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De Woluwe is een bijrivier van de 
Zenne die er van zuid tot noord 

ongeveer evenwijdig mee vloeit. 
Ze heeft haar bronnen in het Zo-
niënwoud en na een twintigtal km 
eindigt haar loop in de Zenne ter 
hoogte van Vilvoorde. Verschillende 
kleine beken en bronnen zorgen voor 
een vrij constant debiet. 

Een heel snoer van vijvers werd gedurende de eeuwen door kloosterge-
meenschappen of door particulieren aangelegd in het Woluwedal. 

Van recente ouderdom is het Mellaertsvijverscomplex, voor plant- en vogel-
liefhebbers bijzonder merkwaardig. Dit blijkt uit het feit dat het als natuur-
gebied opgenomen werd in het NATURA 2000 netwerk in het kader van 
de Europese Habitatrichtlijn en aldus bijzondere bescherming geniet. Het 
Woluwepark, de Mellaertsvijver, het Parmentierpark en de Visserij worden 
deskundig beheerd door de Brussels Instituut voor Milieubeheer. 

Bovendien is het noord-zuid gerichte Woluwedal als een langgerekt snoer 
van vijvers, parken en groen, gevat tussen het Zoniënwoud en de stad, 
een bevoorrechte vogeltrekroute. Het is dus geboden in de herfst- en len-

temaanden even naar boven te 
kijken. Wellicht komt er een vlucht 
ganzen of een cirkelende buizerd 
in de kijker. De eerste zwaluwen, 
vooral huiszwaluwen, op terugtrek 
pleisteren graag enkele dagen in 
de buurt en zijn dan als eerste len-
tegasten boven de Mellaertsvijver 
waar te nemen.

DE VOGELS

DE MELLAERTS VIJVERS,
EEN PARADIJS VOOR 
NATUURVRIENDEN
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DE VOGELS

De fuut (Podiceps cristatus) 
De aalscholver (Phalacrocorax carbo) 

De reiger (Ardea cinerea)
De knobbelzwaan (Cygnus olor) 

De nijlgans (Alopochen aegyptiacus)
De wilde eend (Anas platyrhynchos) 

De kuifeend (Aythya fuligula) 
De tafeleend (Aythya ferina)

Het waterhoen (Gallinula chloropus)
De meerkoet (Fulica atra)

De kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
De stormmeeuw (Larus canus)

De zilvermeeuw  (Larus argentatus)
De houtduif (Colomba palumbus)

De turkse torte (Streptopelia decaocto)
De zwarte kraai (Corvus corone)

De halsbandparkiet (Psittacula krameri)

Familie Soort
Futen 1. Fuut (Dodaars)
Aalscholvers 2. Aalscholver
Zwanen 3. Knobbelzwaan
Ganzen en eenden 4. Nijlgans

5. Wilde eend

6. Kuifeend

7. Tafeleend

Rallen 8. Waterhoen

9. Meerkoet
Meeuwen 10. Kokmeeuw

11. Stormmeeuw

12. Zilvermeeuw

Duiven 13. Houtdief (Holenduif, Turkse tortel)

14. Halsbandparkiet

Kraaien 15. Zwarte kraai (Ekster, Vlaamse gaai, Kauw)
 

DE MELLAERTS VIJVERS,
EEN PARADIJS VOOR 
NATUURVRIENDEN

5
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Op de Mellaertsvijvers is de fuut vooral 
in het voor- en najaar te gast, want dan 

zijn hun aantallen met vogels op doortrek 
versterkt. Sommige bevoorrechte dagen zijn 
er wel een tiental aanwezig! In de winter als 
de vijver dichtgevroren ligt, is de fuut reeds 
zuidwaarts naar meer gastvrije oorden ver-
trokken, maar enkele ook naar onze kust-
wateren, tot een heel stuk in zee, waar zij, 
samen met andere overwinteraars, het risico 
lopen als stookolieslachtoffer een rampzalig 
einde te kennen.

Het zomerseizoen, met bootjesvaren op de 
vijver en duizenden wandelaars beletten de 
fuut rustig te kunnen broeden, alhoewel zij 
dat in de buurt wel doet.

Wat valt er waar te nemen bij de fuut? In de 
eerste plaats het feit dat hij opmerkelijk laag 
op het water ligt. Soms onbeweeglijk en met 

de lange hals en kop ingetrokken: de opval-
lend witte voorkant naar de zon gericht, trekt 
de aandacht, maar normaal zwemt hij met de 
hals opgeheven. In de paartijd (van april tot 
juni) en ook nog daarna, zijn de opgerichte 
zwarte kuif en de oranje met zwart omzoom-
de wangveders somptueus te noemen. De 
voorzijde van de hals en de borst zijn opval-
lend wit omdat de lichte pluimen kunnen op-
gericht worden. Een staart is niet zichtbaar. 
Vleugels heeft hij wel, maar ze zijn kort en 
smal en hij vliegt zelden.

De fuut is bijna uitsluitend op het water waar 
te nemen. Bovendien is hij als duiker veelal 
onder het wateroppervlak aan het vissen. Hij 
duikt de kop eerst, om na enige tijd, soms 
angstvallig lang, tot wel een halve minuut, op 
een onverwachte plaats weer te verschijnen.

Buitengewoon behendig achtervolgt hij zijn 
prooi, hoofdzakelijk kleine vissen, onder 
water, dat uiteraard voldoende helder moet 
zijn. De fuut kan aldus als een bio-indicator 
gelden voor de waterkwaliteit! Vermits hij 
zelden aan land komt, krijgt men de poten 
niet te zien, Ze zijn kort en ver achteraan het 
lichaam ingeplant, wat het duiken vergemak-
kelijkt. De tenen zijn lang en met een ver-
breed zwemvlies uitgerust.

