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Vogelwaarnemingen – Regio Zuid Antwerpen
mei - juli 2021

Luc Van Schoor - Vogelwerkgroep ARDEA

Een recordaantal van 402 waarnemers 
voerde tijdens deze periode in totaal 
8204 vogelwaarnemingen in. Daarin 
zitten ook deels de waarnemingen 
vervat die gelinkt zijn aan het broed-
vogelonderzoek voor de vogelatlas 
2020-2023. De groep actieve vogel-
liefhebbers/sters neemt jaarlijks toe 
maar een deel ervan voert slechts 1 of 
enkele waarnemingen in. 
Bij de veel-invoerders stak deze keer 
Danny Jonckheere er met kop en 
schouders uit met 2667 waarnemin-
gen of 32,50 % van het totaal !!   
In zijn zog volgde volgden Pierre 
Blockx met 928 waarnemingen en 
John Van de Voorde met 403 waarne-
mingen. Op de ARDEA website kan je 
dagelijks de ingevoerde waarnemin-
gen bekijken via  
www.hobokensepolder.be/vwardea/
waarnemingen.httm

Soortenbespreking 
Tijdens deze 3-maandelijkse periode 
werden in de Ardea-regio waarnemin-
gen van 127 vogelsoorten ingevoerd. 

Raad eens welke 5 soorten er het 
meest werden waargenomen?  
(zie oplossing van de top 5 op blz 27) 

Voor dit overzicht selecteerde ik 31 
soorten waarbij vale gier en raaf als 
opvallende nieuwkomers.

Een kleine zilverreiger foerageerde op 
7 mei op het Broekskot/Hobokense 
Polder (CVL).  

2 grote zilverreigers trokken op 14 
mei hoog over Park Van Eeden/Groen 
Neerland/Wilrijk (PHe).

Tot begin juni trokken minimum 7 
ooievaars over de regio:  
2 ex over Beekhoek/Hove op 4 mei 
(NM). 
1 ex over Hoboken op 7 mei (MM en 
SD) 
1 ex over grensgebied Edegem/Kon-
tich op 7 mei (GSa)  
1 ex over Wilrijk op 7 mei (JE) 
2 ex over Hoboken op 3 juni (JPo)

Naast de waarnemingen van een 

15-tal doortrekkende wespendieven 
in mei tot begin juni, konden moge-
lijke of waarschijnlijke broedgevallen 
worden vastgesteld in het gebied Hof 
van Moretus/Uilenbos-Hove (JDu, JCe, 
SHo), in Hof van Hemiksem en omge-
ving (PH) en in de  Hobokense Polder 
(WM, MM, TV).

Tijdens 4 dagen in mei en juli werd tel-
kens een overvliegende zwarte wouw 
gezien:  
op 9 mei boven Hove en Wilrijk (SVB, 
JE). 
op 10 mei boven Wilrijk en richting 
Hemiksem (MM, MVR, PH) 
op 25 juni en 25 juli boven Hemiksem 
(PH) 
Deze laatste waarnemingen kunnen 
mogelijk gelinkt worden aan een 
mogelijk broedgeval in de omgeving 
Bazel/Rupelmonde.

Een rode wouw trok op 9 mei over 
Hoboken (JDB) en een tweede ex. op 
26 mei over de Edegemse Beekvallei 
(GSa).

De eerste, in onze regio waargenomen 
vale gier vloog op 30 mei rond 15 uur 
over de wijk Christus Koningkerk/Kiel 
(ES). 

Een wijfje blauwe kiekendief trok op 

11 mei noordwaarts over Golf  
Cleydael/Aartselaar (LVS, DJ), en een 
grauwe kiekendief, mannetje 2-de 
kalenderjaar achtervolgd door een 
slechtvalk, vloog op 3 juni over de wijk 
Christus Koningkerk/Kiel (MM).

Een havik vloog op 4 mei over Kiel/
Antwerpen (MM) en op 24 juli over 
Fort 8 (JVV).

Een visarend trok op 3 mei noord-
waarts over de Edegemse Beekvallei 
(WVA) en een 2de vogel ging daar 
eveneens door op 13 mei (GSa).

De slechtvalken kenden een succesrijk 
broedjaar.   
Rond 20 mei werd een geslaagd 
broedgeval met 3 jongen vastgesteld 
in de nestkast op de schoorsteen 
van Umicore (MM) Eind mei verlie-
ten 4 jongen de nestplaats op de 
schoorsteen van Agfa/Mortsel (MH). 
Naast een mislukt broedgeval in 2020 
kenden het paar slechtvalken dit jaar 
terug succes op de Christus Koning-
kerk/Kiel.  De 3 geringde jongen, 2 
mannetjes en 1 wijfje, vlogen begin 
juni uit de nestkast (MM).

