel Zwarte Ruiters in maart in 
de regio is eerder uitzonderlijk.
Wat we wel alle vroege voorjaren zien passeren zijn Tureluurs Tringa totanus.  
Nu waren er te zien in Glabbeek – De Paddepoel met 1 ex. op 14, 15 en 30 
maart en 2 ex. op 31 maart; in Linter – Drieslinter met 1 ex. op 27 maart en in 
Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 13, 20 en 21 maart en 2 ex. op 15, 19, 
30 en 31 maart.
Groenpootruiters Tringa nebularia waren er ook vroeg bij, meestal zien we de 
eerste pas in april verschijnen.  Nu hadden we 1 ex. in Glabbeek – De Paddepoel 
op 26 en 31 maart; in Tienen – Bezinkingsputten op 24 maart en in Zoutleeuw – 
Het Vinne op 28 maart.
In 24 gebieden werden Witgatjes Tringa ochropus waargenomen, wat 
resulteerde in 83 meldingen van in totaal 167 ex..  Het hoogste aantal werd 
waargenomen in Glabbeek – De Paddepoel op 28 februari: hier zaten toen 12 
ex..  
Ook uitzonderlijk was een maartwaarneming van een Oeverloper Actitis 
hypoleuco: op 15 maart liep er één op het slik in Tienen – Bezinkingsputten.  

Zwartkopmeeuwen Ichthyaetus melanocephalus werden in kleine aantallen 
waargenomen.  De waarnemingen gebeurden in Aarschot met 1 ex. op 19 maart; 
in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 11 maart en 2 ex. op 15 maart en in 
Zoutleeuw – Het Vinne met 1 ex. op 14, 18, 24 en 28 maart, 2 ex. op 4, 10, 17, 
22 en 27 maart en 4 ex. op 19 en 21 maart.  
Een adulte hybride Kok- x Zwartkopmeeuw Ichthyaetus ribibundus x I.  
melanocephalus werd op 10 maart waargenomen in Geetbets – Rummen en op 
19 maart in Zoutleeuw – Het Vinne.

Twee Dwergmeeuwen Hydrocoloeus minutus vlogen op 17 maart in Zoutleeuw 
– Het Vinne rond.

http://waarnemingen.be/soort/view/84


Uit 29 gebieden werden Stormmeeuwen Larus canus gemeld, gespreid over 79 
waarnemingen en 444 exemplaren.  Het maximumaantal betrof 90 ex. op 31 
januari in Landen – Ezemaal.

Kleine Mantelmeeuwen Larus fuscus werden op redelijk wat plaatsen gezien.  
Deze waren Aarschot met 1 ex. op 8 maart; Aarschot – Demerdonken met 1 ex. 
op 24 maart; Bierbeek – Blauwschuurbroek 7 ex. op 31 maart; Bierbeek – 
Vinaaf 2 ex. op 29 maart; Boutersem – Roosbeek Vijvers 1 ex. op 8 februari; 
Diest – Webbekoms Broek 2 ex. op 26 maart en 4 ex. op 27 maart; Glabbeek – 
De Paddepoel 1 ex. op 30 maart en 2 ex. op 31 maart; Hoegaarden – Honsem 4 
ex. op 28 maart; Holsbeek – St.-Pieters-Rode 1 ex. op 25 maart en 2 ex. op 31 
maart; Kortenaken – Waanrode 4 ex. op 13 maart; Landen – Ezemaal 1 ex. op 1 
februari; Scherpenheuvel-Zichem – Kloosterbeemden 2 ex. op 18 en 23 maart; 
Scherpenheuvel-Zichem – Zichem 1 ex. op 18 maart; Scherpenheuvel-Zichem – 
Zichems Veld 2 ex. op 14 maart en 3 ex. op 26 maart; Tienen – 
Bezinkingsputten 1 ex. op 7 en 15 maart; Tienen – Grote Kouter 1 ex. op 2 
maart; Tienen – Kumtich Terrassenlandschap 12 ex. op 20 maart; Tienen – 
Viander 1 ex. op 22 maart; Tremelo – Calvenne 1 ex. op 25 maart en Zoutleeuw 
– Het Vinne 1 ex. op 24 februari en 4, 18 en 19 maart.