Het spectaculaire paarspel, voorafgaand 
aan de nestbouw en het broeden, kan hier 
dikwijls op de Mellaertsvijvers bewonderd 
worden. Mannetje en wijfje zwemmen naar 
elkaar toe, verheffen zich op het waterop-
pervlak: ze groeten elkaar blijkbaar in een 

De Fuut
(Podiceps cristatus)

     De fuut is bijna uitsluitend op het water waar te nemen. Bovendien is 
hij als duiker veelal onder het wateroppervlak aan het vissen. Hij duikt 
de kop eerst, om na enige tijd, soms angstvallig lang, tot wel een halve 

minuut, op een onverwachte plaats weer te verschijnen.

““
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gestereotypeerd en ingewikkeld ceremo-
nieel, vooraleer onder te duiken. Daarna 
biedt het mannetje het vrouwtje een visje 
of een tuiltje waterplanten aan, voorbo-
de van de nestbouw. Het vlottend nest is 
op of nabij het water gebouwd, maar bij 
ons is er, helaas, weinig kans op succes-
vol broeden. Spijtig, want het bezorgt ons 
een ontroerend tafereel: de zebrageteken-
de donsjongen op moeders rug, half on-
der de vleugels verborgen. Soms duikt ze 
met haar kroost op de rug onder water! De 
fuut telt een aantal verwanten, waaronder 

de dodaars, die af en toe op de Mellaerts-
vijvers waargenomen worden. Hij is half 
zo groot als de fuut en lijkt op een donzig 
bolletje dat gestadig duikt. Vroeger werd de 
fuut vervolgd door de vissers die hem als een 
nooit verzadigde mededinger beschouwden 
er daarom systematisch de nesten vernie-
tigden! Zijn fluweelzwarte dons was boven-
dien een gezocht modeartikel. Enkele jaren 
terug was hij nog zeldzaam, maar sinds hij 
beschermd wordt, is hij terug vrij talrijk, ook 
op de Mellaertsvijvers.

De Aalscholver
(Phalacrocorax carbo)

een deel van de hals en de kop zichtbaar 
zijn. Dit is mogelijk omdat de beenderen niet 
hol zijn, zoals bij de vogels regel is, en wei-
nig lucht bevatten. 

Merk ook de krachtige haakvormige snavel 
op. Na een aantal duikoefeningen is zijn 
verenpak nat en zwaar. Hij bezit, als primitie-
ve vogel, nog geen ontwikkelde stuitklier, die 
de smeerstof levert om de pluimen water-
dicht te houden. Hij is verplicht een veilige 
rustplaats te vinden ergens op een boom, 
waar hij de vleugels kan spreiden om ze te 
drogen. Met zijn zwart pak lijkt hij dan wel 
een dominee op zijn preekstoel.

De aalscholver is een nieuwkomer in het 
Brusselse, na jarenlange vervolging in 

ons land tot de volledige uitroeiing in de zes-
tiger jaren. Ondertussen is hij in Nederland 
en Denemarken geweldig toegenomen. En 
thans komt hij regelmatig de Mellaertsvijvers 
bezoeken. Hij vist en duikt net als de fuut 
en zwemt onder water, behendig jagend op 
vis. Hij is verwant met de pelikaan en bezit 
ook een uitzetbare keelzak waarin de prooi 
kan opgeborgen worden. Om kracht bij te 
zetten tijdens het onder water zwemmen, 
zijn de poten van drie zwemvliezen voorzien 
(de eendachtige hebben er maar twee) die 
vier tenen verbinden. Merk ook op hoe ver 
de poten naar achter zijn geplaatst, wat het 
duiken vergemakkelijkt. De aalscholver ligt 
diep in het water en is zelfs in staat als een 
onderzeeër weg te zinken, zodat nog enkel 
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Als een schildwacht staat hij, altijd alleen, 
langs de waterkant, liefst op een beschutte 
plaats, onbeweeglijk, meestal met gestrekte 
hals klaar om toe te slaan. Het is een statige 
verschijning. Hij behoort trouwens tot onze 
grootste steltlopers en is bijna één meter 
hoog. Hij is doorgaans schuw, alhoewel hij 
een stadsvogel is geworden. Hier verkiest hij 
de oever waar geen pad langs komt, zoals 
aan de westoever van de visvijver, maar ook 
het half afgetakelde hekken dat deze vijver 
dwarst.

Meestal staat hij echter aan de oever in on-
diep water, op één poot. Waarom? Soms 
trekt hij de hals in, de kop op de schouders, 
glurend naar een kikker of een visje. Hij jaagt 
zijn prooi niet achterna. Hij wacht geduldig, 
soms heel lang, tot die in de nabijheid komt 
en slaat dan bliksemsnel toe. De snavel is 
als een dolk, puntig en met scherpe randen. 
Geen visje, hoe glibberig ook, kan hem ont-
snappen! Soms stapt hij traag en plechtig, 
zonder het wateroppervlak te storen. Hij 
heeft drie lange voortenen die voldoende 

De Reiger
(Ardea cinerea)

steun bieden en hem beletten in het slijk 
weg te zinken.

Een vierde teen, naar achter gericht, laat 
hem toe de takken te grijpen. Hij gaat dus 
ook in de bomen rusten waar hij ook broedt. 
Een van de voornaamste broedkolonies is 

deze in het park van het Koninklijk Paleis 
te Laken. Het zijn dus meestal ‘Konink-
lijke’ vogels die we hier waarnemen, 
alhoewel reigers een aanzienlijke ac-
tieradius hebben, tot 50 km! Als de 
reiger opvliegt met trage, krachtige 
vleugelslag en de hals ingetrokken, 
is hij in de vlucht onmiskenbaar, wel-
licht ook omdat hij tot de grootste 
behoort.

Jaren terug was de reiger zeer 
zeldzaam geworden en zeker geen stads-

vogel. Net als de fuut en de aalscholver is hij 
als viseter niet geliefd, maar hier aan de Mel-
laertsvijver wordt hem wel een visje gegund 
en is hij, net als alle vogels beschermd.

