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Vogelwaarnemingen – Regio Zuid Antwerpen
november 2014 – april  2015

Door tijdsgebrek kon het vorige 
vogelverslag november 2014 – janu-
ari 2015 niet tijdig verschijnen voor 
publicatie.
Dit verslag behandelt daarom een 
zesmaandelijkse periode waarin ook 
de gegevens van de lentetrektellin-
gen Hobokense Polder zijn vervat.
Daarbij zijn ook trekwaarnemingen 
opgenomen langs de linker Schelde-
oever (grondgebied Burcht).

In totaal werden tijdens deze pe-
riode in de ARDEA regio 8.038 
waarnemingen ingevoerd door 89 
vogelliefhebbers(sters).
Deze duizenden gegevens bevatten 
een schat aan informatie die kunnen 
gebruikt worden voor allerlei doelein-
den, gaande van soortanalyses tot 
gebiedsinventarisaties.  

Gedurende deze periode startte 
ARDEA ook met een regionaal 
uilenonderzoek. De resultaten van 
deze monitoring zullen in september 
verschijnen. 
Hierbij wil ARDEA graag alle vo-
gelkijkers die hun waarnemingen 
instuurden en/of deelnamen aan de 
trektellingen en het uilenonderzoek 
van harte danken voor hun gewaar-
deerde medewerking. We zien ze 
graag terug op onze activiteiten of 
ergens “ten velde”

Lentetrektellingen Hobokense 
Polder: 5 april tot 2 mei

Het aantal teluren lag dit voorjaar 
met 68 uren beduidend lager dan tij-
dens de lente-trektellingen van 2014 
(116 uren). In totaal kwamen 15 trek-
tellers in actie waarbij we volgende 
nieuwkomers konden verwelkomen: 
Maarten Mortier, Anna Schneider, 
Ben Steeman en Elie Coremans.  
We hopen ze ook tijdens onze 10de 
herfsttrektelling te ontmoeten op de 
gekende Scheldedijk.

Het weer was vrij afwisselend en de 
neerslag matig voor deze periode.  
Begin april hadden we te maken met 
een oostelijke luchtsituatie met half 

Luc Van Schoor
tot zware bewolking en maximale 
temperaturen die opliepen van 12 tot 
19°C op 10/4. Midden april draaide 
de wind enkele dagen naar ZW tot 
NW bij gedeeltelijke bewolking en 
maximum 14°C.
Van 18 tot 23 april waaide de wind 
zwak tot matig uit het NO waarbij 
de middagtemperaturen opliepen 
tot 19°C op 21 april. Gedurende de 
laatste telweek draaide de wind weer 
naar ZW tot NW bij half tot zware 
bewolking met af en toe een bui om 
tenslotte begin mei te eindigen met 
een NO situatie met middagtempera-
turen tot maximaal 13°C. Op och-
tenden met geregeld buien, zware 
bewolking, mist of sterke wind werd 
er niet geteld.  

De aantallen trekvogels liggen à 
priori bij lentetrektellingen beduidend 
lager dan bij de herfsttrek. Dat was 
dit voorjaar zeker ook niet anders.  
Het aantal roofvogels was vrij matig 
met enkele uitschieters op dagen 
met een zwakke tot lichte NO-wind 
(10, 13 en 22 april).  Bij deze gun-
stige weersomstandigheden trokken 
ook andere op thermiek vliegende 
soorten als ooievaar en kraanvogel 
door.  

Naast de meer algemene doortrek-
kers kwamen ook volgende niet 
alledaagse soorten in de kijker :
rode wouw, zwarte wouw, visarend, 
blauwe kiekendief, kraanvogel, 
grutto, regenwulp, dwergmeeuw en 
Europese kanarie.  Zie ook soortbe-
schrijving voor meer info.

