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Slangenarenden op Groot-Schietveld 

 

Slangenarenden spektakel op een Schietveld 

 

Onder het motto gluren bij de buren zond Teus begin juli een enthousiaste e-mail naar de VWG over 

drie Slangenarenden die hij op 30 juni samen met Robert zag boven het Groot-Schietveld bij 

Wuustwezel-Brecht. Vlak daarna werd er door Peter Symens zelfs een vierde Slangenarend gemeld op 

waarnemingen.be. Lucie en ik gingen op 9 juli kijken. Vanaf de Gooreindbaan, een onverharde 

grindweg, die dwars door het militaire terrein gaat, heb je prachtige vergezichten naar N en Z over het 

open landschap. Bij het kruispunt waar de vogelaars meestal posten, hoorden we een zingende 

Spotvogel en zagen we Bruine Kiekendief, Wespendief, twee Boomvalken en zo waar twee 

schitterende Slangenarenden.  

 

Maar, verder leken er weinig leden van de VWG op bezoek te gaan. Tot eergisteren, toen HES van 

Schoonhoven, een enthousiast berichtje met prachtige foto’s zond: “Vanochtend ben ik op pad geweest 

om „Het Groot Schietveld” bij Brecht te verkennen. --- Ik vond daar verschillende Buizerds, een 

Wespendief en 4 Slangenarenden. Er zouden zich ook Visarenden ophouden. ---De Slangenarend heb 

ik niet onbevredigend op de foto. Ver weg, maar met heel veel licht en een lage ISO is het goed te 

doen. Zo heb ik ze in Spanje nooit kunnen schieten.” Gisteren zijn Ria, Jan en Hes opnieuw geweest en 

kwamen enthousiast terug met nieuwe verhalen en foto’s.  

 

Op het Groot-Schieveld wemelt het naar verluidt van de adders. En dat is de reden waarom er iedere 

zomer Slangenarenden opduiken. Maar, Peter Symens, de ontdekker, vertelde me dat hij vermoedt dat 

de arenden dit jaar mogelijk ook op de talloze kikkers jagen aan de randen van de droogvallende 

vennen. In vorige zomers waren ze veel agressiever tegen elkaar en als er al twee waren dan leidde dat 

altijd tot schermutselingen waarbij er één verjaagd werd.  

 

Slangenarend 1, HES van Schoonhoven, 19 juli 2017.  
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Slangenarenden op Groot-Schietveld 

 

Slangenarend, HES van Schoonhoven, 19 juli 2017. 

 

 
Slangenarend, HES van Schoonhoven, 20 juli 2017 

  



3  

Slangenarenden op Groot-Schietveld 

 

Slangenarend, duidelijk een andere vogel. HES van Schoonhoven, 20 juli 2017 

 

Route 

Voor wie het ook wil proberen volgt hier nog eens de route, die ik ook in 2015 e-mailde. Vanaf 

Wuustwezel rijd je over de N1 naar het Zuiden (richting Brasschaat, Antwerpen) over de Bredabaan 

en na ongeveer 4 km sla je tegenover de Hyundai garage (Verheyden, Bredabaan 690, 2990 

Wuustwezel) naar links (Oost) af op de smalle, onverharde Engelse rijtweg. Die gaat naar een 

slagboom aan het begin van de Gooreindbaan. De slagboom staat open als er geen schietoefeningen 

zijn. Je mag de grindweg niet verlaten. De vogelaar-verzamelplaats is bij een kruispunt waar je mooie 

vergezichten hebt over het Groot Schietveld. Een paar honderd meter verder zie je aan je rechterhand 

een steile heuvel met een observatie post er op. Daar heeft HES gepost. Telescoop mee, want ze zitten 

regelmatig in de lucht, maar zelden dichtbij. Hierbij ook een kaartje dat HES maakte. 

 

Met vriendelijke groet, 

HES en Hidde 

21 juli 2017 


