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Vogelwaarnemingen – Regio Zuid Antwerpen
november - december 2021 - januari 2022

Luc Van Schoor - Vogelwerkgroep ARDEA
Dit verslag werd geput uit 6620 vogel-
waarnemingen, ingevoerd door 278 
waarnemers.   
De wintertellingen voor de komende 
Vogelatlas-Vlaanderen, uitgevoerd 
door verschillende Ardea-medewer-
kers, vormden een belangrijke bron in 
het aantal waarnemingen. 
Bij de veel-invoerders prijkte Danny 
Jonckheere met 1369 waarnemingen, 
weer als koploper, gevolgd door Pierre 
Blockx met 731 wn. en John Van de 
Voorde met 557 wn. 
Op de Ardea website kan je dagelijks 
de ingevoerde waarnemingen bekijken 
www.hobokensepolder.be/vwardea/
waarnemingen.httm

Soortenbespreking 
Gedurende deze driemaandelijkse pe-
riode werden waarnemingen van 121 
vogelsoorten ingevoerd. 
In dit verslag bespreken we een selec-
tie van 30 soorten.

Een roerdomp vloog op 3 januari uit 
een rietkraag van het Rallegat/Hobo-
kense Polder (Ple).

Een groepje van 6 grote zilverreigers 
trok zuidwaarts over de Hobokense 
Polder op 3 november (MM, WDW en 
LVS). Tot eind januari vlogen vervol-
gens nog 8 ex, meestal solitaire vogels, 
over Hoboken (JDB) over Edegem 
(WVA, GSa, JE, JDu) en over Wilrijk 
(NS).

Een ooievaar vloog op 6 november 
zuidwaarts over de Hobokense Polder 
(MM) en 5 ex trokken op 23 november 
zuidwest over de Koornbloemwijk/
Wilrijk  (NS).

Op 7 november vlogen 3 lepelaars 
zuidwaarts over de Schelde (LVS, BMe) 
en op 24 januari 2 ex (LVS,WDW,BMe).

Het aantal overwinterende krakeen-
den neemt verder toe, met belangrijke 
concentraties in de Fortgrachten ten 
zuiden van Antwerpen. Op 30 novem-
ber werden er 522 ex geteld op Fort 6/
Wilrijk (SB) 

Tijdens de trektelling Hobokense 
Polder op 3 november vloog een wijfje 
grote zaagbek over de Schelde (LVS, 
MM, WDW) en 1 tot max 5 ex pleis-
terden vanaf eind november op de 
Kasteelvijver van het Schoonselhof/
Antwerpen (PHe, JB, NS, DJ, WDW, 
MAR,JVV, OF, JPo, JV, GWi, LVS) .

Zuidelijk trekkende kraanvogels wer-
den tijdens de ochtend van 22 novem-
ber gehoord over Edegem (JDR) en 2 x 
over Wilrijk waarbij een groepje van 5 
ex (WM).

1 tot 2 bokjes werden tijdens 4 dagen 
in januari waargenomen op Blue Gate/
Antwerpen (JPo, WDR, PBl).

De eerste solitaire zwartkopmeeuwen 
van dit jaar vlogen op 16 januari over 
Wilrijk (FPV) en op 30 januari over de 
Edegemse Beekvallei (GSa).

Een geelpootmeeuw vloog op 19 no-
vember over Hove (JCe) en een  
Pontische meeuw pleisterde op 30 ja-
nuari in de Edegemse Beekvallei (GSa).

Een jagende kerkuil werd waargeno-
men 22 januari nabij Fort 6/Wilrijk (JE) 
en op 31 januari nabij Station Zuid/
ring Antwerpen (MM).

Een oehoe zat op een verlichtingspaal 
langs de Antwerpse Ring voor de Ken-
nedytunnel op 5 januari (TdB). Ont-

snapte of wilde vogel ?

Van middelste bonte specht blijven 
vaste habitats bezet in Hof ter Linden/
Edegem (WVA, FH, LS, BLV, VT, CVG) en 
Uilenbos/Hove (JCe).

Een grote pieper vloog herhaaldelijk 
roepend langs de Schede-oever/Hobo-
kende Polder op 7 november (BMe).

3 pestvogels pleisterden op 3 decem-
ber korte tijd langs een bosrand in het 
gebied Beekhoek/Lint/Hove (GSa).

