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Vogelwaarnemingen – Regio Zuid Antwerpen
november - december 2019 - januari 2020

Luc Van Schoor - Vogelwerkgroep ARDEA

Gedurende deze periode werden er in 
totaal 5245 vogelwaarnemingen inge-
voerd op “waarnemingen.be”. 

In vergelijking met dezelfde periode 
in 2018 betekent dit een toename van 
13%.

Onder de 141 waarnemers prijkte  
ditmaal Wouter Van Assche als koplo-
per van de veel-invoerders met 1240 
waarnemingen, gevolgd door Pierre 
Blockx met 919 wn en John Van de 
Voorde met 358 wn.  

Deze drie toppers zorgden samen 
zomaar eventjes voor 48% van alle 
ingevoerde waarnemingen.

Tijdens de watervogeltellingen van 
16/11 werden op Fort VI/Wilrijk 457 
krakeenden geteld (vorig maximum 
was 404 exx) en 1 brandgans als 
nieuwe gebied-soort  (MH en WV). 

Op de ARDEA website kan je dagelijks 
de ingevoerde waarnemingen bekijken 
via www.hobokensepolder.be/vwar-
dea/waarnemingen.httm

Soortenbespreking 
Van de 96 waargenomen vogelsoorten 
bespreken we hierna een selectie van 
29 soorten.

In dit overzicht ontbreken echte zeld-
zaamheden, maar noteerden we wel 
krooneend als meest opvallende gast.

De schuwe roerdomp is in onze regio 
een schaarse wintergast, die in de Ho-
bokense Polder, met enkele rietvelden, 
nog een geschikt habitat aantreft, zo 
ook op 31 januari waarbij 1 exemplaar 
op de Reigershoek neerstreek (DJ)

Het aantal overwinterende kleine 
zilverreigers is de laatste jaren in 
Vlaanderen duidelijk afgenomen. Deze 
neerwaartse trend is ook merkbaar 
in het Antwerpse Scheldebekken en 
meer in het bijzonder in het Rangeer-
station Antwerpen Noord/De Kuifeend 
(mondelinge mededeling Ludo Benoy) 
en in de Hobokense Polder. Voor deze 
periode noteerden we slechts 1 waar-

neming met foto: 1 ex langs Schelde/
Hobokense Polder op 30/11 (HH).

De grote zilverreiger was deze win-
terperiode ook al schaars, met slechts 
1 pleisterende vogel op 8/11 op het 
Broekskot in de Hobokense Polder 
(HB).

De laatste doortrekkende ooievaars 
werden waargenomen op 20/11, 3 exx 
over Wilrijkse Plein/Antwerpen (MM) 
en 2 exx aan Christus Koningkerk/Kiel 
op 12/11 (MM).

Een solitaire lepelaar vloog over de 
Hobokense Polder op 12/12 (MM).

Onder de minder algemeen voor-
komende eenden in deze regio ver-
melden we één waarneming van een 
mannetje smient op Fort VI/Wilrijk 
(JC) en één mannetje pijlstaart op 5 en 

9/11 in de Hobokense Polder (AVL, GB, 
WM, WDW).

Een mannetje krooneend foerageerde 
samen met enkele wilde eenden langs 
de Scheldeoever, bij het veer Hobo-
ken/Kruibeke op 25/12 (LVS). Dit is 
de 2de geregistreerde waarneming 
van deze soort in de ARDEA regio. De 
vorige waarneming van 1 man. da-
teert van 10/2/2011 in de Hobokense 
Polder.

Tijdens de periode van 27/12/2019 
tot eind januari pleisterden 1 tot 4 
grote zaagbekken op de Kasteelvijver 
van het Schoonselhof/Antwerpen. Het 
betrof 1 mannetje (tot 18/1) en max 3 
wijfjes (PL, DJ, SeH, OF, GW, JVV, WDW, 
EVB, GL, GB, LVS, LF, SB, RCl, NS).

Op 19/1 vloog een havik over het 
Uilenbos/Hove (RM).

Dit vogelverslag is het 25ste ver-
slag dat Luc zeer trouw om de drie  
maanden opstelde.