Zilvermeeuwen Larus argentatus waren te zien in Aarschot – Achter 
Schoonhoven met 1 ex. op 18 januari en 12 februari; in Bierbeek – Vinaaf met 1 
ex. op 11 maart; in Diest – Halve Maan met 1 ex. op 27 januari; in Geetbets – 
Aronst Hoek met 1 ex. op 18 februari; in Kortenaken – Kersbeek-Miskom met 7 
ex. op 11 maart; in Linter – Neerlinter met 1 ex. op 11 februari; in Lubbeek – 
Gempvijvers met 1 ex. op 15 januari; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode 
met 4 ex. op 16 februari; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 8 en 29 
januari, 21 en 25 februari en 15 maart; in Tienen – Bost met 1 ex. op 18 
februari; in Tienen – Goetsenhoven Vliegveld met 1 ex. op 7 februari; in Tienen 
– Grote Kouter met 1 ex. op 2 maart; in Tienen – Uilenvlucht met 2 ex. op 15 
januari en in Zoutleeuw – Het Vinne met 3 ex. op 3 maart.
Op 2 maart pleisterde een Pontische Meeuw Larus cachinnans in Tienen – 
Grote Kouter (Michaël Vandeput).  

Van de gekende plaatsen in de regio; Diest en Lubbeek, kwamen meldingen 
binnen van Halsbandparkieten Psittacula krameri.  Voor Diest ging het om 3 
ex. op 27 februari en 2 ex. op 19 maart.  Voor Lubbeek waren het 1 ex. op 16 en 
30 maart, 2 ex. op 2 en 4 maart en 3 ex. op 1, 16, 23 en 29 januari en 5 en 20 
februari.  

Op 16 februari werd een Oehoe Bubo bubo gemeld in Lubbeek (Niels 
Ryckeboer).
Het aantal Velduil Asio flammeus -waarnemingen was spectaculair groot, zowel 
qua aantal plaatsen als aantallen.  Voor onze regio leverde dit een nooit eerder 
gezien aantal gegevens op.  Het overzicht: Hoegaarden – Plateau Van 



Outgaarden: 1 ex. op 14 januari, 19 februari en 9, 21 en 23 maart, 3 ex. op 9, 10 
en 15 maart, 4 ex. op 12 maart, 5 ex. op 7 maart; Landen – Attenhoven: 2 ex. op 
28 januari; Landen – Ezemaal: 2 ex. op 23 januari, 4 ex. op 31 januari; Landen – 
Walshouten: 1 ex. op 9 februari; Tienen – Bezinkingsputten: 1 ex. op 5 februari; 
Tienen – Bost: 1 ex. op 19 maart; Tienen – Goetsenhoven: 3 ex. op 14 januari; 
Tienen – Hakendover: 2 ex. op 31 januari; Tienen – Langveld-Kloosterveld: 1 
ex. op 14 februari; Zoutleeuw – Halle-Booienhoven: 2 ex. op 12 en 15 maart, 3 
ex. op 10 en 14 maart en 4 ex. op 13 maart.