8

Brochure Natura Woluwe NL.indd   8 29/07/2018   09:52



9

Een ‘majestueuze’ verschijning. De knob-
belzwaan is de grootste vertegenwoordi-

ger van onze avifauna. Niet te verwonderen 
dat het houden van zwanen vroeger voor-
behouden was aan koningen en prinsen. 
Hun aantallen op de Mellaertsvijver zijn aan-
zienlijk toegenomen. Soms zijn er wel een 
twintigtal aanwezig. Ze broeden hier ook, 
namelijk op de aanpalende vijvers van het 
Woluwepark en Hertoginnedal. Kom nooit 
te dicht bij het nest, het mannetje ontzegt 
alle storende aanwezigheid in de buurt. Ver-
geet niet: met een vleugelklap kan hij een 
arm breken.

Het nest, waaraan beide partners duchtig 
hebben gewerkt, is omvangrijk, wel één 
meter hoog en uit rietstengels en ander 
plantenmateriaal opgebouwd. Bovenop 
zit het wijfje te broeden. Ze blijft tot zeven 
weken op het nest. In de paartijd ontwikkelt 
het mannetje een zwarte oogstreep tussen 
oog en snavel, met aan de basis hiervan 
een zwarte, gezwollen knobbel, vandaar de 
naam. In die periode, het voorjaar dus, tracht 
het mannetje de aandacht te trekken door 
met krachtige stoten te zwemmen, de kop 
en hals naar achter gebogen, de vleugels 
half opgelicht, statig als een witte reuzenwa-
terlelie op het wateroppervlak. Jonge vogels 
zijn bruin, het duurt wel één jaar vooraleer 
het zuiver witte verenpak verschijnt, wat een 
uitzonderlijke kleur is in de vogelwereld, een-
voudigweg te opvallend. De knobbelzwanen 
zijn bij ons half tam. Ze verplaatsen zich van 
de ene naar de andere vijver, maar hun oor-
spronkelijk woongebied ligt meer noordelijk. 
In de winter komen soms wilde exemplaren 
de halftamme soortgenoten vervoegen.

De vlucht van de knobbelzwaan is een bij-
zonder schouwspel: eerst peddelt hij met de 
zwarte, met zwemvliezen uitgeruste  poten 
op het wateroppervlak om zich op te rich-

ten en de lange, brede vleugels vrij slag te 
geven. Met gestrekte hals, de poten naar 
achter gericht, vliegen ze dan, meestal in 
een rijtje in elkaars zog, met zware, krachtige 
en luide vleugelslag. Wat een schouwspel! 
Duiken doen ze niet, want de lange hals laat 
toe de vijverbodem te bereiken, waar ze zich 
met waterplanten voeden, ofwel grazen ze 
op de oever. Op land bewegen ze zich log 
en zwaar.

De Knobbelzwaan
(Cygnus olor)
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 De Nijlgans 
(Alopochen aegyptiacus) 

Dit is ongetwijfeld de best bekende on-
der de eenden, ook de talrijkste. Het is 

een ‘oppervlakte’-eend, hij zwemt, terwijl 
andere soorten duikeenden zijn. Op zijn 
best grondelt de wilde eend, kopje onder, 
maar de rest van het lichaam blijft boven 
water, daar vindt hij immers zijn voedsel. 
Hij schept of pikt het op met de afgeplat-
te snavel, waarvan de hoornige randen van 
zeeflamellen voorzien zijn om de voedsel-
deeltjes van het overtollige water te schei-
den. Dat is echter moeilijk op afstand waar 
te nemen! Het onderscheid tussen beide 
geslachten is duidelijk. Het wijfje heeft een 
bruingeschelpt verenpak, is ook een ietsje 
kleiner dan het mannetje dat met glans een 

Meer eend dan gans, wordt hij door de 
ornithologen naast de bergeenden ge-

plaatst. Zoals de naam het verraadt, is de nijl-
gans een exoot en bewoner van bijna gans 
Afrika, behalve de woestijngebieden. In het 
oude Egypte was hij al bekend en hij staat 
afgebeeld in hiërogliefen en op monumenten. 
Deze mooie vogel is geliefd bij vogelliefheb-
bers en graag gezien in parkvijvers. Vandaag 
is hij overal in het Brusselse tegenwoordig. 
Het zijn gezellige vogels, ze blijven bij elkaar, 
zijn niet schuw en laten zich gemakkelijk be-
naderen. Ze komen tot broeden bij ons. Blijk-
baar is ons klimaat voor hen, ook in de winter, 
nog aanvaardbaar. Er wordt wel eens ge-
klaagd over hun opdringerige aanwezigheid, 
maar hier zijn ze welkom!

 De wilde eend  
(Anas platyrhynchos)

10

bont palet van kleuren vertoont. Let op de 
spiegel. Dit is een blauwe ‘vlag’ met een 
dun randje wit en zwart onderlijnd op beide 
vleugels. Beide geslachten vertonen deze 
vlag. Bij de vlucht is deze duidelijk zicht-
baar, maar in rusttoestand soms door an-
dere pluimen bedekt.

De spiegel dient in de vlucht 
als herkenningssignaal. Even 
nog aandacht voor de korte 
gekrulde pluimpjes aan de 
basis van de staart bij de man-
netjes of woerden.
Reeds in de volle winter, eind 
december, in het vooruitzicht van 
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langere dagen, bieden wilde eenden een 
luchtig paarspel. Het wijfje vliegt vooraan, 
het mannetje volgt op de voet. Het op-
vliegen is echt acrobatie: vanaf de eerste 
seconde van het wateroppervlak de lucht 
in! Reeds in maart kan een eerste broedsel 
waargenomen worden: tot tien geelbruine 
donsbolletjes die moedig in moeders zog 
peddelen. Ze groeien vlug, maar enkele 
gaan toch verloren: reigers, ratten, vos-
sen, katten en honden eisen hun tol. Een 
tweede broedsel, soms een derde verze-
kert de toekomst. Eenden zijn nestvlieders, 
dit wil zeggen: eens uit het ei, verlaten ze 

onmiddellijk het nest, lopen en zwemmen 
ze onder moeders toezicht. Het zal 

nog een tijdje duren vooraleer ze 
vliegen. Wilde eenden broeden 

in en om de Mellaerts- en 

Visserijvijvers. Eind juli is de pracht van het 
verenpak getaand: ze ruien en verschuilen 
zich in de begroeiing. Ze zijn niet meer in 
staat te vliegen, want ze hebben hun vlieg-
pennen verloren. In de ruitijd zijn mannetjes 
en wijfjes vrijwel identiek en laten zich niet 
meer zien.

