
Foto: Fraters (L. Van Schoor, 20 dec. 2015, Oosterschelde) 

Praktisch: 

● Afspraak: ’t Spant, Boomsestwg 333, Wilrijk 

● Vertrek om 08.30 u, einde rond 17.00 u 

● Kostendelend vervoer aan 0,07 euro/km. 

● Gids: Luc Van Schoor (0494/33.63.09) 

● Leiding: Rudy Van Cleuvenbergen (03/464 

05 57), rudy.vancleuvenbergen@skynet.be 

● Meebrengen: picknick, kijker, telescoop, 

vogelgids, fototoestel,... 

Praktisch: 

● Hobokense Polder en Schelde-oevers:  

andre.van.langenhove@telenet.be (0486/82.68.22) 

● Waterlink: 

peter.bastiaensen@gmail.com (0472/26.76.98) 

● Fort VII, VIII  en Schoonselhof:  

peggy.beers@telenet.be (0485/52.81.25) 

● Forten V en VI 

marc.hofman3@telenet.be (0494/56.01.07) 

● Park Kielse Vest:  

jan_de_bie@telenet.be (0479/97.67.03) 

ACTIVITEITEN 
JANUARI-APRIL 

2016  B U L L E T I N  V O O R  R E G I O N A L E  V O G E L A C T I V I T E I T E N  

[07] 
IEDEREEN WELKOM! 

ARDEA IS EEN REGIONALE NATUURPUNT - VOGELWERKGROEP ACTIEF IN ANTWERPEN ZUID |HOBOKEN-KIEL-WILRIJK-EDEGEM-HOVE  

ZONDAG  

10 JANUARI 2016 

VOGELEXCURSIE 

ARDEA 

INBO WATERVOGELTELLINGEN  

(HALFMAANDELIJKSE TELLINGEN OP 8 PLAATSEN IN DE REGIO)  

  

Ook in onze regio wordt de komende winter weer mid-maandelijks geteld in de forten, in de Hobokense 

Polder en langs de Scheldeoevers, en ook op de waterplas van Waterlink op ’t Kiel.  Het park de Kielse 

Vest zal ook (terug) systematisch worden onderzocht. Dit levert niet meteen spectaculaire waarnemingen 

van zeldzame vogelsoorten op, maar het geeft toch inzichten in de wijzigende situatie van bijvoorbeeld 

vogelsoorten als kuifeend, wintertaling en meerkoet.  Ook het belang van waterrijke biotopen, zeker in 

onze verstedelijkte omgeving, wordt er door aangetoond. Het Instituut voor Natuur– en Bosbeheer (INBO) 

verwerkt alle gegevens en publiceert regelmatig een wetenschappelijk rapport over deze watervogeltellin-

gen. De gegevens worden ook internationaal verwerkt in een onderzoeksproject omtrent wildwatervogels. 

Elke natuurliefhebber is erg welkom om eens mee te gaan tellen met de ‘vaste tellers’ die dit al jaren 

doen.  De tellingen gebeuren bij goede weercondities, wat de precieze planning op voorhand bemoeilijkt. 

Dit duurt al naargelang de plek minder dan een uur of twee uurtjes, al wandelend of staand op een vast 

punt. Het is in feite een quick-vogel-moment dat door zijn vele herhalingen erg nuttig is, dus ga zeker 

eens mee! Geïnteresseerden nemen zelf even vooraf contact op met één van de vaste tellers, per mail of 

via de Ardea-blog. 

ZATERDAG OF ZONDAG 

16/17 JAN. +  

13/14FEB. +  

12/13 MAART 2016 

Praktisch: 

● zie alle info op 

www.vogelweekend.be 

ZATERDAG + ZONDAG 

16 & 17 JANUARI 2016 

ONDERZOEK 

NATUURPUNT NATIONAAL 

HET GROTE VOGELWEEKEND 

TUINVOGELS TELLEN 

  

Het zal wel weer aanleiding geven tot veel heel flauwe grapjes bij collega’s op het werk of familieleden, 

maar ook tot menig jaloers wenkbrauwgefrons als u hen kan melden dat u wel degelijk een heel weekend 

actief gevogeld hebt en er nog van na geniet. Uiteraard gaat het om de nauwkeurige observatie en determi-

natie van de wilde maar toch nabije vogels in onze tuinen en op onze terrassen, al zittend achter het ven-

sterraam met een latte of een hete thee. 