Van volgende soorten werden ge-
durende de lentetrektellingen 2015 
nieuwe dagrecords opgetekend:
Kleine zilverreiger  6 ex      12/4
Kluut      16 ex      13/4
Visdief      17 ex      29/4
Huiszwaluw     53 ex      1/5

Een evenaring van het dagtotaal was 
er voor:
Europese kanarie  2 ex       9/4
Gele kwikstaart     15 ex     23/4

 
Soortenbespreking:

Uit de veelheid van waarnemingen 
maakte ik volgende keuze van de 
voornaamste soorten en gegevens.

Op 29/12 vloog een groep van 30 
toendrarietganzen in NW richting 
over de Hobokense Polder (JP).

Grote zilverreiger - Foto: Luc Van Schoor
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Zowat gans de maand april was 
de zomertaling in de Hobokense 
Polder present als solitaire vogel, 
man of wijfje of een koppel (PBA, 
WM, DJ). Het geschikt broedbiotoop, 
voldoende rustig open plas-dras 
gebied, ontbreekt tegenwoordig in de 
HP.  De terugkeer van deze schaars 
voorkomende eend als broedvogel in 
de nabije toekomst blijft dan ook een 
open vraag.

Een vrouwtje grote zaagbek ver-
bleef van 7/1 tot 27/1 op Fort VI te 
Wilrijk (AI, WVA, MH, RV).  Daar 
werd op 8/1 ook een mannetje waar-
genomen (SL). Van 10/1 tot 22/2 
was een wijfje present op Fort V te 
Edegem (WVA, PB, JC, LJ).
Het voorkomen van overwinterende 
grote zaagbekken op de meestal 
ijsvrije Fortgrachten neemt toe bij 
strengere vorstperiode. Tijdens de 
zachte winters van de laatste jaren is 
deze duikeend dan ook eerder een 
schaarse gast in de regio.

Een waarschijnlijke slagpen van 
kwartel werd opgemerkt en gefoto-
grafeerd in Moretusburg/Hoboken op 
3/11 (JP). Het is geweten dat slecht-
valken tijdens zomerse nachten 
wel eens voorbijvliegende kwartels 
slaan, die zich in noordelijke richting 
verplaatsen op zoek naar geschikte 
broedgebieden. Dit werd o.a. eerder 
vastgesteld in de nestkast van het 
broedpaar van de Kerncentrale/Doel.

Van half januari tot begin februari 
verbleven er 1 tot 2 roerdompen in 
de Hobokense Polder - Ruiterplas en 
omgeving (LVS, AVL, BM). Van één 
overvliegende vogel werden foto’s 
gemaakt waarvan er eentje de AR-
DEA vogelkaart van 2015 siert (GB).  
De regelmatige aanwezigheid van 
deze verstoringsgevoelige rietvogel 
als tijdelijke wintergast in diverse 
water- en moerasgebieden is een 
gevolg van een onmiskenbare toe-
name als broedvogel in Nederland 
en Vlaanderen (o.a. Groot Rietveld/
Kallo).

Er werden in totaal 9 kleine zilver-
reigers waargenomen waarvan 2 ex 
overvliegend in Aartselaar op 28/12 
(BDS) en 7 ex in april met uitsluitend 
overvliegende vogels langs de Hobo-
kense Polder of Schelde Hoboken/

Burcht (JP, MM, LVS).

Er werden in totaal 8 grote zilver-
reigers opgemerkt in de Hobokense 
Polder en langs de nabij gelegen 
Schelde. De meeste (6 ex) in de 
periode november/februari en 2 ex  
op 7/4.
Het betrof steeds vogels die in de 
Hobokense Polder pleisterden of 
over de Schelde en het gebied rond 
Burcht overvlogen (DJ, JB, BM, ML).
Deze reiger kwam minder frequent 
fourageren op het Broekskot dan 
twee jaar terug toen meerdere exem-
plaren zich te goed deden aan jonge 
snoeken. 