Dit ideale portret beantwoordt niet altijd 
aan de werkelijkheid: op de Mellaertsvijver 
zwemmen ook bastaarden! Ze vertonen 
de meest uiteenlopende pluimages. Zuiver 
witte, zwarte met witte vlek, reuzenexem-
plaren, allen resultaten van teelt en inteelt. 
De gedragingen van bastaarden en echte 
wilde eenden zijn duidelijk verschillend. De 
ene zijn schuw en vliegen op bij de minste 
onraad en de andere zijn bij de eersten op 
de voederplaats!
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De kuifeend is de enige onder de inheem-
se eenden die een kuif draagt. Goed 

toekijken achteraan de kop, maar met een 
windzuchtje is het beter te zien. Enkel het 
mannetje is gekuifd. Zoals bij vele eenden is 
er een duidelijke geslachtsdimorfie: wijfjes ef-
fen bruin, soms met een heel kort kuifje, niet 
altijd merkbaar, mannetjes of woerden strikt 
wit en zwart verenpak, maar onder de zon 
met blauwe glans. Vooral in de paartijd is de 
hangende zwarte kuif opvallend, dan vallen 
ook het goudgele oog en de schalieblauwe 
snavel op. De kuifeend is een duikeend. Hij 
verdwijnt onder het wateroppervlak om op 

de vijverbodem zijn voedsel te zoeken en 
plots op een heel andere plaats weer te ver-
schijnen. Feitelijk zwemmen ze onder water, 
de vleugels strak tegen het lichaam gehou-
den en dan maar roeien met de poten. Toch 
stellen zich heel wat vragen: worden de plui-
men niet nat? Dringt er geen water binnen 
langs de neusopening? Zien ze nog onder 
water? Bij nauwkeurig waarnemen vind je 
een antwoord op deze vragen. De kuifeend 
is een meer noordelijke vogel. Enkel vanaf 
de late herfst is hij bij ons te gast. Af en toe 
zijn er broedgevallen in België, maar helaas 
nog niet aan de Mellaertsvijvers.

De kuifeend 
(Aythya fuligula)

      De kuifeend is de enige onder de inheemse eenden die een 
kuif draagt. Goed toekijken achteraan de kop, maar met een 

windzuchtje is het beter te zien.

““
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Een van onze mooiste eenden, eveneens 
een duikeend en trouwens tot hetzelfde 

geslacht behorend als de kuifeend, maar 
wel een ietsje groter. Doorgaans zijn ze in 
elkaars gezelschap te vinden en houden ze 
er dezelfde gewoonten op na.

Zijn de wijfjes van beide soorten bruin, dan 
zijn de mannetjes duidelijk verschillend. 

Tafeleenden hebben een wijnrode kop en 
hals, sterk afstekend tegen de zilvergrijze 
flanken. Ze verschijnen hier in het najaar 
en verlaten ons in het voorjaar, maar tot 
broeden komt het niet, zeker niet hier aan 
de Mellaertsvijvers, soms wel elders in het 
land. De tafeleend is, net zoals de kuifeend, 
een meer noordelijke gast.

De tafeleend  
(Aythya ferina)

             Tafeleenden hebben een wijnrode kop en hals, sterk 
afstekend tegen de zilvergrijze flanken.

“

“
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Waterhoen en meerkoet zijn naaste 
verwanten in de rallenfamilie. Oor-

spronkelijk is het een loopvogel uit moe-
rasgebieden. Hij steunt derhalve op zijn 
lange poten en tenen, onontbeerlijk op 
drassig terrein, tevens heeft hij zich ge-
deeltelijk aan het water aangepast. Ver van 
de oever waagt hij zich niet: het zwemmen 
valt hem blijkbaar nog moeilijk. De tenen 
zijn wel uitzonderlijk lang, maar zijn slechts 
met een smal vliesje omzoomd. Typisch is 
het ritmisch kopjesknikken, dat dient om 
de zwembeweging te versterken. Om op 
de waterplanten te lopen zijn de lange te-
nen best geschikt, zoals op het vlottend 
bladerendak van de waterlelies, die, he-
laas, hier op de Mellaertsvijver verdwenen 
zijn. Sommige dagen verzamelen meer-
dere vogels zich op de grasvelden, maar 
dat geldt vooral na de broedtijd, want dan 
zijn ze ook meer sociaal aangelegd. Goed 
toekijken: met een beetje geluk kan je dan 
zijn rood en geel kousenbandje boven de 
dij ontdekken. Begaafd is het waterhoen 
wel: het kan lopen, zwemmen, vliegen en 
duiken. Soms  verdwijnt het onder water 
als er gevaar dreigt, maar houdt dan toch 
het kopje boven om te kunnen ademen. 

Van de meerkoet onderscheidt het wa-
terhoen zich door zijn rode bles en gele 
snavel. Opvallend zijn ook de witte onder-
ste staartveren die als vlaggen ritmisch 
op en neer bewogen worden: weeral een 
signaal waardoor de vogel zijn aanwezig-
heid en zijn verplaatsing aankondigt. In 
de herfst en in de winter, wanneer ook 
trekkers de inheemse vogels komen ver-
voegen, grazen ze soms met tientallen op 
de grasvelden, maar dan meestal in het 
aanpalende Woluwepark.

Het waterhoen  
(Gallinula chloropus)

    Hij steunt derhalve op zijn lange poten en tenen,  
onontbeerlijk op drassig terrein, tevens heeft hij zich gedeeltelijk 

aan het water aangepast.

““

14
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M  eerkoeten zijn het gehele jaar bij de 
 vleet aanwezig. Meerdere koppels 

komen zelfs tot broeden op de Mellaerts-
vijver, maar ook op die van de Visserij. ‘s 
Winters zijn ze het talrijkst. Soms dobbe-
ren en duiken er meer dan honderd op de 
vijver! Hun gelederen  worden dan ver-
sterkt door vogels uit Oost- en Noord-Eu-
ropa, waar de plassen dan dichtgevroren 
zijn. Vele meerkoeten, net als de fuut en in 
mindere mate de kuifeend, overwinteren 
ook in onze kustwateren.