Het agrarisch gebied van de Beek-
hoek en Boshoek in Hove is de enige 
plaats in onze regio waar nog patrijs 

Wespendief - Foto: Walter De Weger
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voorkomt. Op 14 mei pleisterden er 2 
exemplaren (SH).

Een roepende kwartel vloog in de 
nacht van 6 mei over Edegem (WVa). 

Zoals vorig jaar was er vanaf eind 
maart weer een broedkoppel kleine 
plevier aanwezig op de plas en omge-
ving van Blue Gate/Antwerpen (DJ, JB, 
WVE, RV, PH, MM, WDW, MLe). 
Op 9 juni pleisterde  het koppel met 3 
pas uitgevlogen donsjongen langs de 
Naftaweg (WM).

Een roepende bosruiter vloog in de 
nacht van 6 juli over Polderstad/Hobo-
ken (JP).

De broedresultaten bij kerkuil waren 
dit jaar wisselvallig.  In Wilrijk werden 
2 jongen geringd en in Edegem 3 jon-
gen.  In Aartselaar was er echter geen 
enkel broedpaar aanwezig (ES).

2 juveniele ransuilen zaten op hun 
rustplaats in een bomenrij langs de 
Golf van Edegem op 19 juni. 
Resultaat van een geslaagd broedgeval 
van deze schaars voorkomende uil in 
onze regio !! (WVA).

Ruim 100 koppels oeverzwaluw vorm-
den deze lente een broedkolonie in de 
wand van een zandberg op het toe-
komstig park van de wijk Nieuw Zuid/
Antwerpen. De vogels foerageerden 
meestal op de plassen van Blue Gate 
(GB, MM, PH, WDW, SSt, RHe, DJ, JVA, 
WM, LAu, Abu, KM, GBe, FVDS, MBe, 
HB, HLo, PVE, ACn).  
Dit is voor zover bekend de eerste 
broedkolonie in de zuidelijke rand van 

Antwerpen. 
Het is de bedoe-
ling om hier een 
permanente 
nestwand te 
voorzien voor 
deze oeverzwa-
luwen. 
Dit heuglijke 
nieuws werd 
ook via de 
plaatselijke pers 
en ATV ver-
spreid.

Tijdens de len-
tetrektijd kwa-
men 2 paapjes 
in de kijker: 
1 ex op de 
Beekhoek Lint-

sesteenweg/Hove op 9 mei (SVB) 
1 wijfje in de Edegemse Beekvallei, 
Doornstraat-Edegem op 10 mei (WVA)

Een man beflijster pleisterde op 4 mei 
in een particuliere tuin in het centrum 
van Hove (MRa).

Vanaf 13 mei weerklonk de nasale 
zang van de spotvogel langs de Golf 
Edegem/Aartselaarstraat-Edegem. Na-
dien vormde zich daar een broedpaar 
waarvan het mannetje nog zeker tot 
25 juni doorzong (WVA, FB, PBa, RBe, 
MH, NS, WM, IRo, RV, WS)  . 
Een 2de spotvogel was tijdelijk zang-
actief in Groen Neerland/Wilrijk op 14 
mei (LVS).

Grauwe vliegenvanger werd op 3 
plaatsen gespot, maar zonder een 
broedgeval vast te stellen: 
1 ex op 4 mei, Hof ter Linden/Edegem 

(WVA) 
2 ex op 20 mei in Fort 7/Wilrijk (LVS, 
DJ) 
1 ex in Uilenbos/Hove op 29 mei (CT, 
XM)

Een mannetje bonte vliegenvanger 
zong op 6 en 7 mei op Fort 6/Wilrijk 
(JE, MVD).

Zingende wielewalen werden op 3 
plaatsen gehoord: 
in een populierenbos langs de Grote 
Struisbeek, Groenenhoek-Aartselaar 
op 19 me (LVS, DJ).  
in het Uilenbos/Hove op 29 mei (WVS, 
WSt, RBe, MH, XM, CT). 
in de Hobokense Polder van 24 mei tot 
6 juni (DJ, GM, GB, MM, WM). 
Ongepaarde mannetjes wielewaal 
op trek zingen onderweg geregeld 
in geschikte biotopen. Bij mogelijke 
broedgevallen klinkt de zang meestal 
door tot eind juni-1ste helft juli.

