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[10] IEDEREEN WELKOM! 

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

BIRDWATCHING IN ANTWERP... 

Met dit bulletin biedt vogelwerkgroep ARDEA al haar sympathisanten een boordevol programma aan met tal van activiteiten voor liefhebbers van vogels kijken, 

vogels bestuderen en vogels beschermen in en rond de Antwerpse zuidrand. Iedereen is er steeds welkom, van jong tot minder jong, van leek tot freak, 

dames én heren! Het programma reikt tot het begin van de zomer. Check steeds vooraf ook even de blog om mogelijke last-minute wijzigingen te kennen. 

MIBOS ONDERZOEK / INFO-AVOND MIDDELSTE BONTE SPECHT 

VRIJDAGAVOND 10 MAART 2017  

Sinds enkele jaren monitort ARDEA de spechten in ons werkingsgebied. De groene en de grote bonte 

specht komen er regelmatig voor en zijn algemeen goed bekende soorten. Maar ook enkele andere en 

minder bekende leden van de familie Bontespecht zijn af en toe waargenomen. De kleine bonte specht 

(amper zo groot als een graspieper en zo de kleinste Europese specht) doet het de laatste jaren erg 

goed en is hier zelfs als broedvogel genoteerd. De middelste bonte specht (kortweg ‘mibos’ genoemd 

door spechtologen) schuift sinds het einde van de 20e eeuw zijn areaal langzaam vanuit het zuiden en 

oosten, tot in onze contreien. Warmte en oude eiken trekken hem aan, en de veroudering van onze bos-

sen en de zachtere temperaturen van de laatste decennia maken dat hij nu ook in Vlaanderen aan een 

opmars bezig is. Niettemin blijft het een zeldzame broedvogel en is hij nog weinig bekend. De spechten-

monitoring van de voorbije jaren heeft reeds enkel mooie waarnemingen in de bossen van de Antwerpse 

zuidrand opgeleverd, net als enkele aanwijzingen over broedgevallen. Met het Mibos-onderzoek wil 

ARDEA dit jaar deze geweldige vogelsoort beter in kaart kunnen brengen. Waar komt ie voor, in welke 

aantallen en vooral: waar komt hij tot broeden? Resultaten van dit onderzoek kunnen richtinggevend zijn 

voor gepast bos- en natuurbeheer. 

Omdat deze soort niet zo bekend is, maken we van de gelegenheid gebruik om samen met geïnteresseerde Mibos-onderzoekers even stil te staan bij de 

Middelste bonte specht tijdens een info-avond. We bekijken de bijzondere veldkenmerken, de bijzonderheden van zijn biotoop, voedsel,  gedrag, nestken-

merken… We staan ook stil bij de recente ontwikkelingen in de internationale en regionale verspreiding en de potentiele gunstige gebieden in ons werkings-

gebied. Maar bovenal bestuderen we het kenmerkende roep- en zanggeluid, want het auditief kunnen herkennen van deze specht is noodzakelijk om de 

monitoring te kunnen voeren. Uiteraard wordt dit ook vergeleken met dat van de andere hier voorkomende spechtensoorten, zodat iedere deelnemer ook in 

het veld de mibos kan determineren.  Iedereen die wil meewerken aan het onderzoek is van harte welkom. Ook andere vogelaars kunnen hier hun spechten-

kennis zeker aanscherpen, of delen met ons. Wie er niet kan bij zijn maar recent mibos-waarnemingen heeft gedaan in de regio, mag deze zeker ook even 

doorgeven.  

 

Praktisch: Plaats: lokaal De Ysvogel, Fort 7 Wilrijk │ Aanvang: 20.00 uur (einde om 22.00 uur) │ Leiding: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor 

│Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobokensepolder.be 

meer ARDEA-info :  │hobokensepolder.be/vwg-ardea │ www.zuidrand.be  │(blog) ardea.hobokensepolder.be  │email: ardea@hobokensepolder.be 
 

HALSBANDPARKIETEN-TELLING IN ‘t KIELPARK (2) 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 2017 

De halsbandparkiet is een schoon vogeltje maar hoort in principe niet thuis in ons ecosysteem. Omdat 

het holenbroeders  zijn is de impact op soorten als boomklevers en spechten niet te vermijden. Het is één 

van de opmerkelijkste recente exoten want deze soort is aan een steile opmars bezig in West-Europa. 

