
Vogelwerkgroep Ardea
De Foto’s en filmpjes in 
deze presentatie mogen 
niet gekopieerd worden 
hier staan auteursrechten 
op !!!



Mezelf even voorstellen:

Als hobby neem ik foto’s van vogels of natuur, spijtig genoeg heb ik hier te weinig tijd voor.

Vrijwilliger bij Vogelwerkgroep Ardea een vogelwerkgroep voor jong en oud, voor beginner tot 
gevorderde. Voel je na deze presentatie dat je iets kan doen voor vogels, laat het ons zeker weten, alle 
hulp is welkom.

Ik ben beheer vrijwilliger bij Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, meer bepaalt Fort 7 te Wilrijk. 
In andere gebieden ben ik ook actief, maar dan vooral met de kettingzaag als er bomen zijn omgevallen 
op de wandelwegen, uitdunnen van bos, knotwilgen knotten, enz.

Vrijwilliger bij vzw Arcoclaim, een claim organisatie die de belangen van Arcopar gedupeerden verdedigd. 
Na heel wat beloften die niet nagekomen werden door verschillende betrokken partijen, zijn we een 
procedure gestart bij de rechtbank van eerste aanleg. Er zijn circa 800.000 gedupeerden, er is maar 3% 
aangesloten bij een claim organisatie.. 

Ik ben Eddie Schild werk fulltime bij Universiteit Antwerpen in de afdeling mechanische werkplaats, 
daar maak ik onderdelen voor onderzoeksgroepen, deze job is zeer gevarieerd en je komt in contact 
met veel verschillende mensen.



Onze vogelwerkgroep valt onder 2 
natuurpunt afdelingen, 

1 Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

2 Natuurpunt Hobokense Polder

In onze vogelwerkgroep hebben we een 
aparte afdeling opgericht genaamd

A.R.U.W.                                                 
Ardea Roofvogel en Uilen Werkgroep



De Zuidrand van Antwerpen is ons werkingsgebied



 Het 

Werkings-
gebied 

van 
vogelwerk
-groep 

Ardea



Wat doen wij allemaal met 
onze Vogelwerkgroep ?



 Trektellingen



 Blauwe reiger telling: Broedkolonie van 
59 koppels dat elk jaar varieert.  

Foto’s Eddie Schild



 Vogelatlas



 Excursies naar verschillende gebieden, ook 
een ringtelpost komt eens aan de beurt

Foto’s Eddie Schild







 Monitoring 
van 
gebieden.



 Watervogeltelling

Foto: Eddie Schild



 Weidevogelbescherming Foto: Niels Schild



 Halsbandparkieten telling 
We telden laatste keer 2097 exemplaren waaronder 
gele en blauwe kleurmutanten



 Gierzwaluwen: hun nestplaatsen monitoren en kasten bijhangen, hulp 
bieden waar nodig 





 Infomomenten, 

 cursussen, 

 Nacht van de steenuil, 

 Nestkasten timmeren, 

 enz., enz. 





Met Aruw gaan wij veel 
verder dan ons 

werkingsgebied …

Nestkasten plaatsen, nazicht 

van de kasten, Ringen van 

deze vogels, voor :



Torenvalk
We hebben in 
onze regio 10 

kasten die 

merendeels 

bezet zijn

Foto’s: Guy 

Borremans



Foto’s Eddie Schild





Slechtvalk

Foto’s: Eddie Schild en Maarten Mortier



Foto: Maarten Mortier 
Foto’s en Filmpjes: Marc Hofman











Foto: 
Marc Hofman



Foto: Maarten 

Mortier



 Buizerd Ringen
Foto’s: Eddie Schild



Kerkuil

Voor Kerkuil hebben 
we 30 kasten na te 
kijken.

Foto: 
Walter De Weger



Foto: 
Niels Schild



Foto’s:
Niels en 
Eddie Schild





Steenuil



Alles begint met nestkasten maken

Hier onze aller eerste kasten 
gemaakt van recuperatie hout 
ontworpen door Philippe Smets 



Na heel wat kasten en 
verbeteringen later, hebben 
we dit resultaat.





Steenuil in verstedelijkt gebied
Hoe gaan we te werk om een kast te plaatsen: google maps

De bezette kasten bevinden zich in clusters (gegroepeerd) aan de rand

Ook al zit de steenuil in een natuurlijke broedplaats, wij plaatsen een kast in de 
buurt.