Middelste Bonte Spechten Dendrocopos medius blijven het goed doen.  Buiten 
de “traditionele” gebieden werden ze ook op enkele andere plaatsen gezien.  Zo 
waren er waarnemingen in Aarschot – Vorsdonkbos met 1 ex. op 25 maart; in 
Bierbeek – Meerdaalwoud met 1 ex. op 13 en 18 maart, 2 ex. op 15 januari en 3 
maart, 3 ex. op 11 maart en 5 ex. op 28 februari; in Boutersem – Kerkom met 2 
ex. op 11 maart; in Holsbeek – Dunbergbroek met 1 ex. op 26 februari; in 
Holsbeek – Kasteel van Horst met 1 ex. op 23 januari; in Holsbeek – St.-Pieters-
Rode met 1 ex. op 20 februari; in Lubbeek met 1 ex. op 15 en 29 januari, 24 en 
29 februari en 7, 11, 14 en 15 maart en 2 ex. op 25 januari; in Lubbeek – 
Binkom met 1 ex. op 13 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode De 
Vijvers met 1 ex. op 25 januari, 21 februari en 4 maart; in Tielt-Winge – 
Walenbos met 1 ex. op 11 en 16 januari, 21 februari en 21, 24 en 27 maart, 2 ex. 
op 27 februari en 15 maart en maar liefst 7 roepende mannetjes op 28 maart.

Er waren heel wat waarnemingen van Boomleeuweriken Lullula arborea, heel 
wat meer zelfs dan vorig jaar deze periode.  Ze werden verspreid over heel ons 
werkingsgebied waargenomen met exemplaren in Aarschot met 1 ex. op 11 
maart; in Aarschot – Fruitteeltcentrum Rillaar met 1 ex. op 22 februari en 16 ex. 
op 29 februari; in Aarschot – Rillaar met 1 ex. op 2 maart en 4 ex. op 11 maart 
in Glabbeek – De Paddepoel met 3 ex. op 29 februari; in Holsbeek – Nieuwrode 
met 1 ex. op 24 maart; in Landen – Attenhoven met 1 ex. op 4 en 14 maart; in 
Landen – Ezemaal met 25 ex. op 6 maart; in Lubbeek met 1 ex. op 10 maart; in 
Hoegaarden – Plateau van Outgaarden met 1 ex. op 7 maart; in Scherpenheuvel-
Zichem – Averbode Bos en Heide met 1 ex. op 23 februari, 2 ex. op 16 februari 
en 8, 18, 23 en 25 maart, 4 ex. op 14 en 15 maart, 5 ex. op 29 februari en 11 
maart, 7 ex. op 28 februari en 8 ex. op 26 februari; in Scherpenheuvel-Zichem – 
Zichem met 1 ex. op 22 februari; in Tienen – Bezinkingsputten met 1 ex. op 6 
maart, 5 ex. op 14 maart en in Tienen – Aardgat met 1 ex. op 22 en 25 februari.

De eerste Boerenzwaluw Hirundo rustica van het jaar vloog op 13 maart over 
Tienen – Getevallei Noord.  

In Tienen – Bezinkingsputten werden de meeste Waterpiepers Anthus 
spinoletta waargenomen.  Op 23 dagen werden er ingegeven met een maximum 
van 11 ex. op 15 januari.  De details staan in grafiek 13.  Andere waarnemingen 
werden gedaan in Diest – Molenstedebroek met 10 ex. op 16 maart en 19 ex. op 



26 maart; in Diest – Vallei van de Drie Beken met 2 ex. op 6 januari; in Diest – 
Webbekoms Broek met 1 ex. op 15 januari; in Hoegaarden – Mene-
Jordaanvallei met 3 ex. op 18 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – De 
Kuilen/Kloosterbeemden/Vierkensbroek met 1 ex. op 13 januari, 6 februari en 
24 maart, 2 ex. op 2 en 16 maart, 4 ex. op 21 maart en 9 ex. op 9 maart; in 
Tienen – Getevallei Zuid met 10 ex. op 7 januari en 2 ex. op 17 januari; in 
Zoutleeuw – Kleine Getevallei met 1 ex. op 16 januari en in Zoutleeuw – Het 
Vinne met 1 ex. op 3 maart.

Een hybride Rouw- x Witte Kwikstaart Motacilla alba yarrellii x M.  alba 
alba pleisterde op 2 maart in Tienen – Grote Kouter.