Op 19/4 april werden er door een 
ARDEA team in de broedkolonie 
blauwe reigers in het Schoonsel-
hof, 37 broedparen vastgesteld, een 
verheugende toename van 5 paren 
t.o.v. 2014 (LVS, JVR, MVR, RVR, 
TH, WDP). 

Er werden gedurende de ganse peri-
ode, uitgezonderd in maart, in totaal 
55 ooievaars waargenomen, 
5 ex op najaarstrek en 47 ex tijdens 
de voorjaarstrek. 
We vermelden alle ingebrachte waar-
nemingen in de Ardea regio:
- 1 ad overvliegend ZO op 13/11 in 

Groen Neerland/Wilrijk (RL)
- 4 ex rustend langs de E19 op 

29/11 nabij UZA Edegem (BVD)
- 3 ad ter plaatse op 22/1 Groen 

Neerland/Wilrijk (RL)

- 32 ex overvliegend NO op 15/2 
Moretusburg/Hoboken (JP)

- 1 ex overvliegend NO op 20/2 
Hobokense Polder (AVL)

- 1 ex overvliegend op 5/4 Hobo-
kense Polder (WVE)

- 1 ex overvliegend Noord op 6/4, 
Edegem (LJ)

- 2 ex overvliegend Park Wey-
ninckxhove/Hove op 21/4 (JD)

- 1 ex overvliegend NO op 22/4 
Burcht (LVS)

- 3 ex overvliegend NO op 26/4 
Berchem (MVR)

Een waarschijnlijke zwarte ibis vloog 
op 5/4 over de Hobokense Polder 
tijdens de trektellingen.
De vogel werd slechts kortstondig in 
achteraanzicht waargenomen zodat, 
mede door het ontbreken van een 
bewijsfoto, de waarneming op “onze-
ker” werd ingevoerd (LVS, JP).

In april werden er tijdens de trektel-
lingen in totaal 6 lepelaars waarge-
nomen langs de Schelde Hoboken/
Burcht. Het ging telkens om 1 à 2 ex 
(LVS, MM, AS).  
De dichtstbijgelegen broedplaats 
bevindt zich op de Verrebroekse 
plassen waar sinds 2003 een kolonie 
is gevestigd met een max. van 14 
koppels in 2006.

Op 13/4 trok een zwarte wouw hoog 
thermiekend over de linker Schelde-
oever te Burcht (WDW, JP) en op 
21/4 trok een laag overvliegende 

Lepelaar met krop  - Foto: Guy Borremans
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vogel over de Vuile Plas op de grens 
Edegem-Kontich (LS).

Tussen 9/4 en 2/5 trokken of pleister-
den in totaal 14 bruine kiekendie-
ven over en in de Hobokense Polder, 
langs de Schelde-oevers Hoboken 
Burcht, (LVS, MM, JP)  over Umico-
re-Hoboken (PBA) en over Edegem 
(LJ en LS).

Op 7/4 cirkelde een wijfje blauwe 
kiekendief samen met een rode 
wouw op thermiek hoog over Burcht 
richting NO (LVS, WDW, KDL).  

Havik werd 3 maal waargenomen op 
2/11 in Hove (JD), op 1/3 een juv. vo-
gel in Muizenbos Bos van Moretus, 
Hove (SVDB, JP) en op 23/3 een 
overvliegende vogel over de tuintel-
post te Edegem (LJ).  
Verschillende waarnemingen ge-
spreid over het ganse jaar wijzigen 
op een mogelijk broedgeval van deze 
forse bosroofvogel in het domein 
Moretus-Uilenbos te Hove/Boechout.

Er werden 3 visarenden waargeno-
men, telkens één vogel op 11/11 en 
op 16/4 over de Hobokense Polder 
(JB, PBA). Op 16/4 vloog er nog een 
visarend over Burcht (LVS).
Bij raadpleging van de waarnemings-
data op “waarnemingen.be” blijkt dat 
de visarend in toenemende mate 
tijdens het najaar en winter wordt 
waargenomen in Vlaanderen. Of dit 
gewijzigd trekgedrag te maken heeft 
met klimaatverandering valt nog te 
bezien.