Mussen, vinken, mezen, meeuwen, duiven… voor één keer krijgen ze dit weekend eens de volle aandacht 

van alle vogelaars. Ook van ARDEA.  

Doet u ook mee in onze regio? Neem even de tijd om te kijken en te noteren wat u ziet. En vertel er vooral 

over aan de buren. Zie de campagne-informatie via diverse bladen en de website om te weten hoe u uw 

waarnemingen kan doorgeven. Succes! 

27
°
 JENEVERTOCHT  

(HELE DAG) 

 

Onder het motto goed begonnen is half gewonnen gaan we 2016 in met onze bekende Jenevertocht tradi-

tioneel  weer richting Oosterschelde. Zoals gebruikelijk toasten we deze keer ook weer op een nieuw en 

boeiend Natuur(punt)jaar. Het programma van deze vogelspeurtocht biedt bezoeken aan boeiende Zee-

landse vogelgebieden nabij Tholen, langsheen de Oesterdam of het ganzenrijke Yerzeke. Bij de te ver-

wachten vogels horen zeker allerlei ganzen, eenden, steltlopers, en af en toe een roofpiet. En wie weet 

ook nog eens de Sneeuwgors… 's Middags zorgen we voor een gezellige plek waar we naast een drankje 

zeker ook een kom warme soep kunnen bekomen.   

HELAAS 

VOORBIJ! 

mailto:andre.van.langenhove@telenet.be
mailto:peter.bastiaensen@gmail.com
mailto:peggy.beers@telenet.be
mailto:marc.hofman3@telenet.be
mailto:jan_de_bie@telenet.be


ZATERDAG 

12 MAART 2016 (aanmelden) 

ONDERZOEK 

ARDEA ISM NP HOBOKENSE POLDER 

Praktisch: 

● Startuur en afspraakplaats: zie blog 

● Gids: Luc Van Schoor 0494/33 63 09 

luc.vanschoor@scarlet.be 

● Aanmelden verplicht via mail naar Luc of ar-

dea@hobokensepolder.be 

● Meebrengen: Verrekijker, warme regenvrije 

kledij, laarzen of waterdicht schoeisel.   

ZONDAG  

24 JANUARI 2016 

ONDERZOEK 

ARDEA 

Praktisch: 

● Afspraak: UA Universiteit Antwerpen, 

Wilrijk (gebouw Q, Drie Eikencampus) 

● Start: om 9.30 uur en eindigt om 17.35 u  

● Bereikbaar met de fiets of openbaar vervoer. 

Meer info via: 

www.natuurpunt.be/vogeldag 

● Meebrengen: Pen en papier of je digitale note-

book. En een leeg maar fris hoofd. 

● Contactpersoon:  Joris Van Reusel (0486 / 83 

62 34, info@jupiter24.be) 

ZATERDAG 

23 JANUARI 2016 

STUDIE 

NATUURPUNT STUDIE ISM INBO EN UA 

16° BELGISCHE VOGELDAG 

ONTMOETINGSDAG VOL BOEIENDE VOORDRACHTEN VOOR VOGELLIEFHEBBERS 

 

Een nationale feestdag  voor vogelaars, en dat in onze achtertuin!  

Het programma voor de editie 2016 oogt deze keer nog meer dan anders bijzonder aantrekkelijk, ten bewij-

ze waarvan deze kleine greep uit de aangekondigde reeks lezingen en presentaties:  

●  Photomania, adembenemende vogelfotografie in Scandinavië (door de bekende Finse fotograaf Jari 

Peltomaki) ●  Living on the edge: trekvogelbescherming in de Sahel (Bernd de Bruijn, NL) ●  Herkenning 

en trek van de oostelijke Gierzwaluw (door Lyndon Kearsley, IER/B) ●  Eckhart Kuijken over het bijzonder 

belang van België voor de Kleine Rietgans  ●  Een zenderproject met Vale Pijlstormvogels (Marko Ouden-

aarden) ●  De Flinterstar: olieramp vermeden voor de Belgische kust? (Vogelbescherming) ●  De impact 

van de klimaatswijziging op vliegenvangers (door Christian Both, NL) ●  Magnus Rob (NL)) Undiscoverd 

Owls, o.a. over de wonderbaarlijke ontdekking van de fameuze Omani-uil ●  Het Halsbandparkietenon-

derzoek in Vlaanderen (waar ook ARDEA aan meewerkt) ●  De  impact van hoogspanningsleidingen voor 

trekvogels ●  Het fascinerende Batumi Raptor Count project in Georgië (een update) ●  Mobiel waarne-

mingen invoegen via Obs Map Speech (zeg gewoon wat je ziet!) ●  Wat te tellen in 2016?... 

