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Vogelwaarnemingen – Regio Zuid Antwerpen
mei - juni - juli 2022

Luc Van Schoor - Vogelwerkgroep ARDEA

In vergelijking met dezelfde periode 
van vorige jaren lag het aantal in-
gevoerde waarnemingen, nl. 5554, 
eerder aan de lage kant. In dit totaal 
zitten min. 2000 waarnemingen 
vervat voor het derde opeenvolgende 
jaar van het broedvogelonderzoek, 
door vogelwerkgroep Ardea, voor de 
nieuwe Vogelatlas Vlaanderen – in 
uitvoering. Later volgt hierover een 
uitgebreider verslag.

Onder de 295 waarnemers voerde 
Danny Jonckheere met kop en schou-
ders de lijst aan met 1657 waarnemin-
gen gevolgd door Pierre Blockx met 
745 wm en John Van de Voorde met 
450 wm.

Voor de opvolging van de dagelijks 
ingevoerde vogelwaarnemingen - zie 
de Ardea- website  
www.hobokensepolder.be/vwg-ardea/
waarnemingen.html  
waar iedereen, van leek tot kenner, 
zijn/haar steentje kan bijdragen door 
eigen waarnemingen in te voeren. 
Alvast bedankt voor je inbreng !

Soortenbespreking 
Van de 123 vogelsoorten waarvan 
waarnemingen werden ingevoerd in 
de Ardea-regio, lichten we 30 soorten 
uit voor dit overzicht. Daarbij noteren 
we kanoet als nieuwe soort en een 
tweede waarneming van slangen-

arend. Mogelijke mei-waarnemingen 
van zwarte specht en blauwborst, 
beiden in een woonwijk te Edegem, 
werden na bevraging op “onzeker” 
gezet.

Het gaat blijkbaar niet zo best met de 
fuut in onze regio. Volgens de ingezon-
den soortgegevens was er slechts één 
geslaagd broedgeval, in Fort 5-Ede-
gem, met 3 juvenielen waarvan er in 
juli nog 2 restten (LS,Pba,WDW)

Het opvangbekken van het waterzuive-
ringsstation Aquafin aan t Kielsbroek-
Antwerpen is het enige watergebied 
waar kuifeend het hele jaar door 
pleistert en tot broeden komt. We 
telden er op 29 juni 18 adulte vogels 
waarvan min. 4 koppels en een wijfje 
met 3 pulli (LVS,DJ)  

Vanaf 10 juli pleisterden 1 tot 2 kleine 
zilverreigers op de ondiepe Broekskot-
plas in de Hobokense Polder (MW, 
PVE, LSm, GB, FJ, PBe, SJ, DJa).

Een zwarte ooievaar vloog in ZW rich-
ting over Edegem op 24 juli (WVA).

Er werden min. 27 waarnemingen van 
wespendief ingevoerd. Het betrof 
bijna steeds 1 tot max 3 overvliegende 
vogels, verspreid over de regio.  In He-
miksem e.o. was er waarschijnlijk een 
broedgeval (PH). In andere gebieden 
zoals Edegem, Hobokense Polder en 
Hove ontbraken broedgerelateerde 

waarnemingen maar was een broed-
geval niet uitgesloten. 
Wespendieven bezetten een uitge-
breid territorium en zowel de adulte 
als jonge vogels vertonen rond en op 
het nest een onopvallend en zwijg-
zaam gedrag.

Twee maal kwam er een NO-waarts 
overvliegende zwarte wouw in de 
kijker: 
1 ex op 5 mei over Hobokense Polder 
(MVR) 
1 ex over Hove (KDR) 

Op 18 juni ook nog een oostelijk over-
vliegende rode wouw over Hoboken 
(RVe).

De slangenarend is een soort van 
het Middellandse Zee-gebied die 
de laatste jaren meer en meer in de 
“reptielengebieden” van Vlaanderen 
en Nederland voorkomt, voorlopig nog 
zonder concrete aanwijzingen voor 
broedgevallen. We noteerden alvast 
een NO-waarts vliegend exemplaar 
op 18 juni in Edegem, als 2de waarne-
ming in onze regio (WVA).

De havik is als broedvogel een eerder 
schaarse gast in de bosrijke gebieden 
van onze regio. 
Gezien het tijdstip van eerdere waar-
nemingen was er mogelijk een broed-
geval in de omgeving Hove-Boechout. 
Op 22 juni werd 1 ex gezien en ge-
hoord in Park Weyninckxhove – Hove 
(SH) 

Dit jaar vlogen weer jonge slechtval-
ken uit op de broedsites van UMI-
CORE/Hoboken, AGFA/Mortsel en 
Christus Koningkerk /’t Kiel (MM, MH).  