Op 21/4 vloog een smelleken over 
Burcht (LVS). In tegenstelling tot de 
herfstperiode was deze kleine noor-
delijke valk een schaarse verschij-
ning in het voorjaar.  

Er werden tijdens deze periode 
38 waarnemingen van slechtvalk 
ingevoerd. Het betrof telkens één of 
twee exemplaren plaatselijke (broed)
vogels op en rond de Christus Ko-
ningkerk Antwerpen-Kiel (MDH, JVR, 
JDB, LS, RD), in Hoboken/Umicore 
tot Hobokense Polder in Hoboken 
(JP, ECO, BS, PBA) in Antwerpen 
(KDK, JP, JPO), te Mortsel (SB) te 
Hove (SB, SVDB) en Edegem (WVA, 
TV, LJ).
Het paar slechtvalken bij Agfa 
Gevaert te Mortsel kreeg 3 jongen 
waarbij er één spijtig genoeg veron-
gelukte ingevolge 
een rukwind en 
val van 70 meter 
hoogte (MH).

Er werden 7 
waarnemingen 
van kraanvogels 
ingevoerd met een 
totaal van 14 vo-
gels, allemaal over 
de Hobokense 
Polder en omge-
ving overvliegend. 
Daarvan trokken 
er 6 op 1/11 (JP) 
4 ex op 15/2 (BM) 
3 ex op 10/4 (JP, 
LVS). Eén adulte 

vogel vloog op 18/4 vanuit de omge-
ving Reigershoek/Hobokense Polder 
op (BM). Bij mijn weten betrof dit de 
eerste tijdelijk pleisterende kraanvo-
gel in dit gebied.

De eerste waarneming van kluut 
vormde  een groepje van 13 ex dat 
op 1/4 noordwaarts over de Schelde 
vloog ter hoogte van Moretusburg 
Hoboken. Verder werden er in april, 
tijdens de trekkingen Hobokense Pol-
der, meermaals over de Schelde vlie-
gende kluten waargenomen met een 
max. van 16 ex op 13/4 (WDW, JP). 
Vermoedelijk verplaatsten de meeste 
kluten zich in beide richtingen tussen 
de foerageergebieden Burchtse Weel 
en Kortbroek Kruibeke waar er later 
in mei enkele koppels tot broeden 
kwamen.

Op 27/12 werd een bokje opge-
stoten in het centrale deel van de 
Hobokense Polder (GB).  

Op 23/4 vloog een groepje van 4 
bonte strandlopers over de Schel-
de, richting noord (LVS, MM, FM). 

De houtsnip werd vanaf begin janu-
ari tot eind april 14 maal als winter-
gast waargenomen.
Het betrof telkens 1 exemplaar in de 
gebieden Hobokense Polder (BM, 
AVL, WM),  Aquafin Kielsbroek (PBA) 
UIA Biotuin (JE), Neerland/Wilrijk 
(RV, SC). 
Daarbij noteerden we ook een opval-
lend late (22/4) waarneming van een, 
in de avondschemering, overvliegen-

Grutto en bonte strandlopers

Dwergmeeuw - Foto: Jos Zonneveld
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de en baltsroepende vogel bij Den 
Brem te Wilrijk (JB, JP)
Vermits deze moeilijk te inventari-
seren snip reeds vanaf half april/
begin mei tot eileg kan overgaan, zijn 
waarnemingen rond die tijd mogelijk 
broedverdacht. De houtsnip is poly-
gaam en de wijfjes van 1 mannetje 
broeden soms op enkele kilometers 
van elkaar in humusrijke vochtige 
bossen. Mogelijk beantwoordt het 
verwilderd parkbos van het nabijge-
legen Schoonselhof enigszins aan 
de eisen van een geschikt biotoop 
voor deze schuwe bosvogel

Op 23/4 vlogen 2 grutto’s hoog over 
de Schelde in noordelijke richting 
tijdens de trektelling Hobokense 
Polder (LVS, MM, FM).