Plus nog de aartsmoeilijke ●  Vogelquiz (door Stijn Baeten) én natuurlijk het fameuze  ●  Vogeljaarover-

zicht door Gerald Driessens. En dan is er ook nog de ●  Vogelbeurs met tal van standjes van verenigingen, 

optiek, reizen, boeken etc. Te veel dus  om te onthouden maar toch niet te missen voor elke (amateur-)

vogelkijker, -onderzoeker, -fotograaf of -liefhebber! 

Deelnemers komen gewoon zelf naar de UA. Er zijn dranken en broodjes verkrijgbaar maar er kan ook ge-

picknickt worden. Raadpleeg website voor exacte uren van de lezingen. 

WATERPIEPERS IN HOBOKEN 

TELLING VAN BIJZONDERE WINTERGASTEN IN MOERASGEBIED 

 

Reeds enkele jaren geleden werden de waterpiepers die de rietkragen en wilgenbosjes van de Hobokense 

Polder gebruiken als winterslaapplaats geteld. Om de evolutie te kunnen volgen zal ARDEA deze winter op-

nieuw enkele tellingen gericht op deze vogelsoort houden. 

De waterpieper is een eerder onopvallende zangvogel die broedt in berggebieden in Zuid-Europa en de Alpen, 

en ’s winters trekt naar lagergelegen gebieden. (Hij trekt dus niet naar het Zuiden, maar naar Beneden!). Dan 

komt hij in België en Nederland in kleine aantallen voor in het rivierengebied. De slaapplaats in de Hobokense 

Polder is dus een vrij bijzonder fenomeen, en is daarom goed op te volgen. Het biedt natuurlijk een unieke 

kans om deze (bij ons toch) zeldzame soort te kunnen waarnemen. Boeiend! 

Hoe gaan we te werk? 

● We tellen liefst simultaan met meerdere kleine teams van twee à drie waarnemers op verschillende plek-

ken. Er is bij elk team een ervaren ‘kenner’, en via gsm houden ze onderling contact om de slaaptrek te kun-

nen volgen. 

● Deze telling gaat door in de late namiddag /vroege avond en loopt tot de schemering. Dat is weersafhanke-

lijk en daarom zal het precieze start- en einduur en de plaats van samenkomst pas kort vooraf op de blog van 

ARDEA worden aangekondigd.  

● Aanmelden vooraf per mail is verplicht, om de teamwerking te kunnen organiseren.  

● Deze telling kan enkel doorgaan bij droog weer. Bij regenweer wordt de telling gehouden op reservedatum 

zaterdag 30/01/2016. 

 

Praktisch: 

● Afspraak: De Bist, parking, Wilrijk, Vertrek om 

07:45 u, hier terug tegen 19.00 u. 

● Tweede opstapplaats:  parking zwembad Sor-

ghvliedt Hoboken, om 07:55 u. (terug om 19.10 u) 

● Gids: Luc Van Schoor 0494/33 63 09 

luc.vanschoor@scarlet.be 

● Leiding: Walter Van Spaendonk 03/480 54 24 of  

0479/98 57 77 walter.van.spaendonk@skynet.be 

● Meebrengen: Verrekijker, telescoop, vogelgids, 

fototoestel, warme regenvrije kledij en schoeisel, 

picknick en enkele euro’s voor soep en/of drank. 

