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BIJ DE VIERDE WAAR.NEMING VAN EEN W{TERSPtrTEEUW

Tot voor kort waren uit de Kempen eleehts ) waarnemingen van itre !íaterspreeur.r bekend;

- 19-11 l.fm. A1-12-152 Middelboero (van Erve c'sn '67)

- 15*11 t,.fm. 2g-11-t64 §indhoven (van Erve c.s. '67)

- 20-11 t.fm. 2B-11-IT6 tussen Opwettense en eollsche watermolen (W. + F' Nayts)

Bij da r.raarnemlngen uit t52 en 15{ urerd. de ondersoort niet bepaald. }e Watersp}eeurr,
aià in176 werd, lraargenomen betrof de l{oord.el-Íjke ondersoort n0. c. cinclus".
DE Watarspreeuw blijkt, gezion rt beperkt, aantal waaa"neraÍngËn, een eÏ,g zeldzame ver-
schijning. te zijn in ds Kempen" Iit is overlgens r:iet merlswaard.ig d.aar deze vraterge-
bonde soort eon grote voorksur heaft :roor wild- en snelstroÍnende, heldere beken.

Het Kempischo bekenstelsel Ís grotondeeld aan kanalis*ring onderhevig geweest en wordt
bovendien gevormd door langzaam strsmende "ad-ers'uu die nou niet bepaald erg zuiver water
afvoerenl De aniga pla.atsen die enigszins gelijkan§"s vortonen met het blotoop van d-e

tr/aterspreeuw, zijn àe watermolens en rreÈr in veel mindere mate sommige stut+tjes.

Toch vrerd onlangs het kortjo rÍjtje r*aarrrerai.ng*n met esn aangevuldi
Vanaf 14-0A-'g{ werd langs de Grole Beerse tussen Casíeren en Westelbeerg (tussen de

Biezegooren en d,e Beerse Sroek) Aoor niet*v*gelaars oen bruine vogel gezien met witte
;;;;i"(à;;;;;" visser onder hen door u 'n gedrag voor een soort Ysvogel gehouden).

0p .18-02 zag Geert Sanders op die zelfeio pLaats als uit het niets een Wateropreouw uit
het water opvliegen tijd.ens rfit, p.t.t.-t;l-Ling" IJii steide vast hier te doen te hebben

met de noordelijfe onaórsoort i'C.e.oinefus'ï* Door hem geallarrneerd- konden nog I andere

V.W.G.*mÈnsen, ài" U:"; de Grijze Steen aan h*t kappen lss,re$, de vogel ob§erveren"

0p A0-oz zàgën eerst àeert Sanders en wat later cie dag Lex Peeters d.e Waterspreeuh' nog

ter hoogte van de zand.vanger in h*t Beerse Br*ek, Laatstg:enoemde kon hem volgen tot aan

de stuw in de Biezegooren.
De vogeJ- was niet 

"óhrr*, 
dockr eennaal opgevlogen werden lelkens grote afstan&en afgelegd

tot soms + 1 k.m" alvorens weer in te vàl1en. Frashtig kan h*t po*tsen en het typische

visged.rag:aansehound worden" Bovendien uerd de roep g*hnr:rd' - ,+g^r
Ter volledigheid. zij nog vermeld d.at het ëan ongsri"ngrle vog:el betnof'
0p 21-02 wera de Waterspreeur" niet meer gezien'
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Het betrof hier de eerste
gebied, d.a,teerden afle drie

dagen bleven Pleisteren!

februari-waarnerning:. ïe vorÍge l*aarnemingen uÍt ons uerk*
uit november. Opmàrkeli.jk Í.s bnvenElien dat aIle gegevens

vogels betreft die meerdere

Lex.
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