Vooral in grote steden is de halsbandparkiet meer en meer aanwezig. Nu zou Vlaanderen minstens ca. 

10.000 halsbandparkieten tellen. Na een spannende zoektocht vond ARDEA in de zomer van 2015 een 

regionale slaapplaats van 35 halsbandparkieten in een bepaalde boom in het Kielpark. Om de evolutie van 

het aantal in onze regio verblijvende hb-parkieten te kunnen volgen, starten we dit jaar met twee winter-

tellingen op deze slaapplaats. Hoeveel vogels komen hier ‘s avond tegen de schemering samen? Zijn het 

mannetjes en vrouwtjes? Alleszins een zeer boeiend fenomeen om te volgen, en een kans om meer over 

deze wel bijzondere vogelsoort aan de weet te komen. Tijdens de eerste wintertelling op 19 november 

2016 telden we 31 parkieten zodat we vandaag het aantal kunnen vergelijken en vaststellen of er al dan 

niet winterslachtoffers zijn gevallen. 

 

Praktisch: Afspraak: Hoofdingang Kielpark, Sint-Bernardsesteenweg, Antwerpen-Kiel │ Bijeenkomst: 17.00 u, einde rond 18.30 uur │Meebrengen: wandel-

schoenen, verrekijker │Leiding: Walter De Weger (0495/23.77.10), Joris Van Reusel (0486/836.234)│Aanmelden gewenst voor 25/02 via  

ardea@hobokensepolder.be, want bij slecht weer wordt deze telling verplaatst. 

http://www.hobokensepolder.be/vwg-ardea
http://www.zuidrand.be/
http://ardea.hobokensepolder.be/#home


INBO-WATERVOGELTELLINGEN 

ZATERDAG 11  MAART 2017 (EVT.ZON 12/03) 

 

In onze regio wordt ook deze winter weer maandelijks het aantal pleisterende watervogels geteld in de 

oude forten, in de Hobokense Polder en langs de Scheldeoevers, en ook op de waterplassen van Water-

link (Aquafin), park Kielse Vest en het Schoonselhof.  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 meeuwen en aalscholvers worden geteld, 

vogelsoorten die meer en meer verstedelijken. Bij voldoende koud weer durven soorten als Pijlstaart en 

Grote Zaagbek ook opduiken. Elke natuurliefhebber is erg welkom om eens mee te gaan tellen met de 

‘vaste tellers’ die dit al jaren doen. Zo’n telling duurt 1 à 2 uur, afhankelijk van het gebied. De tellingen 

gebeuren bij voorkeur met goede weercondities op zaterdag, wat de precieze planning op voorhand 

bemoeilijkt. Bij slecht weer wordt de telling naar zondag verschoven. Geïnteresseerden nemen daarom 

best zelf vooraf contact op met één van de vaste tellers, per mail of telefonisch. 

 

Praktisch: de telgebieden en de tellers zijn: Hobokense Polder: andre.van.langenhove@telenet.be 

(0486/82.68.22) │ Waterlink  Aquafin: peter.bastiaensen@gmail.com │  Fort VII, Fort VIII en Schoon-

selhof: peggy.beers@telenet.be (0485/52.81.25) │ Forten V,en VI  marc.hofman3@telenet.be 

(0494/56.01.07) │ Park Kielse Vest : joris van reusel, ardea@jupiter24.be (0486/83.62.34) 

MIBOS ONDERZOEK / MONITORING MIDDELSTE BONTE SPECHT 

ZATERDAG 25 MAART +  ZATERDAG 8 APRIL 2017  

 

Op deze vroege lentedagen, vroeg in de ochtend, maken we het meeste kans om de middelste bonte spechten te horen roepen en zingen in één van de bos-

sen die we in ons werkingsgebied vinden. Met enkele oude bossen in Hove, Edegem en aan de zuidgrens van Wilrijk en Hoboken, de grote stadsparken Den 

Brandt en Nachtegael, maar ook de forten en de begraafplaats Schoonselhof hebben we verschillende gebieden te onderzoeken. Enkele ervaren spechten-

moniteurs, onder leiding van gids Luc Van Schoor, nodigen je uit om mee op pad te gaan naar de beste plekken en al wandelend geduldig te luisteren…. 