ZONDAG  

31 JANUARI 

2016 

VOGELEXCURSIE 

ZEELAND & ZUID HOLLAND -TOCHT 

BUSEXCURSIE 

 

Een winter is geen winter als we geen vogels gaan kijken in het Deltagebied. De Zeeuwse en Zuid-

Hollandse eilanden zijn in de winter een vogelparadijs met veel trekvogels zoals ganzen, waad- en kustvo-

gels. Onze jaarlijkse bustocht is een klassieker die de tand des tijds moeiteloos doorstaat … We gaan 

weer op zoek naar vogels in het noordelijk deel van Zeeland en zuidelijk deel van Zuid-Holland, met zeker 

de Brouwersdam, de verbinding tussen deze twee provincies en bekend bij vogelaars van binnen- en bui-

tenland. Hier kan je bijzondere soorten waarnemen zoals bv. zeekoet, diverse duikers, eidereend of zelfs 

ijseend. Bij de spuisluis zijn altijd wel steltlopers als scholekster, steenloper of paarse strandloper te zien 

en vaak ook zeehonden. Kortom een bijzonder fascinerende vogelwereld is hier te bewonderen. We maken 

nog een keuze uit andere goede vogelgebieden  zoals de Polders van Goedereede, de Kwade hoek, Zon-

nemeire, of de Prunjepolder. Op de akkers en de weilanden speuren we naar zwanen, ganzen en plevieren. 

De fijnproevers hopen op de roodhalsgans of een andere zeldzaamheid. Hoe kouder, hoe beter, want des 

te groter wordt  de kans om een zeldzaamheid te zien! Een warme bus zal ons beschermen tegen de kou 

en de wind. Iedereen die van vogels houdt en zin heeft in een winterse wandeling met halverwege een 

lekkere kop snert in een cafeetje is van harte welkom.  

 

● Inschrijven is verplicht! Wie mee wil betaalt voor 21 januari  20,00* euro/persoon. Jongeren tot 12 jaar 

gaan gratis mee en studenten betalen  slechts 18,00* euro. Gezinnen betalen nooit meer dan 60,00 euro. 

Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer IBAN BE 02 97997675 4740 van Natuurpunt 

Zuidrand met vermelding van de namen van de deelnemers en een telefoonnummer (liefst gsm). (*: In 

Polder.blad januari 2016 verschenen helaas foutieve prijzen van resp. 18 en 15 eur. Bovenstaande prijzen 

zijn de correcte!) 

Foto: Blauwborst (birdphotonl)  

Foto: Brandgans (Rudy Vansevenant)  

Foto: Wazterpieper (birdphotonl)  
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http://www.natuurpunt.be/vogeldag
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Praktisch: 

● Leiding: Wim Mertens 

(conservator@hobokensepolder.be) 

  

 Praktisch: 

● Afspraak: Fort VII, Legerstraat 40,  Wilrijk 

● Start: om 14.00 u en einde rond 18.00 uur 

● Voor de deelname wordt 1 euro (één) gevraagd + 

een vrije bijdrage voor de kosten van het materiaal 

voor wie zelf een bijenhotelletje of vogelkastje voor 

thuis komt maken. 

● Graag vooraf inschrijven door een mailtje naar 

eddie.schild@scarlet.be 

● Leiding: Eddie Schild 

● Meebrengen: wie kan brengt een hamer, eventueel 

een snoerloze boormachine, houtboortjes  en wip-

zaagje mee. Werkkledij is nuttig. 

Praktisch:  

● Afspraak: 

’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk 

● Vertrek: om 08.00 u, einde ca 18.00 u 

● Kostendelend vervoer aan 0,07 euro/km. 

● Gids: Marnix Lefranc (0499 23 01 91) 

●  Leiding: J. Van Reusel (0486 83 62 34) 

●  Meebrengen: laarzen of wandelschoenen, verre-

kijker, telescoop, camera, vogelgids, lunchpakket. 

5 MAART 2016 

VOGELEXCURSIE 

ARDEA 

ZATERDAG 

12 MAART 2016 (aanmelden) 

ONDERZOEK 

ARDEA ISM NP HOBOKENSE POLDER 

 Praktisch: 

● Afspraak: ’t Spant (parking Boomsesteenweg 

333, 2610 Wilrijk) 

● Vertrek:  om  13.00 u - Einde om 17.30 u 

● Kostendelend vervoer aan 0,07 euro/km. 

● Gids: Wim Roelant (0477 / 34 07 21) 

● Leiding: Joris Van Reusel (0486 / 83 62 34) 

● Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, 

camera, warme kledij (bv een berenmuts!). 