Een broedkoppel boomvalk bracht 2 
jongen groot in de Hobokense Polder 
(MM,DJ

Kwartel is een nachttrekker, waarvan 
de Zuid-Europese populatie, vooral 
tijdens warme perioden noordwaarts 
vliegt en dan later in het seizoen hier 
in Vlaanderen of Nederland tot broe-
den komt. 
1 ex vloog in de nacht van 17 juni roe-
pend over Hoboken (JPo). Slangenarend - Foto: Walter De Weger
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Nadat we op 18 april 2022 een re-
cord aantal van 16 kleine plevieren 
vaststelden op de zandterreinen van 
Blue Gate – Antwerpen, was het met 
enige nieuwsgierigheid uitkijken naar 
mogelijke broedgevallen. Dat bleek 
geen eenvoudige klus vermits deze 
uitgestrekte terreinen zijn afgesloten 
en waarnemingen alleen vanop grond-
niveau mogelijk waren. Niettemin kon-
den we met zekerheid 5 broedparen 
vaststellen waarvan er minimum drie 
met juveniele vogels, in totaal min. 9 
jongen (LVS,DJ).

Op 13 mei werd de eerste kanoet in 
de Ardea-regio waargenomen en gefo-
tografeerd op het slik langs de Schel-
deoever – Hobokense Polder (RF).

Een ransuil vloog op 4 mei, rond mid-
dernacht, over de villawijk nabij het 
Middelheimpark – Antwerpen (WM). 
Lentewaarnemingen van deze soort 
zijn schaars in het zuiden van Ant-
werpen, zeker in parkgebieden waar 
voedselconcurrent bosuil - voorkomt 
als broedvogel.

Een wijfje kleine bonte specht voe-
derde uitgevlogen jongen in een 
private tuin nabij het Recreatief – bos 
in Wilrijk op 31 mei (JJE).

Van grote gele kwikstaart werden 
tijdens deze periode zekere of waar-
schijnlijke broedgevallen vastgesteld in 
volgende gebieden: 

- Fort V – Edegem met 4 juveniele 
vogels (OF).

- Industrieterrein bij veerdienst Ho-
boken (LVS, DJ).

- Hof ter Linden – Edegem met min. 
2 juvenielen (OF, WVA).

- St Catharinakerk – Hoboken e.o. 
(LVS, DJ).

- mogelijk een broedgeval in Fort VI – 
Wilrijk (MLe, WJo, WVS).

- en gelet op eerdere waarnemin-
gen in april ook een broedgeval 
op campus Drie Eiken-Wilrijk 
(ES,NS,LS,FPV,JVV)

Op 2 mei pleisterde een doortrekkend 
mannetje paapje langs Golf 3-Eyken – 
Edegem (PBa).

Tijdens de eerste helft van mei ver-
toefde een mogelijk broedkoppel 
roodborsttapuit in de Beekhoek – 
Hove (JCe, SH, LR, DR, RY, Wen).

Een wijfje beflijster foerageerde op 5 

mei in een private tuin nabij Fort VI – 
Wilrijk (JE). 

Tijdens een broedvogeltelling voor de 
Vogelatlas Vlaanderen op 1 juni, riep 
een grauwe vliegenvanger in de park-
tuin van een oud landhuis nabij Park 
den Brandt – Antwerpen (LVS).

Een mannetje bonte vliegenvanger 
zong gedurende 3 dagen (7 tot 9 mei) 
blijkbaar  tevergeefs bij een nestkast in 
Park Weyninckxhove – Hove (SH, SHo, 
KL). 

De typische zang van wielewaal klonk 
op 2 mei vanuit het Populierenbos – 
Hobokense Polder (GVH) en op 14 mei 
in Fort VII – Wilrijk (AP). Het betrof 
telkens doortrekkers.

De voorbije lente vlogen minimum 
7 kruisbekken over de zuidrand van 
Antwerpen: 5 ex op 27 mei over te 
wijk Christus Koningkerk – Antwerpen 
(MM), 1 ex op 17 juni over Wilrijk (RV) 
en 1 ex op 21 juni over Fort VII – Wil-
rijk (JoM).

Exoten 
Pedro, de geelkopcaracara, bleef ge-
trouw op post langs de Scheldeoever – 
Hoboken, weliswaar minder opvallend 
gezien de enige ingevoerde waarne-
ming op 1 juli (MLe). 

Op de vijver van Park Sorghvliedt – 
Hoboken zwommen 2 muskuseenden 
op 5 mei (DJ).

Kleine plevier met pulli - Foto: Walter De Weger

Boomvalk - Foto: Maarten Mortier