Er waren een klein aantal januari-waarnemingen van Roodborsttapuiten 
Saxicola rubicola.  Deze gebeurden in Diest – Vallei van de Drie Beken met 2 
ex. op de 6de; in Diest – Webbekoms Broek met 1 ex. op de 10de; in Tienen – 
Vissenaken Plateau met 1 ex. op de 27ste en in Scherpenheuvel-Zichem – 
Vierkensbroek met 2 ex. op de 13de.

In Diest – Webbekoms Broek zong een Cetti’s Zanger Cettia cetti op 18 maart 
(Luc Cieters).  In Lubbeek – De Spicht, de klassieke plaats in de regio, werd 
regelmatig 1 ex. gehoord.  Op 28 maart werden hier 2 ex. waargenomen.  

Het aantal Vuurgoudhaantjes Regulus ignicapilla lag met 7 waarnemingen 
binnen de normale aantallen voor de regio.  Telkens ging het om solitaire 
exemplaren en deze zaten op 25 maart in Bierbeek – Mollendaalbos; op 30 
maart in Boutersem – Kasteelpark van Kwabeek; op 29 januari in Holsbeek – 
Dunbergbroek; op 20 februari in Landen – De Beemden; op 18 januari in 
Landen – Rumsdorp; op 4 maart in Tielt-Winge – Houwaart en op 28 februari in 
Scherpenheuvel-Zichem – Averbode.

Deze winter dus geen invasie van Witkopstaartmezen Aegithalos caudatus 
caudatus.  Dat bleek al uit de rubriek “oktober – december 2011”.  Slechts 2 ex. 
werden gezien, met 1 ex. op 30 maart in Glabbeek – Bunsbeek (Karel Van 
Rompaey) en 1 ex. op 8 januari in Bierbeek (Dirk von Werne).  

Er waren 71 meldingen van Kuifmezen Lophophanes cristatus waarbij het ging 
om 113 gemelde individuen.
Vorig jaar waren er in deze periode 107 meldingen (+/- 70 ex.) van Zwarte 
Mees Periparus ater.  Dit jaar waren er van deze soort slechts 9 meldingen: in 
Bekkevoort op 6 januari (2 ex.); in Bierbeek – Mollendaalbos op 31 januari (2 
ex.) en 11 februari (3 ex.); verder waren er enkelingen in Holsbeek op 21 maart; 
in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode op 26 februari; in Scherpenheuvel-
Zichem – Kloosterbeemden op 16 maart en in Scherpenheuvel-Zichem – 
Zichem op 10 januari; 13 februari en 9 maart.



We schreven het in het vorige nummer al, overwinterende Klapeksters Lanius 
excubitor doen het goed in de regio.  De vogels die al in het najaar in de streek 
arriveerden, werden ook in de hier behandelde maanden nog waargenomen.  Je 
kon ze, samen met enkele nieuwe exemplaren, observeren in Aarschot – Achter 
Schoonhoven van 1 tot 29 januari; in Aarschot – Demerdonken van 1 januari tot 
22 maart (op deze laatste datum zingend); in Diest – Molenstedebroek van 15 
januari tot 15 maart;  in Diest – Vallei van de Drie Beken op 16 januari; in Diest 
– Webbekoms Broek op 14 januari; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos 
en Heide op 1 januari, 11 en 17 (2 ex.) maart; in Scherpenheuvel-Zichem – 
Krekelbroek van 1 tot 15 januari; in Scherpenheuvel-Zichem – 
Vierkensbroek /Doodbroek/Kloosterbeemden van 1 januari tot 23 maart.  Op 15 
maart zaten dus zeker 3 verschillende Klapeksters in de Demervallei, en dit in 
Achter Schoonhoven; in de Demerdonken en in het Krekelbroek.

In Tienen – Bezinkingsputten werd 1 Europese Kanarie Serinus serinus gezien 
op 14 maart, op 24 maart zaten hier 2 ex..
Er werden 828 Sijzen gemeld.  Het grootste aantal was 60 ex. in Diest – Vallei 
van de Drie Beken op 7 januari.