De witte bles en snavel van de meerkoet 
steken af op zijn grijs-zwart verenpak. 
Mannetjes en wijfjes zijn identiek, afge-
zien van een gering verschil in gestalte. 
De gedragingen van beide geslachten in 
de paar- en broedtijd zijn wel duidelijk ver-

schillend. De meerkoet is geen eendachti-
ge, alhoewel hij goed zwemt en gestadig 
duikt. Samen met zijn naaste verwante, 
het waterhoen, wordt hij tot de ralachti-
gen gerekend. De nesten, er zijn er door-
gans meerdere langs de Mellaerts- en 
Visserijrvijvers, liggen dichtbij de oever, 
waardoor het nestgebeuren gemakkelijk 
kan gevolgd worden. Blijf liever niet te 
lang ter plaatse!

Bovendien zijn er dikwijls twee broed-
sels, waardoor kansen te over voor inte-
ressante waarnemingen. Vaak wordt het 
vrij omvangrijk nest op in het water han-
gende of afgebroken takken gebouwd. 
Het nest, met soms tot tien eieren, wordt 
angstvallig verdedigd. Maar als de nest-
kom te klein wordt voor te veel kuikens, 
wordt door het mannetje voor de jongen 
een platform bijgebouwd als rust- en lan-
dingsruimte, maar dan lager tegen het 
wateroppervlak aan. De donsjongen zijn 
eigenaardig genoeg zwart, maar dan ver-
sierd met geel en rosse kopveertjes, die 
na enkele weken plaats maken voor een 
donker verenpak: jonge, niet geslachtsrij-
pe vogels behorend tot het eerste broed-
sel zijn uniform bruin, evenals de snavel 
en de nog weinig ontwikkelde bles. Je zult 
aldus gemakkelijk tot drie generaties kun-
nen onderscheiden. Meerkoeten komen 
ook veel op land grazen en dan kan je ook 
hun zonderlinge, gelobde tenen waarne-
men. Ze vliegen niet vaak. Als ze toch op-
vliegen, is daar een reden voor. Misschien 
hangt er een roofvogel in de lucht? Het 
opstijgen is moeilijk, eerst lopen ze, heftig 
fladderend, een heel eind op het waterop-
pervlak, vooraleer op de vleugels te gaan, 
deze zijn kort en smal.

De meerkoet  
(Fulica atra)

15
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Kokmeeuwen zijn vrijwel het hele jaar 
aanwezig, behalve in de broedtijd, van-

af mei als ze hun nestkolonies vervoegen. 
Enkele niet-geslachtsrijpe individuen zijn 
hier nog af en toe te zien. Kokmeeuwen 
zijn zeer sociaal aangelegd, zowel op de 
broedkolonies als op de overwintering-
plaatsen. Dat ze aan zee voorkomen is 
vanzelfsprekend, maar thans evenveel in 
het binnenland en zelfs – sinds de laatste 
wereldoorlog – ook in steden en soms ver 
van het water. Wanneer ze hier aan de Mel-
laertsvijvers verschijnen in de herfst, zijn ze 
al in winterkleed. Bekijk de kop: wit, maar 
met een duidelijk zwarte vlek achter het 
oog. Vanaf eind januari al, en zeker enkele 
weken later – er zijn immers veel individu-
ele verschillen – wordt de kop helemaal 

chocoladebruin, bijna zwart, snavel en 
poten donkerrood en bovendien, van heel 
dichtbij te zien, een keurig wit randje rond 
het oog! Maar dat is enkel voor volwassen 
vogels het geval. Dit paarkleed wijst er op 
dat ze een partner zoeken en op broeden 
ingesteld zijn. 1ste-jaar vogels broeden 
nog niet. Je herkent ze – goed toekijken – 
aan een donkere rand op het staarteinde 
en een vaag bruin verenpak. Tussen de ge-
slachten blijkt er geen verschil, maar oud 
en jong in zomer en winter houden er diver-
se pluimages, met allerhande overgangen, 
op na. De kokmeeuw is al even behendig 
in het stappen – let dan op de zwemvlie-
zen! – zwemmen en vliegen. Duiken doen 
ze doorgaans niet. Je kunt de vogels zowel 
op de oever, het water of in de lucht waar-
nemen. De gedragingen en houdingen 
zijn er des te meer verscheiden om. Soms 
zijn ze bij warm weer, door stijgende lucht 
gedragen, vrij hoog in de hemel aan het 
rondcirkelen. De meeuwen vertrekken al-
len samen vóór zonsondergang en verlaten 
alle vijvers in een slaapvlucht. De Brusselse 
kokmeeuwen overnachten langs het kanaal 
van Willebroek en in de buurt van Hofstade 
en Mechelen.

De kokmeeuw  
(Chroicocephalus ridibundus)

16
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Un Een ietsje groter dan de kokmeeuw 
en enkel in de winter aanwezig en 

vooral bij storm aan de kust, houdt deze 
soort zich meestal midden de vijver op. 
Bekijk de kop: geen zwarte vlek achter het 
oog en bovendien een geelgroene snavel 
en, mocht het lukken de poten te zien dan 
merk je dat die eveneens geelgroen zijn.

Deze vogel, oorspronkelijk een kustbewo-
ner, komt nu meer en meer in het binnen-
land voor, meestal in gezelschap van kok-
meeuwen. Het is een meer noordelijke 
soort, die zich als opportunist gedraagt, 
net zoals andere meeuwensoorten, en 
graag gebruik maakt van al het eetbare 
dat hier achtergelaten wordt.