Misschien krijgen we er ook wel eentje te zien. 

 

Praktisch: Geïnteresseerde deelnemers wordt 

aangeraden om ook deel te nemen aan de mibos-

info-avond van 10 maart (maar dat is niet ver-

plicht). Wil je meedoen met dit onderzoek, meld 

je dan vooraf aan via e-mail. Afhankelijk van het 

aantal deelnemers wordt in één of simultaan in 

meerdere gebieden gemonitord│ Afspraakplaats: 

Hoofdingang Nachtegalenpark (naast parking 

Beukenlaan), Wilrijk │ Aanvang: 08.00 uur (einde 

om 12.00 uur)│ Leiding: Joris Van Reusel en 

Luc Van Schoor │ Aanmelden op voorhand 

a.u.b. via mail naar ardea@hobokensepolder.be 

│ Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme 

regenbestendige kledij, verrekijker, fototoestel 

12° editie! 

TREKTELLINGEN OP DE TREKTELPOST HOBOKENSE POLDER 

ZATERDAG 19 MAART TOT ZONDAG 30 APRIL 2017 - Enkel tijdens het weekend! 

 

De voorbije jaren leerden dat de voorjaarstrek minder intens verloopt dan de najaarstrek. Wisselvallig 

lenteweer maakt het doortrekken van vogels in grote getalen er ook niet beter op. De resultaten van die 

recente lentetrektellingen waren dan ook wat minder boeiend, zodat ARDEA besloot om vanaf 2017 de 

trektelpost aan de Hobokense Polder enkel nog tijdens de weekends te bemannen ( tenzij bij uitzonder-

lijk slecht weer). Maar ook dat is geen zekerheid, al zullen trouwe trektellers Maarten en Walter wel zo 

veel mogelijk, en bij goede omstandigheden, present zijn op de dijk ‘s zaterdags en ‘s zondags vanaf 8 

uur (tot de middag) in de aangeduide periode.  Als vanouds is iedereen dan ook zeer welkom op de 

Scheldedijk. Zo in die periode blijkt dat de voorjaarstrek toch wél  stevig is kunnen eventueel bijkomen-

de teldagen in de week worden belegd. Je zal natuurlijk weer zien… 

  

Praktisch: Geïnteresseerden contacteren best  op voorhand eventjes ARDEA-tellers Maarten of Walter, 

en kunnen via de blog de korte berichtgeving volgen │ Plaats: Scheldedijk Hobokens Polder, via Petro-

leumkaai (parking) of via Polderstad │  Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, camera, 

(warme) drank │ Leiding: Maarten Mortier (0496/83.98.44) en Walter De Weger (0495/23.77.10) 

FOTO: WALTER DE WEGER 

FOTO: LUC VAN SCHOOR 

FOTO: JULIEN DUA 

mailto:andre.van.langenhove@telenet.be
mailto:peter.bastiaensen@gmail.com
mailto:peggy.beers@telenet.be
mailto:marc.hofman3@telenet.be
mailto:ardea@jupiter24.be


NACHT VAN DE STEENUIL – INFOMOMENT EN UILENWANDELING TE HOVE 

ZATERDAG 25 MAART 2017 

 

Graag nodigen we iedereen uit om meer te weten te komen over uilen die bij ons in de buurt voortkomen. Ook al zijn deze prachtige vogels erg zeldzaam 

geworden in ons sterk verstedelijkt land, toch zijn er hier en daar nog geschikte plaatsen waar een soort als het kleine, vinnige maar schuwe steenuiltje leeft. 