Hoog overtrekkende regenwulpen 
waren te zien en/of te horen over 
de Hobokense Polder, 2 ex op 21/4 
(LVS, WDW, MM) en een auditieve 
waarneming op 24/4 (LVS, MM).

Een groepje van 7 tureluur vloog op 
18/4 over de Schelde richting noord. 
(WDW, MM)

Over de Schelde doortrekkende 
dwergmeeuwen werden 2 maal 
waargenomen tijdens de trektel-
lingen Hobokense Polder: 2 ex op 
23/4 (LVS, MM, FM) en 7 ex op 27/4 
(LVS).  

De populatie ijsvogels neemt na een 
terugval in 2013 (als gevolg van een 
strenge vorstperiode) weer verder 
in aantal toe. Gedurende de ganse 
periode werden 1 tot 2 ex meermaals 
waargenomen in 
- de Hobokense Polder (JBA, PBA, 

KS, BM, ML, DJ, GB, WVA).
- Fort V Edegem (WVA, MH, SB, 

LJ, PC, PB).
- Fort VI Wilrijk (TV, MH, HB, WVA, 

ST, RV, PH, ML, SB).
- Fort VII Wilrijk (JBA, ES, AW, AP, 

MD).
- Schoonselhof Antwerpen (JB)
- Campus 3-Eiken Wilrijk (PC)
- Park Weyninckxhove Hove (NC)
- Hof ter Linden Edegem (SL)
- Romeinse Put Edegem (JC)
- Groen Neerland Wilrijk (RL)

De zwarte specht was aanwezig in 
de Hobokense Polder op 4/11, 18/1, 

15/2 en 8/4 (JBA, PBA, AVL) en op 
7/2 in Park Kasteel den Brandt/Ant-
werpen (JB).
Deze grootste Europese specht werd 
de laatste jaren niet als broedvogel 
vastgesteld in de ARDEA regio.
De waarnemingen betreffen telkens 
een tijdelijk pleisterende of rond-
zwervende solitaire vogel. 1e jaars 
vogels verlaten in het najaar meestal 
hun geboorteplek op zoek naar een 
geschikt foerageer- of  broedgebied. 
Adulte vogels vestigen zich in (bos)
gebieden die beide kenmerken ver-
enigen.

De middelste bonte specht werd 2 
maal in januari in het Muizenbos/Bos 
van Moretus te Hove gezien (SVDB, 
JD) en 1 maal medio maart in het 
Middelheimpark te Antwerpen (TV).
Het is nog onduidelijk of deze 
schaars voorkomende specht, al dan 
niet als broedvogel is toegenomen in 
onze regio.

Vanaf begin november tot half maart 
werden 10 waarnemingen van kleine 
bonte specht ingevoerd.
Het betrof telkens 1 vogel (mannetje 
of vrouwtje) in de gebieden Hobo-
kense Polder (JP) Campus 3-Eiken 
Wilrijk (TV) Cleydaelhof Aartselaar 
(PH) UIA Middelheim Antwerpen 
(JE) Uilenbos Bos Van Moretus 
Hove (SVDB, JP) en Fort VI Wilrijk 
(TV). Kleine bonte spechten leiden 
meestal een zwijgzaam leventje 

tijdens het grootbrengen van de 
jongen. Daardoor zijn ze ook moeilijk 
te monitoren.

Waterpieper wordt mogelijk over het 
hoofd gezien door gebrek aan kennis 
van soortgebonden kenmerken. Er 
werd tijdens de winter geen slaap-
plaatstelling in de Hobokense Polder 
uitgevoerd. Mede daardoor bleef de 
magere oogst beperkt tot slechts 2 
waarnemingen van telkens 1 solitaire 
vogel op 1/11 bij Moretusburg Hobo-
ken (JP) en op 10/12 aan Aquafin/
Kielsbroek Antwerpen (SVDB).