De stormmeeuw  
(Larus canus)

Wanneer het stormt aan de kust, dan 
mogen we ook enkele zilvermeeu-

wen verwachten. Ze zijn duidelijk forser 
van gestalte, met een stevige haakvormi-
ge snavel, geel, maar met een duidelijk 

De zilvermeeuw    
(Larus argentatus)

rode vlek op het uiteinde van het onderste 
snavellid. De volwassen vogels, waarvan 
de geslachten niet te herkennen zijn, zijn 
wit met licht grijze vleugels en wit en zwar-
te staartpunten. Maar hier ontmoeten we 
meestal vogels die bruin geschelpt zijn. 
Het zijn “immaturen” jonge niet-geslachts-
rijpe vogels. Elk jaar worden ze een beetje 
bleker en er zijn wel vier jaar nodig om het 
volwassen verenkleed te dragen. Ervaren 
vogelkenners kunnen aldus de ouderdom 
bepalen. Doorgaans houden de zilver-
meeuwen zich op in het midden van de vij-
ver. Ze komen de laatste jaren meer voor 
in steden, maar verkiezen blijkbaar open 
stortplaatsen.
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Niet te verwarren met de reisduif of een 
van zijn gekweekte vormen. De hout-

duif is een massieve vogel, de grootste 
onder de Europese duiven. Oorspronke-
lijk bosvogel, is hij ook in parken en resi-
dentiële wijken en zelfs midden de stad 
aanwezig. Bekijk deze vogel nauwkeurig 
van dichtbij, doorgans is hij niet schuw. 
Als het rustig is, pikken ze naarstig op 
de grond allerhande zaden en bessen 

op. Wordt hij verstoord dan vliegt hij met 
luid vleugelgeklap de bomen in. De hout-
duif is prachtig gekleurd, de rug parelgrijs 
met een roze borst en een opvallend witte 
halsvlek.

De houtduif broedt in de bomen. Het nest 
is zeer eenvoudig en bestaat uit een hoop-
je takjes. Reeds eind maart begint hij te 
broeden en drie opeenvolgende legsels 
zijn geen zeldzaamheid. In de winter ko-
men ook vreemde vogels de gelederen 
versterken. Dan zijn groepen van tiental-
len vogels geen uitzondering. Verwilderde 
reisduiven komen hier ook van de kruimels 
genieten. Als hinderlijke stadsvogel ver-
richten ze schade aan gevels en gebou-
wen. Daarom is voederen op vele plaat-
sen verboden. Een andere verwante is de 
Turkse tortel, die enkele jaren terug, hier 
talrijk was en nu schaars schijnt te wor-
den. Af en toe is ook de holenduif in de 
buurt.

De houtduif   
(Colomba palumbus)

De turkse tortel   
(Streptopelia decaocto)

18
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Zwarte kraaien zijn overal aanwezig en 
niet altijd welkom. Meestal zijn ze op 

hun eentje. Maar wat komt deze, van natu-
re uit bosvogel, hier doen? 

Sinds jaren heeft hij zich van bos naar 
park en later langs de lanen en villawijken 
tot in de stadscentra gewaagd. Hij heeft 
dan ook zijn oorspronkelijke gedragingen 
van schuwe vogel, grondig gewijzigd: hij 
is buitengewoon driest, maar toch voor-
zichtig! Hij is een opportunist geworden, 
alles wat de mens achterlaat is hem goed. 
En hier aan de vijvers zijn voedselresten 
te over! In de winter loopt hij zelfs op het 
ijs op zoek naar een prooi. Langs de Ter-
vurenlaan doet hij zich te goed aan de 
‘verkeersslachtoffers’. Als opruimer is hij 
wel nuttig door afval te verwijderen. Be-
merk zijn krachtige snavel, nuttig om ook 
huisvuilzakken open te rijten. Hij wordt er 
ook van verdacht in de broedtijd nesten 
van onze zangvogels te roven. Willen we 
het aantal zwarte kraaien beperken, dan 
is het aangeraden niets eetbaars achter 
te laten. Ze behoren immers samen met 
de eksters en gaaien – ook hier of in de 
buurt aanwezig – en  de kauwtjes tot de 
bijzonder intelligente familie van de kraai-

achtigen. Bemerk hoe hij veilig en hoog 
op een boom de omgeving bewaakt, hoe 
log hij vliegt, neerstrijkt en met een flinke 
stap zijn voedsel gaat oppikken. Maar hij 
is ook zeer voorzichtig en valt zelf zelden 
als verkeersslachtoffer. Er zijn dus nog 
meer kraaiachtigen in de buurt: de ekster 
is alom tegenwoordig en zeer opvallend. 
Het nest, afgeschermd door een dak van 
twijgen, is vóór het ontluiken van de bla-
deren, zelfs reeds eind februari, gemakke-
lijk te ontdekken. Eksters bouwen soms 
meerdere ‘speelnesten’ om partners aan 
te trekken, maar van eieren leggen is 
slechts sprake eind maart en begin april. 
De gaai, een andere kraaiachtige, verblijft 
ook in de buurt van de Visserij.

De zwarte kraai  
(Corvus corone)

       Zwarte kraaien zijn overal aanwezig en niet altijd welkom. 
Meestal zijn ze op hun eentje. Maar wat komt deze, van nature 

uit bosvogel, hier doen? Sinds jaren heeft hij zich van bos 
naar park en later langs de lanen en villawijken tot in 

de stadscentra gewaagd. 

“

“
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De nijlgans is niet de enige exoot hier 
vertegenwoordigd. Misschien schrik 

je op door een agressief geschreeuw: 
een vlucht halsbandparkieten overvliegt 
de hoge bomen langs de vijver. Ze zul-
len er wellicht de nacht doorbrengen, 
hier of aan de Visserij. Mooi zijn ze wel, 
die halsbandparkieten maar niet geliefd 
door hun geschreeuw en ook omwille 
van de schade aan vruchten of boom-
knoppen. Ze zijn geelgroen en hebben 
een lange spitse staart. Vliegen doen ze 

altijd in luidruchtige groepen. De kreten 
dienen immers om samen te blijven. De 
soort komt veelvuldig voor in het Mid-
den-Oosten tot in India, waar elke avond 
duizenden vogels aan spectaculaire 
slaapvluchten deelnemen, wat trouwens 
een toeristische attractie is geworden. 
Voorlopig is het nog niet zo ver bij ons. 
Hier gaat het waarschijnlijk om ontsnap-
te exemplaren uit een vogelpark. Dui-
zenden verblijven thans in Brussel en 
omgeving.