ZATERDAG  

27 FEBRUARI 2016 

BESCHERMING 

NP ZUIDRAND ISM ARDEA 

ZONDAG  

7 FEBRUARI 2016 

VOGELEXCURSIE 

ARDEA 

VOGELGEBIEDEN VAN ANTWERPEN LO TOT SAEFTINGHE 

NAMIDDAGTOCHT MET EEN DOEL… TOT DE SCHEMERING 

 

Voor menig vogelkijker in het Antwerpse vormen de verschillende waterrijke natuurgebieden op de Waas-

landse linkeroever vrijwel een vogelrijke speeltuin binnen handbereik. Tussen Antwerpen Linkeroever en 

het Verdronken Land van Saeftinghe is er in elk seizoen wel wat moois waar te nemen. In het wintersei-

zoen zijn de aantallen watervogels hier zoals overal het grootst. Tal van soorten ganzen, eenden en steltlo-

pers vinden hier rust- en foerageergebieden. Dit allegaartje wordt verder aangevuld met roof- en zangvo-

gels en van tijd tot tijd ook met een leuke zeldzaamheid. We hopen vanmiddag dan ook naast de grote 

aantallen ook één of andere dwaalgast als kers op de taart te zien te krijgen. 

Tijdens de tocht die ons leidt langsheen o.a. Doelpolder Noord en het Paardenschor staan we zeker ook 

even stil bij de achtergrond van de recente en imposante natuurontwikkelingswerken. We eindigen de 

tocht net voor de schemering op de dijk van Saeftinghe om hier de schare ganzen en kiekendieven te 

aanschouwen die in het Verdronken Land hun slaapplek opzoeken. 

● Inschrijven is niet verplicht, maar een seintje vooraf is prettig (mail naar ardea@hobokensepolder.be). 

NESTKASTEN TIMMEREN 

ACTIEF HANDEN UIT DE MOUWEN STEKEN VOOR UILEN, VALKEN, ZANGVOGELS…ÉN BIJEN 

 

Vandaag organiseert Natuurpunt Zuidrand een gezellige namiddag rond het maken van verschillende na-

tuurkastjes: bijenhotels, uilenkasten en vogelhuisjes. Juist op tijd want de lente komt eraan, en uiteraard 

verleent vogelwerkgroep ARDEA graag actieve ondersteuning aan dit leuk initiatief en roept het alle vogel-

liefhebbers op om een actief handje te komen toesteken! 

“Zowel groot als klein kan vandaag zijn eigen unieke bijenhotelletje maken. Je kan er ook eentje zelf vullen 

en aankopen. Ook vogelhuisjes kan je vandaag maken voor eigen gebruik. De stadsboerderij zorgt voor 

een kundige technische begeleiding. De bijdrage hiervoor is vrij te bepalen en de opbrengst hiervan dient 

om nieuwe natuurgebieden aan te kopen in de regio. Voor de groten ligt er een andere uitdaging te wach-

ten: het samenstellen van uilenkasten en een groot bijenhotel. Er zullen mensen van vogelwerkgroep 

Ardea aanwezig zijn om het maken van de uilenkasten in goede banen te leiden. In onze regio zijn sommi-

ge uilensoorten bedreigd en deze willen we een handje helpen (Kerkuil, Steenuil). Deze kasten zullen kort 

nadien op de geschikte locaties in onze regio worden opgehangen. Het lokaal de IJsvogel zal ook heel de 

namiddag open zijn voor de knutselaars (en kijklustigen) en er kan tevens een drankje genuttigd worden 

aan democratische prijzen.” 

ZEELAND & ZUID HOLLAND -TOCHT 

BUSEXCURSIE 

 

Een winter is geen winter als we geen vogels gaan kijken in het Deltagebied. De Zeeuwse en Zuid-

Hollandse eilanden zijn in de winter een vogelparadijs met veel trekvogels zoals ganzen, waad- en kustvo-

gels. Onze jaarlijkse bustocht is een klassieker die de tand des tijds moeiteloos doorstaat … We gaan 

weer op zoek naar vogels in het noordelijk deel van Zeeland en zuidelijk deel van Zuid-Holland, met zeker 

de Brouwersdam, de verbinding tussen deze twee provincies en bekend bij vogelaars van binnen- en bui-

tenland. Hier kan je bijzondere soorten waarnemen zoals bv. zeekoet, diverse duikers, eidereend of zelfs 

ijseend. Bij de spuisluis zijn altijd wel steltlopers als scholekster, steenloper of paarse strandloper te zien 

en vaak ook zeehonden. Kortom een bijzonder fascinerende vogelwereld is hier te bewonderen. We maken 

nog een keuze uit andere goede vogelgebieden  zoals de Polders van Goedereede, de Kwade hoek, Zon-

nemeire, of de Prunjepolder. Op de akkers en de weilanden speuren we naar zwanen, ganzen en plevieren. 