Eigenaardig genoeg werd er tijdens 
de vernoemde periode slechts één 
waarneming van roodborsttapuit 
ingevoerd: 2 mannetjes pleisterden 
in de buurt van de Boechoutsesteen-
weg te Hove op 8/3 (SVDB).
De vraag rijst of het geschikt biotoop 
nog aanwezig is in de ARDEA-regio 
waarin deze soort als doortrekker en/
of broedvogel kan voorkomen.

Op 8/11 werd een 1ste jaars man-
netje bonte tapuit ontdekt nabij de 
trektelpost Zigeuner te Mortsel door 
Stijn Baeten en Pieter Vervloet. Tot 
16/11 werd de vogel ter plaatse door 
talloze waarnemers uit binnen- en 
buitenland waargenomen en gefoto-
grafeerd. Alhoewel deze waarneming 
net buiten het werkingsgebied van 
ARDEA valt, vermelden we deze 
omwille van zijn zeldzaamheid (= de 

Middelste bonte specht - Foto: Jan Rose
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Waarnemers: 
Anna Schneider  - AS,  André Van 
Langenhove - AVL, Anita Piessens - 
AP, Arne Iserbuyt - AI,  Arthur Wuyts 
- AW, Bart De Schutter - BDS,
Ben Steeman - BS, Benoit Van 
Damme  - BVD, Bert Mertens - BM, 
Danny Jonckheere - DJ, Eddy Schild 
- ES, Elie Coremans - ECO, Erik 
Callebaut - EC, Frans Merckx - FM,
Guy Borremans - GB, 
Jan De Bie - JDB,  Joachim Ber-
trands - JB, Joachim Pintens - JP,
Johan Claessens - JC, Jonas Pot-
tier - JPO, Joris Elst - JE,Joris Van 
Reusel - JVR, Jozef Bafort - JBA,
Julien Dua - JD,  Kathy De 
Lange - KDL,  Koen Schellekens - 
KS, Kris De Keersmaecker - KDK, 
Leo Janssen - LJ, Louis 
Schramme - LS, Luc Van Schoor - 
LVS, Maarten Mortier - MM,
Manu De Hauwere - MDH, Marc 
Hofman  - MH, Marnix Lefranc - ML,
Mathias D’haen - MD, Mauro Van 
Reusel - MVR, Nicky Caplin - NC,
Paul Benders - PB, Peter Bastiaens-
sen - PBA, Peter Ceulemans - PC,
Peter Hofman - PH, Pierre Blockx - 
PBO, Pieter Van Dorsselaer - PVD,
Robin Vermylen  - RV, Ronny Dec-
kers - RD, Rudy Lenaerts - RL,
Rui Van Reusel - RVR, Sebastien 
Leys - SL, Simon Trenson - ST,
Sofie Calcoen - SC, Steven Van den 
Bussche - SVDB, Stijn Baeten - SB,
Thierry Hoornaert - TH, Tim Vochten 
TV, Walter De Weger - WDW,
Wendy De Preter - WDP, Wim Mer-
tens - WM,  Wim Van Eyken - WVE,
Wouter Van Assche - WVA 

2de waarneming in België !).

Tussen 9/4 en 22/4 werden er in 
totaal 9 beflijsters pleisterend in de 
Hobokense Polder of overtrekkend 
langs de Schelde-oevers Hoboken/
Burcht waargenomen (LVS, JP, DJ, 
ML). Eigenaardig genoeg werden er 
buiten de Hobokense Polder geen 
waarnemingen in de zuidelijke regio 
van Antwerpen ingevoerd, terwijl dit 
in dezelfde periode langs de rand 
van het ARDEA werkingsgebied wel 
het geval was (bv Borsbeek, Mortsel, 
Hemiksem). Het is dus best mogelijk 
dat deze soort al eens over het hoofd 
wordt gezien.