We zijn in 2016 begonnen met de eerste nestkast te plaatsen, bij de eerste kast 
heeft Philippe Smets ons raad gegeven. 

We vonden een ringer die al wat kasten had hangen in Waarloos, hij was reeds 
bescheiden bezig van 2013

Sommige nestkasten zijn meteen bezet andere zijn nog nooit bezet geraakt.

Er zijn 3 soorten die goed overeen komen: Kerkuil, Steenuil, Torenvalk: zet er een 
bosuil bij en je krijgt meteen een ander beeld.

Op 1 plaats hebben we 3 bezette kasten waarvan de tussenafstand nog geen 200 meter is ! Dus 3 
kasten op 400m. Het aanbod aan eten moet daar enorm zijn.



Broedresultaten en plaatsen van kasten

4 steenuil locaties in het wild.

2022: 43 broedkasten, waarvan 15 bezet, 29 jongen

2021: 39 broekasten, waarvan 15 bezet, 35 jongen

2020: 35 broedkasten, waarvan 14 bezet, 21 jongen

2019: 26 broedkasten, waarvan 11 bezet, 12 jongen

2018: 24 broedkasten, waarvan 10 bezet, 8 jongen

2017: 7 broedkasten, waarvan 2 bezet, 3 Jongen

2016: 6 broedkasten, waarvan 2 bezet Het aantal jongen hangt af van of het een 
goed of een slecht broedseizoen is. 
Steenuil eet buiten muizen en kleine ratten 
ook veel insecten.
Als het mastjaar slecht is zijn er weinig 
muizen en dus geen eten om aan de jongen 
te geven. De uilen gaan dan weinig eieren 
leggen.
Is er genoeg eten, leggen de uilen meer 
eieren en zijn er meer jongen, indien het 
weer omslaat met veel wind en regen zodat 
de uilen niet kunnen jagen, vinden ze geen 
eten en gaan ze over tot kannibalisme, het 
zwakste jong zal dan slachtoffer worden.



Nestkastcontrole



Foto: Guy Borremans



Ringen

Foto’s: Guy Borremans



Nazicht van klauwen, ongelooflijk mooi maar scherp die klauwen



 Hier de redding van 2 
steenuilen ! 
Na een storm waarbij hun 
natuurlijk huis tegen de 
vlakte ging. Eik

Een alerte burger 
contacteerde ons en we 
gingen ter plaatse met een 
vervangwoning dat zeer in 
de smaak viel.

Sindsdien zitten ze in een 
nestkast met elk jaar 
jongen, dit jaar liep het fout 
en lagen er 4 jongen in de 
kast met afgebeten kop. 
Mogelijk was er vergif in het 
spel waardoor de ouders 
de kop van hun jongen af 
beten.



 Nacht van de 
Steenuil









Sfeerfoto’s van Guy Borremans











Filmpje: Casper Thijs





Filmpje: Eddie Schild





 Dank aan Frank Schram voor het ontwerpen van het uilenrapport waar 
we alle vergaarde info kunnen delen en gretig gebruik van maken.

 Dank aan de fotografen van Vogelwerkgroep Ardea.

 Dank aan de Steenuil werkgroep van Natuurpunt. (Philippe Smets)

 Dank aan de boswachters van ANB voor de bescherming en bijstand. 
(Lucas Bergmans)

 Dank aan allen die ik vergeten ben ;-) 

 In samenwerking met …





Dank voor jullie aandacht !

Je kan Vogelwerkgroep 

Ardea volgen via:

- Website:

https://www.hobokensepolder.be/vwg-

ardea/ 

- Facebook: 

https://www.facebook.com/vwgArdea

- Blog:

https://ardea.hobokensepolder.be 



Dank voor jullie aandacht !

Je kan Vogelwerkgroep 

Ardea volgen via:

- Website:

https://www.hobokensepolder.be/vwg-

ardea/ 

- Facebook: 

https://www.facebook.com/vwgArdea

- Blog:

https://ardea.hobokensepolder.be 

vragen ?
Voor de verschillende excursies en activiteiten : kijk op 
onze facebookpagina of onze website, je kan onze 
activiteiten ook vinden onder de 2 natuurpunt 
afdelingen: 

- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen  
https://www.zuidrand.be/ 

- Natuurpunt Hobokense polder
https://www.hobokensepolder.be/
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