2 beflijsters vlogen op 7 november 
langs de trektelpost Hobokense Polder 
(BMe, LVS).

Grote lijster is de laatste jaren niet al-
leen een schaarse broedvogel gewor-
den, maar tevens ook een onregelma-
tige wintergast in onze regio.  De enige 
waarneming betrof 2 overvliegende 
vogels op 21 januari langs de zuidrand 
van het Uilenbos/Hove (JCe).

Het Nachtegalenpark/Antwerpen, 
deel voormalige “Hortiflora”, is zowat 
het enige gebied in onze regio waar 
kuifmees regelmatig voorkomt, zo ook 
op 13 december 1 roepend exemplaar 
(RV).

Eind oktober-begin november trokken, 
vooral in de provincies Antwerpen 
en Limburg, duizenden pimpelmezen 
door. Deze influx was ook merkbaar op 
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onze trektelpost waar op 6 november 
het aantal opliep tot 172 ex. (MM)

Na de intensieve doortrek van dui-
zenden kepen eind oktober, begin 
november bleven er slechts een klein 
aantal pleisteren in onze regio. De 
grootste groep van 30 ex foerageerden 
op 2 december langs een bosrand bij 
Umicore/Hoboken (KDK) en tot max 
11 ex, eind januari/begin februari, in 
een private tuin in Hoboken (DJ).

Op 24 januari vloog een Europese 
kanarie roepend over het centrum van 
Hove (JCe). Op 17 november pleister-
den 2 kruisbekken in Elsdonk (WVA) 
en 1 exemplaar vloog langs Fort 5/
Edegem (LS).

Een wijfje goudvink  zat op 23 decem-
ber in een tuin Wilrijk/centrum (SDB). 

Van begin november tot begin januari 
werden in totaal 12 overvliegende ap-
pelvinken waargenomen in de regio.  
Een groepje van 4 ex kwam op 3 no-
vember in de kijker langs trektelpost 
Hobokense Polder (LVS).

Exoten 
De geelkopcaracara, vaste gast langs 
de Schelde-oever en Hobokense Pol-
der, wordt steeds populairder. Op 10 
en 12 november ook als onderwerp in 
filmpjes op “waarnemingen.be” (MG, 
SH).

Een muskuseend pleisterde op het 
waterbekken langs de Lievevrouw-
kensbosweg/Wilrijk op 15 december 

(DJ, LVS).

Een mannetje Carolina-eend werd op 
11 december waargenomen op Fort 6/
Wilrijk (FPV), waar eveneens tot max 
9 mandarijneenden te zien waren in 
december (FPV).  

Naast de alomtegenwoordige hals-
bandparkieten verschenen voor het 
eerst 12 Alexanderparkieten in een 
private tuin in Hove op 19 december 
(GV).

Een gedomesticeerde kanarie kwam 
op 6 november zaadjes pikken op een 
voederplaats in centrum Wilrijk (JS) 
en op 15 november werden 3 wijfjes 
Mexicaanse roodmus gespot in cen-
trum Hoboken (DS).

Waarnemers 
BLV Bart en Lou Van den Bosch 
BMe Bert Mertens 
CVG Chantal Van Gool 
DJ Danny Jonckheere 
DS Daan Schrauwen 
FPV Ferran Pujol Villa 
FH Freddy Hordies 
GSa Gaston Sallaets 
GV Guy Vertommen 
GWi Guy Willemsen 
JB Jozef Bafort 
JCe Jan Celis 
JDB Jan De Bie 
JDu Julien Dua 
JE Joris Elst 
JDR Joris De Raedt 
JS Jef Staepelaere 
JPo Jonas Pottier 
JVV John Van de Voorde 
JV Jan Vanweynsberghe 
KDK Kris De Keersmaecker 
LVS Luc Van Schoor 
MAR Marijke 
MG Marc Gorrens 
MM Maarten Mortier 
NS Niels Schild 
PHe Patrick Heivers 
PBl Pierre Blockx 
PLe Pieter Leblans 
RV Robin Vermeylen 
SB Stijn Baeten 
SDB Shirley De Blieck 
SH Steven Hosteyn 
TdB Tom de Beelde 
VT Victor Torres 
WDR Wout De Rouck 
WDW Walter De Weger 
WM Wim Mertens 
WVA Wouter Van Assche 
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