De halsbandparkiet  
(Psittacula krameri)

20
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NOG MEER SOORTEN

Naargelang de jaren, het jaargetijde, het verloop van het broedseizoen en de vogeltrek 
kunnen nog meer soorten waargenomen worden. Men zal dus bij elk bezoek weer iets 
nieuws ontdekken. 

Er zijn ook minder opvallende, kleinere vogels in grote getale aanwezig. Ze laten zich 
niet zo gemakkelijk zien, zijn vlug verdwenen in de begroeiing, maar hun zang- of alarm-
kreten verraden hun aanwezigheid!

Het gaat ondermeer om de bekende soorten als merel en zanglijster, boeren- en huis-
zwaluwen, roodborstjes en winterkoning, ringmussen en spreeuwen en minstens vier 
soorten mezen!

TOEVALLIGE GASTEN

Op de Mellaertsvijver zijn regelmatig bezoekers uit andere continenten te gast. Het 
gaat steeds om vogels uit gevangenschap ontsnapt, hier te lande ingeburgerd. Ver-
melden we de zwarte zwaan uit Australië, de Canadese gans uit Noord-Amerika, maar 
ook bij ons thuis, de brandgans uit Noord-Europa, de magelhaengans uit Zuid-Ameri-
ka, de mandarijneend uit China en nog meer soorten.

Veel exemplaren zijn geringd: dit is hun identiteitskaart. Enkele dragen zelfs meerdere 
ringen van diverse kleuren! Deze vogels maken deel uit van een onderzoekprogram-
ma, waarbij hun gedragingen, verplaatsingen en voorkomen bestudeerd worden.
 

Canadeze gans
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DE PLANTEN

Pinksterbloem (Cardamine pratensis) 
Smeerwortel (Symphytum officinale) 
Hondsdraf (Glechoma hederacea) 
Bitterzoet (Solanum dulcamara)

  Moerasrolklaver (Lotus pendulatus)

Op enkele percelen langs de oevers van de Mellaertsvijver wordt aan na-
tuurherstel gedaan door gericht terreinbeheer. Dit bestaat hoofdzake-

lijk uit maaibeurten, waarna het overtollig organisch materiaal weggevoerd 
wordt om aldus aan bepaalde zeldzamere planten kans te bieden om te 
bloeien en zaden te vormen. Meteen worden eveneens talrijke insecten en 
uiteraard ook vogels aangetrokken. Meer zonnige hellingen komen hier voor 
warmte- en droogteminnende planten in aanmerking, terwijl eerder zompige 
grasvelden, daar waar het grondwater aan de oppervlakte komt, weer een 
ander vegetatietype bevoordelen.

Enkele merkwaardige soorten   

22
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DE PLANTEN

Vanaf begin april bloeien de pinkster-
bloemen. Bewonder dit merkwaardig 

plantje en haal daarvoor even de loep bo-
ven. Als kruisbloemige is het getal 4 over-
al terug te vinden in de bloemstructuur: 
aldus tellen we 4, doorgaans roze, soms 
lila en zelfs witte kroonblaadjes, 4 groe-
ne kelkblaadjes, 4 lange en meestal nog 
een toemaatje van 2 kortere meeldraden. 
Diep in de bloem zitten de nectarklieren, 
ze trekken de eerste insecten aan, onder-
meer een heel fraaie, opvallende dagvlin-
der: het oranjetipje. 

De mannetjes herkent men onmiddellijk 
aan de stralende oranje vlek op de vleu-
gels, de wijfjes missen die, maar beide 
geslachten vertonen een delicaat groen-

achtig stippelpatroon op de onderkant 
van de achtervleugels. In werkelijkheid zijn 
het meer de rupsen dan de vlinders die te 
gast zijn bij de pinksterbloem.

Nu even de rest van de plant bekijken: 
eerst het wortelrozet waaruit de bloem-
stengel ontspringt. Merk ook het verschil 
op in bladvorm tussen de bladeren van het 
rozet en deze hogerop langs de bloem-
stengel. Ontdek ook, iets later op het sei-
zoen, de uitlopers zoals men ze beter bij 
de aardbei kent. Ook op de blaadjes die 
op de vochtige grond rusten ontwikkelen 
zich vaak wortels en ten slotte ontstaat 
een nieuwe plantje! De blaadjes smaken 
heerlijk fris in de sla en zijn bovendien ook 
rijk aan vitamine C.

Pinksterbloem   
(Cardamine pratensis)

Enkele merkwaardige soorten   
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Het is een forse plant die tot de familie 
van de ruwbladige behoort. Dat voelt 

men ook aan!

Bewonder de spiraalvormige bloemen-
tros en de wijze waarop de bloei vordert, 
van onder naar boven, en hoe de spiraal 
zich geleidelijk ontplooit. Er zijn planten 
met witte, roze en donker paarse bloe-

Smeerwortel   
(Symphytum officinale)

men. De smeerwortel bloeit weelderig 
van mei tot eind augustus. De volwassen 
bloemen zijn hangend en klokvormig. De 
rand van de bloemkroon is vernauwd: 
hierdoor kunnen niet alle bezoekers, zo-
als de lijvige hommels, de nectar berei-
ken… en dan maar een gaatje boren in 
de bloemenkroon. Tracht het spoor van 
de honingdieven te ontdekken!
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Hondsdraf    
(Glechoma hederacea)

Dit bescheiden gewas is weeral een 
vroegbloeier vanaf einde maart om het 

tot in de voorzomer vol te houden. Het is 
een schaduwplant die tot de lipbloemigen 
behoort. Bekijk de prachtige blauwpaarse 
bloem: is deze familienaam goed geko-
zen? Bewonder vooral de mooie teke-
ning op de benedenlip en meteen ook de 
haarkroon die de bloembodem afschermt, 
waar de nectar opgeborgen zit. De insec-
ten worden er bij hun bezoek letterlijk af-
geborsteld. Het stuifmeel dat ze vervoeren 
en dat van een andere bloem afkomstig is, 
komt aldus op de ver uitstekende stamper 
terecht. Zoals bij alle lipbloemigen is de 
stengel vierkant en de bladeren kruiswijs 
tegenoverstaand, maar dit is niet steeds 
zó duidelijk omdat de hondsdraf door-

gans een kruipende plant is, zodat enkel 
de bloeiende stengels opricht zijn. Het is 
een bodembedekker net zoals de klimop. 
Hondstraf  heet in het Frans Lierre terres-
tre en in het Latijn Glechoma hederacea 
(hedera is klimop!).