De fijnproevers hopen op de roodhalsgans of een andere zeldzaamheid. Hoe kouder, hoe beter, want des 

te groter wordt  de kans om een zeldzaamheid te zien! Een warme bus zal ons beschermen tegen de kou 

en de wind. Iedereen die van vogels houdt en zin heeft in een winterse wandeling met halverwege een 

lekkere kop snert in een cafeetje is van harte welkom.  

 

● Inschrijven is verplicht! Wie mee wil betaalt voor 21 januari  20,00* euro/persoon. Jongeren tot 12 jaar 

gaan gratis mee en studenten betalen  slechts 18,00* euro. Gezinnen betalen nooit meer dan 60,00 euro. 

Gelieve het bedrag over te schrijven op rekeningnummer IBAN BE 02 97997675 4740 van Natuurpunt 

Zuidrand met vermelding van de namen van de deelnemers en een telefoonnummer (liefst gsm). (*: In 

Polder.blad januari 2016 verschenen helaas foutieve prijzen van resp. 18 en 15 eur. Bovenstaande prijzen 

zijn de correcte!) 

DE ACHTERHAVEN VAN ZEEBRUGGE EN DE UITKERKSE POLDER 

DAGTOCHT MET AUTO’S 

 

De achterhaven van Zeebrugge en de Uitkerkse Polder zijn van cruciaal belang voor heel wat trekvogels.  

Tijdens hun marathonvlucht van soms wel duizenden kilometers vinden ze hier een deugddoende stop-en 

pleisterplaats om te verpozen en hun vetreserves aan te vullen.  Sommigen blijven maar even, anderen 

brengen er heel de winter door. Op zich al een goeie reden om ook in dit seizoen een dagje aan zee mee te 

maken!  In deze periode van het jaar maken we ook kans om al enkele vroege zomergasten te observeren 

zoals grutto en zomertaling.  In de voormiddag bezoeken we de achterhaven van Zeebrugge en in de namid-

dag trekken we naar de Uitkerkse Polder. Weer of geen weer,  de gezonde zeelucht is gegarandeerd! 

●  Het is verplicht om op voorhand in te schrijven via een e-mail naar Marnix (marnix.lefranc@telenet.be).  

Zo kunnen kandidaat deelnemers met vervoersproblemen zeker mee. 

BROEDVOGELINVENTARISATIE IN DE HOBOKENSE POLDER 

EIND MAART TOT HALF JUNI 2016 (DATA TE BEPALEN) 

 

Drie jaar geleden werd een groot aantal vogelsoorten die in de Hobokense Polder broeden (maar niet alle 

vogels die er broeden) nauwkeurig geobserveerd, om zo hun voorkomen qua aantal en locatie te kunnen 

vaststellen. Dat levert bijzonder waardevolle informatie over het gebied op: hoe reageert een soort op de 

natuurlijke evolutie van het gebied (bv verzanding en verbossing) of op het natuurbeheer (bv maaien en 

kappen)? Worden de beoogde doelstellingen gehaald? Waar moet ingegrepen worden? Anderzijds levert 

deze inventarisatie heel veel informatie op die zowel voor de getelde soorten als voor een groter regionaal 

gebied waardevol is, door de methodische aanpak van de inventarisatietechniek: herhaalde wandelingen 

over vaste routes, met beperkte tussentijd en in een welbepaalde periode. Conservator-bioloog Wim Mer-

tens en enkele ervaren vogelkenners trekken er daarom ook deze lente weer 7 à 8 keer vroeg in de ochtend 

(en ook ’s avonds) op uit en nodigen ernstig geïnteresseerden uit om meet te gaan en te helpen. Geduren-

de enkele uren wordt aandachtig gekeken en genoteerd (ook digitaal), maar vooral veel geluisterd. De 

meeste gegevens worden immers via auditieve waarneming vergaard. Dat is knap moeilijk, maar voor wie 

een aantal keren bereid is om mee te gaan en te leren, een bijzondere verrijking! 