Telkens een groot werk, waarvoor 
we hem namens de redactie en het 
bestuur van Natuurpunt  
Hobokense Polder van harte  
danken.

Kleine zilverreiger - Foto: Herbert Herbinia
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Na het mislukt broedgeval van slecht-
valk op het CKK/Kiel in 2019, blijft 
het afwachten of een mogelijk nieuw 
koppel bestaande uit wijfje P/2 en een 
man (met kleurring EOC) uit Geleen-
NL, tot een broedsel zal komen. Wait 
and see. (MM).

We hadden bijna de hoop opgege-
ven dat patrijs nog in onze regio zou 
voorkomen, maar zie op 7/1 werden 2 
vogels gespot langs de Lintsesteenweg 
in Hove (MB, LVO). Mogelijke toekom-
stige waarnemingen worden als be-
schermingsmaatregel best vervaagd.

Solitaire houtsnippen werden ge-
spot in Hobokense Polder (DJ, in 
Schoonselhof (LVS) en nabij Hof 
ter Linden/Edegem (LS). 

Goudplevier werd 2 x waargeno-
men: 1 ex. vloog over op 12/11 
over Hof ter Linden/Edegem 
(WVA) en 5 ex. trokken over Golf 
Drie Eycken/Edegem op 3/12 
(WVA).

Witgat overwinterde blijkbaar 
alleen in de Hobokense Polder, 
getuige een 7-tal waarnemingen 
van 1 ex. tot half januari (MM, DJ, 
JVV, CVG, FVP).

Het overwinteren van een 10-tal 
zwartkopmeeuwen in het Ant-
werpse havengebied (zie vorig vo-
gelverslag augustus/oktober 2019) 
leverde voorlopig één waarneming 
in onze regio op: 1 adult op 21/1 
bij Hof ter Linden/Edegem (WVA). 

Kerkuil: ondanks uitstekende broedre-
sultaten in 2019 werd er gedurende 
deze periode slechts 1 zekere waarne-
ming doorgestuurd: 1 overvliegende 
vogel op 1/12 op Fort VI/Wilrijk (JE). 

Steenuil werd éénmaal gezien, maar 
vooral gehoord, rond Domein Klaver-
blad/Wilrijk (PH), bij Golf Drie Eiken/
Edegem (ES) en in een private tuin, 
villawijk Den Brandt/Antwerpen (PB). 

Middelste bonte specht werd vanaf 
begin januari gezien en gehoord in het 
Uilenbos/Hove (SVB, EM, SH, SeH) en 
in het Schoonselhof/Antwerpen (JPo, 
RH, WDR, OF, SB). 

Solitaire kleine bonte spechten (man 
of wijfje) werden waargenomen in 
Fort V/Edegem (WVA) Campus Drie 
Eiken/Wilrijk (LS) en Hof ter Linden/
Edegem (WVA),. Middelheim park 
(PBa) en Uilenbos/Hove (OF, SVB, EM, 
RM). 

Een roodborsttapuit pleisterde op 
28/12 en 26/1 langs de Golf Drie Eyc-
ken/Edegem (WVA). 

Vuurgoudhaantje is in onze regio een 
niet talrijke wintergast die waarschijn-
lijk nogal eens over het hoofd wordt 
gezien of gehoord (bv in Hobokense 
Polder). De winterwaarnemingen 
betreffen meestal 1 tot max 2 ex.in 
volgende gebieden: Groen Neerland/
Wilrijk (SB), Campus Drie Eiken/Wil-
rijk (SB, JE, RV, WF), Tarzanboskes en 
centrum Hoboken (RH, SB, WDR).
Schoonselhof/Antwerpen (SB), Kleine 
Struisbeekvallei/Wilrijk (RV).

Zachte winters brengen weinig of geen 
keepen in onze contreien, ook dit 
jaar niet, met hier en daar tot max. 3 
vogels die vanaf november op voe-
derplaatsen werden waargenomen in 
Edegem (VDS, WVA, MH) en in Hove 
(JD, OF).