Op 10 juni vloog een raaf over Nach-
tegalenpark/Antwerpen, met een foto 
als bewijs (WRe).  Dit is een nieuwe 
soort voor onze regio.

Vanaf begin juni werden regelmatig 1 
of meer overvliegende kruisbekken 
waargenomen.   
Op volgende dagen kwamen groepjes 
over: 
27 juni, 7 ex over Edegem (WVA) 
19 juli, 9 ex over Wilrijk (RV) 
27 juli, 15 ex over Hoboken (JPo)

Van 20 mei tot 16 juni vloog 4 x een 
appelvink over in de buurt van Fort 5/
Edegem (WVA, OF) en over Fort 6/Wil-
rijk (JE, RV). Gezien deze soort zowat 
jaarlijks tijdens dezelfde periode wordt 

Kleine plevier - Foto: Walter De Weger

Oeverzwaluwen  op Nieuw Zuid - Foto: Guy Borremans
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waargenomen, rijst de vraag naar een 
mogelijk broedgeval in deze fortdo-
meinen en omgeving.

Exoten 
De geelkopcaracara, onze Zuid-Ame-
rikaanse gast, verblijft sinds oktober 
vorig jaar in de Hobokense Polder en 
omgeving. Deze aaseter jaagt ook op 
kleine vogels en loopt vaak rond op 
zoek naar insecten of op de rug van 
runderen om teken op te pikken. Blijk-
baar vindt deze fotogenieke roofvogel 
hier zijn gading (MM, WDW, KMa, 
MVe) 

Mandarijneenden pleisterden op de 
gekende plaatsen met maximum 5 ex 
in het Hof ter Linden/Edegem, 1 ex in 
Frijthof/Hove en een mannetje in de 
Beekhoek/Hove-Lint.

Een rode patrijs werd op 4 mei 
ontdekt aan het crematorium in het 
Schoonselhof-Wilrijk (DAn) en een 
tweede vogel op 13 mei in een private 
tuin in Polderstad-Hoboken ( ROb) 

Waarnemers
ABu Alexander Bugin 
ACn Anton Cnudde 
CT Casper Thijs 
CVL Chris Van Liefferinge 
DAn David  Andriessen 
DJ Danny Jonckheere 
ES Eddie Schild 
FVDS Frederik VDS 
GB Guy Borremans 
Gbe Geert Beirinckx 

GM Gunther Moens 
GSa Gaston Sallaets 
HB Hugo Bender 
Hlo         Hilde Lodewijckx 
IRo Ivo Rossiers 
JCe Jan Celis 
JDB Jan De Bie 
JDu Julien Dua 
JE Joris Elst 
JP Joachim Pintens 
JPo Jonas Pottier 
JVA Jimmy Van Asbroek 
JVV John Van de Voorde 
KM Koen Maes 
KMa Kevin Matters 
LAu Luc Audenaerde 
LVS Luc Van Schoor 
MBe Maximiliaan Beeldens 
MH Marc Hofman 
MLe Marnix Lefranc 
MM Maarten Mortier 
MRa Marc Raes 
MVD Manuel Van Dooren 
MVe Michael Verbaenen 

MVR Marc Van Ruymbeke 
NM Nick en Marita 
NS Niels Schild 
OF Olivier Fuchs 
PBa Philippe Barbaix 
PH Peter Hofman 
PVE Peter Van Elsacker 
RBe Raf Beyers 
PHe Patrick Heivers 
RHe Rens Hendrickx 
ROb Robbe 
RV Robin Vermeylen 
SH Steven Hosteyn 
Sho Seppe Hosteyn 
SD Saskia Dendievel 
SSt Seppe Streybos 
SVB Steven Van den Bussche 
TV Toon Verbruggen 
WVE Ward Van den Eynde 
WDW Walter De Wegher 
WM Wim Mertens 
Wre Wouter Reijgers 
WVA Wouter Van Assche 
WVS Walter Van Spaendonk 
XM Xander Meewesel

Reeën in de PolderWe kregen van Piet Stroobants, We kregen van Piet Stroobants, 
Natuurpuntlid uit Hoboken, deze Natuurpuntlid uit Hoboken, deze 
prachtige foto’s toegestuurd, die prachtige foto’s toegestuurd, die 
hij nam vanuit zijn raam op de hij nam vanuit zijn raam op de 
Scheldelei.Scheldelei.
Dank je wel, Piet!Dank je wel, Piet!

Beflijster - Foto: Marc Raes