De Cetti’s zanger liet zich tussen 
14/3 en 24/4 geregeld horen in de 
Hobokense Polder. Tot 9/4 werd 
deze meestal verborgen zanger 
waargenomen in de struik- en rietzo-
nes van Ruiterplas en Reigershoek 
(LS, PB, DJ, PVD, WM), nadien 5 
maal aan de Reigershoek (PBA, BM, 
DJ, WM) en 1 maal aan de Aciérie.  
In 2014 werd een bezet territorium 
vastgesteld aan de Ruiterplas. We 
nemen aan dat het toen om een 
broedgeval ging. Vermits op die 
plaats geen waarnemingen na 9 april 
werden ingevoerd, blijft de vraag 
hoeveel mogelijke territoria er dit jaar 
bezet waren, 1, 2 … of zelfs 3 ?

De matkop was met 1 à 2 ex. te ho-
ren of te zien langs de Metaalstraat 
in de Hobokense Polder tijdens de 
maanden januari, maart met als laat-
ste waarneming 6 april (WM, AVL, 
BM, PBA, PVD). Deze mezensoort 
die tijdens het laatste decennium in 
Vlaanderen sterk achteruit ging, vindt 
in de Hobokense Polder nog een ge-
schikt biotoop. De vraag rijst of dit in 
de toekomst tot een broedgeval kan 
leiden. Een te volgen soort dus.

Er lagen 3 waarnemingen Noordse 
kauw voor met telkens 1 ex. op 1/11 
langs de Schelde te Moretusburg/
Hoboken (JP) op 16/3 aan Aquafin 
Kielsbroek Antwerpen (PBA) en op 
18/3 in Hove (SVDB).

De Europese kanarie blijft een 
schaarse gast die slechts 2 maal 
werd waargenomen: een roepende 
vogel te Hove op 11/11 (SVDB) en 

een overvliegend 
koppeltje op 9/4 
langs de Schelde 
in Hoboken-
Burcht (LVS)
Op 30/12 werden 
twee roepende 
kleine barmsij-
zen waargeno-
men in Hoboken-
se Polder (JP). 

Tijdens de win-
terperiode en 
voorjaar werden 
in totaal 8 goud-
vinken waarge-
nomen; op 22/12 
minstens één roe-
pende vogel langs 
de noordkant van 
het Fort ter Linden in Edegem (LVS), 
2 ex op 17/1 in en nabij het Populie-
renbos in Hobokense Polder (WM), 
3 man op 2/3 nabij de Plevierenhoek 
Hobokense Polder (AVL) en 1 man 
op dezelfde plaats op 15/3 (DJ).

Appelvink werd 3x waargenomen.  
1 roepende vogel op 27/11 in het 
Middelheimpark/Antwerpen (TV)
2 vogels in zomerkleed op 6/3 aan 
de Elisabethlaan in Berchem (GD) 
en 2 overvliegende vogels op 6/4 
aan Fort VI/Wilrijk (LJ).

Tijdens de besproken periode wer-
den de volgende exoten waargeno-
men in de ARDEA sector:
- Edelpapegaai, 2 ex overvliegend 

in Edegem op 11/11 (VDS)
- Mexicaanse roodmus, 1 zingend 

mannetje nabij de Sint Bernardse-
steenweg te Hoboken (TOV).

- Manengans, 1 ex in Fort VI op 
11/01 (JP)

Volgende waarnemingen werden 
als gevolg van het ontbreken van 
duidelijke soortbeschrijvingen, twijfel 
bij de betrokken waarnemer of mo-
gelijk intrekken van de ingebrachte 
gegevens door de waarnemer zelf 
niet weerhouden voor opname in dit 
verslag:

Ruigpootbuizerd (8/11 Schoonselhof)
Rode wouw (5/4 Hobokense Polder)
Blauwe kiekendief (5/4 Hob. Polder)
Patrijs (16/3 Hobokense Polder)

Appelvink - Foto: Julien Dua
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Deze lijst bevat de eerste aankomstdata in 2015 van zomervogels vastgesteld binnen de ARDEA regio.   
Bij de plaats Hobokense Polder wordt ook verstaan, de Schelde en zijn oevers.    
    