Er wordt meestal in het weekend geïnventariseerd, maar weekdagen kunnen ook gepland worden. Omdat 

de organisatie in teams van max. 4 à 5 personen met minstens één ervaren vogelkenner nodig is, is aan-

melden op voorhand (voor de hele reeks) verplicht. Er worden dan onderling concrete data bepaald in de 

periode van eind maart tot half juni. Wie ernstige interesse heeft om hier aan mee te werken meldt zich via 

e-mail tegen 12 maart 2016 aan bij Wim Mertens en zal verder worden betrokken bij de concrete planning. 

Nadien worden de wandeldata op de blog bekend gemaakt en is aansluiten (misschien) nog mogelijk… 

Foto: Blauwborst (birdphotonl)  

Foto: Blauwborst (birdphotonl)  Foto: Blauwborst (birdphotonl)  



Praktisch: 

● Afspraakplaats en -uur: wordt aan de aange-

melde deelnemers kort vooraf meegedeeld (en 

via de blog) 

● Leiding: Luc Van Schoor (0494/33 63 09), 

luc.vanschoor@scarlet.be 

● Meebrengen: laarzen of stevige wandelschoe-

nen, verrekijker, camera, vogelgids, hoofdbe-

scherming. 

ZATERDAG 

16 APRIL 2016 

ONDERZOEK 

ARDEA 

Praktisch: 

●  Plaats: Scheldedijk Hobokense Polder 

●  Vijf minuten wandelen vanaf Petroleumkaai 

(parking) 

●  Fietsen kan vlot tot op de telpost 

●  Meebrengen: verrekijker, tele-

scoop ,vogelgids, fototoestel, (warme)drank, 

plooistoeltje 

●  Coördinatie: Luc Van Schoor (0494/33 63 09) 

en Walter De Weger (0495 / 23 77 10) 

ZONDAG 

24 APRIL 2016 

VOGELEXCURSIE 

ARDEA 

Praktisch: 

● Leiding:  

Luc Van Schoor (0494/33 63 09), 

luc.vanschoor@scarlet.be 

 

ZATERDAG 

23 APRIL 2016 

ONDERZOEK 

ARDEA ISM NP ZUIDRAND 

PAASMAANDAG 

28 MAART 2016 

EXCURSIE 

NP ZUIDRAND ISM ARDEA 

ALLE ZATER– EN ZONDAGEN  

VAN 19 MAART  T.E.M. 1 MEI 2016 

VOGELTREKTELLINGEN 

ARDEA 

ARDEA 
ACTIVITEITEN 

JANUARI-APRIL 2016
[07] 

meer ARDEA-info via 
http: //ardea.hobokensepolder.be 
ardea@hobokensepolder.be 
www.hobokensepolder.be 
www.zuidrand.be 

  

Praktisch: 

● Afspraak: ’t Spant, Boomsestwg 333, Wilrijk 

● Vertrek  om 07.30 u, einde om 19.00 uur 

● Kostendelend vervoer aan 0,07 euro/km. 

● Leiding: J. Van Reusel, M. Lefranc, W. Van 

Spaendonk 

●  Aanmelden gewenst voor 20 april, via ar-

dea@hobokensepolder.be of 0486/836.234. 

●  Meebrengen: laarzen of wandelschoenen, 

verrekijker (telescoop), camera, vogelgids en 

lunchpakket. 

Met dank aan Sights of Nature, Brugge. 

TREKTELPOST HOBOKEN 

7° EDITIE  LENTE-TREK-TELLINGEN  

 

Hoe meer je er naar kijkt, hoe mooier het wordt. Zo gaat het ook met trekvogels. Nog steeds is de weten-

schap niet helemaal rond met dit unieke en wonderlijke fenomeen dat zich twee keer per jaar wereldwijd 

voordoet en waar wij – geheel gratis bovendien – ook in Antwerpen-zuid getuigen van kunnen zijn en er  

met open mond naar mogen staan kijken. De Scheldedijk biedt een open zicht om al dit moois goed te 

kunnen zien. Ervaren trektellers als Luc en Walter halen er zelfs de kleinste zangvogeltjes uit de lucht, 

soms puur op het gehoor. Iedereen, van leek tot kenner, is er altijd welkom om mee te helpen kijken, tellen 

en noteren. Soms komen we er echt ogen en handen te kort! Het is een zeer leerrijke en plezierige activiteit 

die niet enkel regelmatig heel verrassende waarnemingen oplevert, maar ook gegevens voor de weten-

schap. Dat kan tellen! 