Bitterzoet     
(Solanum dulcamara)

Dit is een liane of klimplant. Bitterzoet 
houdt van vochtige plaatsen. De half-

houtige stengels zoeken steun in de riet- of 
in de struikvegetatie. Ze overwinteren in te-
genstelling tot de meeste kruidachtige ge-
wassen. De bladvorm is zeer verscheiden: 
hartvormig, spiesvormig, langwerpig of ge-
lobd. De bloemen in trosjes zijn opvallend 
violet, eerst met vlakke, op het einde van de 
bloei met teruggeslagen bloemkroon, maar 
er is meer fijns te ontdekken. In het midden 
van de bloem, zoals de vijf helgele helm-
knoppen tegen elkaar aangedrukt. De bes-
sen mooi glanzend, eerst groen, verkleuren 
geleidelijk naar felrood. Hoe aantrekkelijk 
ook, de bessen zijn giftig. Doorgaans kun-

nen bloemen en bessen van diverse kleur 
reeds vanaf de voorzomer samen op de-
zelfde struik bewonderd worden.
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De gele bloemen, meestal zes tot acht 
samen in een hoofdje opgesteld, zijn 

opvallend. Het loont de moeite ze van 
dichterbij te bekijken, dan ontdekt men op 
sommige bloemen fijne, felrode streepjes 
op de keel: duidelijke wegwijzers naar het 
hart van de bloem waar meeldraden en 
stamper, maar vooral de nectar verbor-
gen zit voor de insecten die de bestuiving 
moeten verzekeren.

Later komen dan de vruchten en zaden: 
het zijn meestal vier, soms meer, peultjes 
gespreid als de vier tenen van een vogel! 
Als ze rijp zijn, springen de peulen open, 
krullen op als een veer en zenden de 
zaadjes de wereld in.

Moerasrolklaver   
(Lotus pendulatus)

En nu maar zoeken naar de forse paardenzuring, de gele sterretjes van het speen-
kruid, de kruipende en de scherpe boterbloem, het harig wilgenroosje, het eetbaar 
zevenblad, het verborgen penningkruid, het moerasvergeet-mij-nietje, verschillende 
ereprijssoorten, de donkere bosandoorn, witte, gele en paarse dovenetels, bijenkorf-
jes, moeraswalstro en de bosrank, een overwoekerende liane.

De plantenlijst is daarmee niet af: er zijn hier tientallen soorten te ontdekken. Zoek 
naar planten met een eigen geur, al of niet aangenaam: watermunt, duizendblad, boe-

renwormkruid, knopig helmkruid, look zonder look en nog meer. Ze zijn 
hier aanwezig.

Herken ook de planten die insecten lokken: de bloemen van de geurige 
moerasspirea, het knoopkruid, de witte bloemschermen van de beren-
klauw. Elke bloem heeft zijn eigen bezoekers. Maar ook de bladeren en 

stengels, de vruchten en zaden worden opgezocht als voedselbron. 
Veel interessante waarnemingen in het vooruitzicht! En 
dan zijn er ook nog tientallen zwammen, mossen, korst- 
en levermossen...

EN DE BOMEN

26
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EN DE BOMEN

Zoals in het aanpalende Woluwepark 
werden hier ook diverse boomsoor-

ten aangeplant. De inheemse soorten zijn 
best gekend: es en esdoorn, beuk en wilg, 
haagbeuk en beuk, linde en els, grove den 
en fijnspar. Er staan enkele bijzonder de-
coratieve exemplaren bij in treurvorm of in 
bonte bladkleurvariaties.

U kunt bomen best tijdens de lente be-
studeren en ook determineren dankzij de 
vorm en de stand van de bladeren. Vele 
soorten bloeien, zij het dan ook niet zó 
opvallend en doorgaans vóór het verschij-
nen van de bladeren. In de winter zijn de 
schors en ook de knoppen, hun vorm en 
hun stand op de twijgen kenmerken die 
helpen de boom een naam te geven.

Struiken als vlier, kornoelje, braam en  
framboos zijn al even merkwaardig, al was 

het maar omdat ze opvallend bloeien en 
sappige bessen en vruchten dragen, door 
insecten en vogels geliefd.

Wellicht vergt het iets meer moeite de tal-
rijke uitheemse boomgewassen te herken-
nen. Behalve de beter gekende populier 
en plataan zijn er ook enkele exemplaren 
van de beroemde Ginko biloba of Japanse 
notenboom, een heilige boom in het Verre 
Oosten, een stand moerascipressen uit 
het zuidoosten van de Verenigde Staten, 
maar waarvan de zo merkwaardige adem-
wortels hier niet bijzonder ontwikkeld zijn, 
een aanplant van trompetbomen of Ca-
talpas uit Noord Amerika, enkele minder 
opvallende Corsicaanse elzen en nog vele 
andere.

AANBEVELINGEN:

Vogelgids, verrekijker, fototoestel niet 
vergeten. Een vergrootglas is nuttig voor 
plantenonderzoek.

Noteer steeds uw waarnemingen, datum 
en uur, weersomstandigheden.

Laat uw hond thuis.

En uiteraard: niet verstoren, niet voede-
ren, geen afval achterlaten. Wees gedul-
dig. 

Kom ‘s anderendaags terug, liefst op een 
ander tijdstip van de dag. Er zijn steeds 
nieuwe waarnemingen te verwachten! 
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Kontaktadres: naturawoluwe@gmail.com
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