Barmsijzen Carduelis cabaret/flammea werden waargenomen in Diest – 
Molenveld met 8 ex. op 11 januari; in Holsbeek – St.-Pieters-Rode met 1 ex. op 
25 maart; in Landen – Attenhoven met 1 ex. op 26 maart en in Zoutleeuw – Het 
Vinne met +/- 100 ex. op 8 januari.  
De enige Grote Barmsijs Carduelis flammea vloog op 29 januari rond in 
Tienen – Laterbroeken.  
Kleine Barmsijzen Carduelis cabaret waren er wel wat meer met in Aarschot – 
Demerdonken 1 ex. op 15 januari; in Boutersem – Butselbos 4 ex. op 24 januari; 
in Holsbeek – Kasteel van Horst 1 ex. op 25 januari; in Kortenaken – 
Begijnenbos 5 ex. op 13 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en 
Heide 2 ex. op 17 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode De Vijvers 2 
ex. op 4 januari; in Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek 1 ex. op 4 maart; 
in Tienen – Bezinkingsputten 1 ex. op 24 maart en in Waanrode 5 ex. op 13 
maart.

De enige Kruisbek Loxia curvirostra van de hele periode werd op 30 januari 
waargenomen in Aarschot – ’s Hertogenheide.

Na een toch wel kalme periode oktober – december konden we nu toch wat 
Goudvinken Pyrrhula pyrrhula noteren.  Het overzicht: Bierbeek – 
Mollendaalbos: 1 ex. op 28 februari en 7 maart; Holsbeek – De Zicht: 1 ex. op 
14 januari; Holsbeek – Dunbergbroek: 1 ex. op 29 januari, 12 en 19 februari; 
Holsbeek – Kasteel van Horst: 1 ex. op 24 januari en 24 februari; Lubbeek: 2 tot 
3 ex. van 23 februari tot 28 maart; Scherpenheuvel-Zichem – Averbode Bos en 
Heide: 1 ex. op 1 januari; Scherpenheuvel-Zichem – Averbode De Vijvers: 2 ex. 
op 4 januari; Scherpenheuvel-Zichem – Vierkensbroek: 1 ex. op 13 maart; Tielt-



Winge – Kiekenbosveld: 1 ex. op 8 januari; Tielt-Winge – St.-Joris-Winge: 1 ex. 
op 25 januari en Tielt-Winge – Walenbos: 2 ex. op 4 januari.

Eindigen doen we met een ruim aanbod aan waarnemingen van Appelvinken 
Coccothraustes coccothraustes.  Er waren er te zien in Aarschot met 1 ex. op 5 
en 20 februari en 2 ex. op 10 maart; in Aarschot – Fruitteeltcentrum Rillaar met 
1 ex. op 7 maart; in Aarschot – ’s Hertogenheide met 1 ex. op 18 februari; in 
Bekkevoort – Begijnbeekvallei Assent met 1 ex. op 5 februari; in Bierbeek – 
Meerdaalwoud/Mollendaalbos met 1 ex. op 26 februari en 1 en 4 maart, 2 ex. op 
11 en 18 maart, 3 ex. op 3 maart en 7 ex. op 20 maart; in Holsbeek – Kasteel van 
Horst met 1 ex. op 25 januari en 24 februari; in Landen – De Beemden met 2 ex. 
op 11 maart; in Scherpenheuvel-Zichem – Averbode De Vijvers met 1 ex. op 25 
januari; in Tielt-Winge – Houwaart met 2 ex. op 18 maart; in Tielt-Winge – 
Walenbos met 1 ex. op 27 maart; in Tienen met 2 ex. op 10 maart en in Tienen – 
Kumtich met 1 ex. op 22 januari, 25 februari en 2 maart.

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

http://www.waarnemingen.be/
http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be/
http://www.waarnemingen.be/
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