Gedurende deze 3-maandelijkse peri-
ode werden in totaal 13 appelvinken 
gespot, waarvan 8 exx. over Edegem 
(WVA) 4 exx. over Campus Drie Eiken/
Wilrijk (SB, JE, LS) en 1 ex. over  

Pijlstaart - Foto: Rudy Vansevenant

Grote zaagbek (wijfje) - Foto: Steven Hostyn
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Hobokense Polder (SVB).

Goudvink was ook nu weer een 
schaarse  gast met slechts 1 roepende 
vogel op 5/11 in Hof ter Linden/Ede-
gem (WVA).

We noteerden ook slechts één waar-
neming van een kruisbek langs de 
Oude Spoorwegberm te Wilrijk/Mort-
sel op 3/11 (WVA)

Exoten 
Mandarijneenden vormen al enkele 
jaren een vertrouwd beeld op Fort VI/
Wilrijk met max. 5 mannetjes plus 1 
wijfje (HB, GM, AS, RL, NS, JVV, PBe), 

op Hof ter Linden/Edegem met 1 kop-
pel (MH, WS, WVA), maar nu ook 1 
koppel in park Vogelzang/Antwerpen 
(PB, WS, LDM, PDR, PL) en 1 ex. op 
Ford VIII/Hoboken (DJ). 

De forse opmars van halsbandparkiet 
is ook in onze regio duidelijk merk-
baar. Tijdens de slaapplaatstelling in 
het Kielpark/Antwerpen op 16/11 
werden door vwg ARDEA 350 vogels 
geteld. Dit is zowat een verdubbeling 
in vergelijking met de vorige telling 
van 16/3/2019 (WDW, MH).  Deze 
toename is ongetwijfeld het gevolg 
van een geslaagd broedseizoen in de 
zuidelijke rand van Antwerpen waar 
deze exoot in zowat alle parkgebieden 

en in sommige 
natuurgebieden 
(vb. Hobokense 
Polder) tot broe-
den komt 

Een man kanarie, 
stamvorm van de 
gekweekte kooivo-
gels, werd op 1/11 
waargenomen en 
gefotografeerd in 
Hoboken (PB).

NB. Volgende 
waarnemingen 
werden niet 
weerhouden we-
gens gebrek aan 
duidelijke determi-
natiegegevens of 
mogelijk verwar-

ring met een andere soort: 
Middelste zaagbek, man, Schoonsel-
hof/Antwerpen op 30/1  
Havik, man over Hobokense Polder op 
16/11.

Waarnemers 
AS Anna Schneider 
AVL André Van Langenhove 
CVG Chantal Van Gool 
DJ Danny Jonckheere 
EM Evi Matthyssen 
ES Eddie Schild 
EVB Elias Van den Broeck 
FVP Frederik Van de Perre 
HB Hugo Bender 
HH Herbert Herbinia 
GB Guy Borremans 
GL Garben Logghe 
GW Guy Willemsens 
JC Jarne Colman 
JD Julien Dua 
JE Joris Elst 
JPo Jonas Pottier  
JVV John Van de Voorde 
LDM Luc De Meyer 
LF Lersche Franck 
LS Louis Schramme 
LVO Lucas Vanormen 
LVS Luc Van Schoor 
MB Maximiliaan Beeldens 
MM Maarten Mortier 
MH Marc Hofman 
NS Niels Schild 
OF Olivier Fuchs 
Pba Philippe Barbaix 
Pbe Paul Bender 
PB Pierre Blockx 
PDR Pierre De Roo 
PH Peter Hofman 
PL Pieter Leblans 
RCl Ronald Claessens 
RH Rens Hendrickx 
RL Renée Lejeune 
RM René Matthys 
RV Robin Vermylen 
SeH Seppe Hostyn 
SH Steven Hostyn 
SVB Steven Van den Bussche 
SB Stijn Baeten 
VDS Veerle De Saedeleer 
WDR Wout De Rouck 
WDW Walter De Weger 
WF Wouter Faveyts 
WVA Wouter Van Assche 
WM Wim Mertens 
WS Wim Stappers 
WV Wim Verstappen

Kanarie - Foto: Peter Bastiaensen

Middelste bonte specht - Foto: Steven Hostyn