Soort   Datum  Plaats   Waarnemer(s) 
Boomleeuwerik  17/feb  Struisbeekvallei/Kontich     WVA 
Zwartkop *  3/mrt  Mastvest/Kiel      LS 
Zwarte roodstaart 8/mrt  Hobokense Polder     ML 
Roodborsttapuit  8/mrt  Hove       SVDB 
Tjiftjaf   11/mrt  Hof ter Linden/Edegem     LJ 
Fitis   28/mrt  Kontich       KM 
Kluut   1/apr  Moretus Hoboken     JP 
Boerenzwaluw  5/apr  Hobokense Polder     DJ, JP, LVS
Blauwborst  5/apr  Hobokense Polder     DJ 
Ooievaar   5/apr  Hobokense Polder     WVE, JP
Zomertaling  9/apr  Hobokense Polder     PBA 
Visdief **  9/apr  Hobokense Polder     LVS, JP
Gele kwikstaart  9/apr  Hobokense Polder     LVS, JP
Beflijster  9/apr  Hobokense Polder     LVS 
Koekoek  10/apr  Hobokense Polder     LVS, JP
Boompieper  10/apr  Hobokense Polder     LVS 
Zwarte wouw  13/apr  Schelde/Antwerpen     LVS, JP
Grasmus  14/apr  Hobokense Polder     LVS, JP
Huiszwaluw  19/apr  Burcht         LVS 
Gierzwaluw  20/apr  Molenveld/Wilrijk     LJ 
Tuinfluiter  21/apr  Hobokense Polder     LVS 
Boomvalk  22/apr  Hobokense Polder     LVS, WDW
Nachtegaal  22/apr  Hobokense Polder     WM 
Dwergmeeuw  23/apr  Hobokense Polder     LVS 
Oeverzwaluw  23/apr  Hobokense Polder     LVS 
Kleine karekiet  26/apr  Hobokense Polder     LVS, MM
Braamsluiper  27/apr  Antwerpen      LS 
Gekraagde roodstaart 27/apr  Hobokense Polder     LVS 
Kleine plevier  28/apr  Moretus/Hoboken     KDK 
Tapuit   30/apr  Hobokense Polder     LVS, AS
Bosrietzanger  4/mei  Groenenhoek/Wirlijk     PH 
Grauwe vliegenvanger 11/mei  Groenenhoek/Aartselaar   PBO 
    
*   mannetje zwartkop op 6/2 in Edegem door M. Hofman betreft waarschijnlijk overwinteraar.   
** 2de datum in Vlaanderen

Opnieuw verkrijgbaar: de slechtvalkenfilm
De DVD met de avonturen 
van Sara en Jules was snel 
uitverkocht. We lieten een 
nieuwe voorraad persen. 

Op 9 maart werd in CC Mo-
retus de film Sarah&Jules, 
slechtvalken op ’t Kiel, voor-
gesteld. In deze documentaire 
van Guy Borremans spelen 
slechtvalken de hoofdrol, 
maar komen ook de mensen 
aan bod die op één of andere 
manier bij hun Kiels verhaal 
betrokken raakten. 
De film toont aan de hand van 

o.a. de unieke close-up beelden 
hoe twee slechtvalken te mid-
den van het geraas, gedril en 
geklop van een grote bouwwerf 
hun jongen groot brengen en 
hoe buurtbewoners, bouwvak-
kers en natuurbeschermers dit 
van dicht bij beleefden.

Nu dus terug verkrijgbaar aan 
10 euro per exemplaar + 2 euro 
verzendingskosten op rekening-
nummer BE81 5230 8065 0424 
van Natuurpunt Hobokense 
Polder

Visdiefje - Foto: Guy Borremans