● Let op want vanaf dit voorjaar wordt de telpost enkel in de weekends zeker bemand. Bij gunstig weer 

kunnen wel bijkomende teldagen worden ingericht, via de ARDEA-blog. Via de website Trektellen.nl kan 

iedereen ’s avonds al de telresultaten volgen. 

BROEDVOGELTELLING BLAUWE REIGERS 

 

Vogelwerkgroep ARDEA telt al drie jaar het aantal broedparen van haar boegbeeld Ardea cinerea in het bos 

van de begraafplaats Schoonselhof. Ook dit jaar trekken we behoedzaam en voorzichtig één keertje de kolo-

nie in om de evolutie op te volgen. In het verwilderd bos achter de kasteelvijver nestelen de reigers er vooral 

op de kruinen van grove dennen. Bewoonde reigernesten zijn in april te herkennen aan de aanwezigheid van 

de volwassen vogels op het nest of verse uitwerpselen, eierschalen en braakballen onder de nestbomen. 

We telden in 2015  zeker 37 bezette nesten (+6 bp t.o.v. 2014). Hoe het dit jaar met de reigerkolonie ver-

gaat kan je zelf vaststellen op deze teldag . 

● Opgelet: bij slecht weer wordt de telling verplaatst naar een latere datum. 

Vermits we het aantal deelnemers ter voorkoming van mogelijke verstoring beperken,  is vooraf  aanmelden 

nodig.  Wie wil deelnemen geeft vooraf een seintje met opgave van telefoonnummer, aan Luc. Dat kan 

telefonisch of per e-mail. 

START BROEDVOGELMONITORING IN GROEN NEERLAND 

 

Eerste van drie excursies om de broedvogels van dit nieuwe Wilrijkse natuurgebied voor het eerst in kaart 

te brengen. De andere twee data zijn: zaterdagen 7 mei en 4 juni. Er wordt gewandeld vanaf zonsopgang 

tot diep in de voormiddag. Medewerking en hulp is welkom, maar deelname is beperkt tot een klein team 

om verstoring te beperken en om aandachtig te kunnen luisteren. Aanmelden op voorhand is dus verplicht, 

via e-mail aan Luc. Afspraakplaats en –uur wordt aan de deelnemers meegedeeld en vermeld op de blog. 

LE MARAIS D’HARCHIES EN OMGEVING (HENEGOUWEN) 

WAALSE KLASSIEKER N°1 

 

Wie af en toe de website Waarnemingen.be volgt en zo op de hoogte blijft van o.a. de vogels die in ons 

land worden waargenomen, kan niet anders dan regelmatig de naam van het Henegouwse natuurgebied Le 

Marais d’ Harchies te hebben opgemerkt. Dit waterrijk en heel bijzonder gebied, tot stand gekomen op de 

‘terrils’ van de steenkoolmijnen, is misschien wel het beste vogelgebied van Wallonië, en telt naast tal van 

zang- en watervogels ook een aalscholverkolonie en enkele reigerachtigen (koe-) onder haar broedvogels.  

Omdat in deze periode van het jaar de natuur er zo mooi is en de broedvogels er volop actief zijn, trekt 

ARDEA voor een volle dag naar dit gebied en haar directe omgeving. Er wordt stevig gewandeld (zeker een 

tocht van 5 à 7 km) maar er is ook tijd om vanuit de kijkhutten te genieten van het landschap en de vogels. 

Deze excursie is zo de eerste in een reeks ‘Waalse klassiekers’ die ons wat dichter bij de natuur van onze 

zuiderburen brengt. Meer informatie over het programma volgt in het volgende ARDEA-bulletin en via de 

tijdschriften Polder.blad en Rantgroen die rond 1 april 2016 verschijnen. Stip de datum alvast met een vette 

bol aan in je agenda en oefen al je franstalige vogelkennis, zodat je deze kennismaking zeker niet mist! 

F
o
to

: 
 K

o
e
r
e
ig

e
r
 (

J
o
r
is

 V
a
n
 R

e
u
s
e
l)

  

VOORJAARSFLORA EN –VOGELS IN HET UILENBOS (HOVE) 

 

Vogelwerkgroep ARDEA verleent medewerking aan deze mooie excursie, vooral gericht op voorjaarsflora 

maar ook zeer boeiend qua vogels (spechten). Start om 9u30. Details zie www.natuurpuntzuidrand.be  
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