Dankzij de hulp van natuurbeschermers (broedkasten plaatsen in kerken en schuren) wist ook de kerkuil te overleven . De bosuil doet het de laatste jaren 

zelfs prima en komt nu voor in parken en tuinwijken. Op deze infoavond kom je er meer over te weten. Tijdens de jaarlijkse Nacht van de Steenuil, een eve-

nement dat op tal van plaatsen in Vlaanderen wordt georganiseerd door de Steenuilwerkgroep van Natuurpunt, wordt vooral de kleinste bij ons voorkomende 

uilensoort, typisch voor kleinschalig weidenlandschap, in het licht gezet. Ook ARDEA’s Roofvogel- en Uilenwerking (ARUW), een team dat al enkele jaren 

bezig is met lokaal onderzoek en broedkasten plaatst, doet mee en verwelkomt alle natuur- en uilenliefhebbers op een lokaal event.  

Tijdens een korte voordracht kom je er alles te weten over steenuilen, hun gedrag en voorkomen, en licht ARUW toe hoe zij ook in onze buurt sinds enkele 

jaren deze vogels onderzoeken en beschermen. Nadien maken we een stiltewandeling in de omgeving, op zoek naar steenuil, kerkuil en bosuil. Met wat 

geluk vangen we er glimps van op! Napraten tussen pot en pint is mogelijk, het is tenslotte de nacht van de steenuil… 

 

 Praktisch: Plaats: Bovenzaal van het gemeentelijk ontmoetingscentrum De Markgraaf,  

Kapelstraat 8, Hove│ Aanvang: 19 uur stipt │ Einde wandeling: ca. 21 uur, nadien 

napraatmoment met een uilenkoek en uilenpint! │ Leiding: Eddie Schild 

(0498/73.60.77) │ Vooraf inschrijven is verplicht, want slechts een beperkt aantal 

deelnemers is mogelijk. Dat kan via een mailtje naar Niels Schild 

(schild.niels@scarlet.be), met opgave van je naam en het aantal personen. Kinderen 

zijn welkom, wel graag apart vermelden. 

SLOW! EXCURSIE NAAR HET LIFE+- NETEGEBIED 

ZONDAG 2 APRIL 2017 

 

Niet zo ver uit onze buurt, net voorbij Lier, is de natuurontwikke-

ling in volle gang. In het mondingsgebied van de Grote en de Kleine Nete worden tal van 

gebieden heringericht als overstromingsgebied, getijdengebied, natuurgebied. Deze water-

rijke regio wordt zo één grote kraal van plassen, vijvers, moerassen, natte weilanden, 

rivieren en beken. Uiteraard een aantrekkelijke omgeving voor vogels. Zowel Natuurpunt 

als het Agentschap voor Natuur en Bos zetten er hun schouders onder twee LIFE+- pro-

jecten om dit ambitieuze plan te realiseren. Samen met een lokale gids verkennen we 

vandaag enkele van de nieuwe en vogelrijkste stukjes. En dat doen we rustig wandelend, 

met voldoende tijd om te genieten van landschap, vogelzang, geuren en kleuren, maar ook 

om te kunnen fotograferen of schetsen. Op ’t gemakske dus, of zoals dat vandaag heet: 

SLOW!  

 

Praktisch: Aanvang: 08.30 uur (einde om 14.00 uur)│  Plaats vertrek: ’t Spant, Boom-

sesteenweg 333, Wilrijk │  Samendelend rijden (0,07 eur/km) │ Leiding: Joris Van Reu-

sel (0486/836.234) en Kathy De Lange │ Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme 

regenbestendige kledij, verrekijker, fototoestel, schetsboek, een hapje en drankje voor 

onderweg. │ Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobokensepolder.be 

BLAUWE REIGER ONDERZOEK 

ZATERDAG 15 APRIL 2017 

Vogelwerkgroep ARDEA telt dit jaar al voor het vierde opeenvolgende jaar het aantal 

broedparen van haar boegbeeld Ardea cinerea in het Engels bos van de stadsbegraaf-

plaats Schoonselhof te Wilrijk. Ook dit jaar trekken we behoedzaam en voorzichtig één 

keertje de kolonie in om de evolutie op te volgen. In het verwilderde bos achter de kasteel-

vijver nestelen de reigers er vooral op de kruinen van grove dennen. Bewoonde reigernes-

ten zijn in april herkenbaar door de aanwezigheid van volwassen vogels op het nest  of 

door de verse uitwerpselen, eierschalen en braakballen onder de nestbomen. We telden in 

2016 zeker 38 bezette nesten. Hoe het dit jaar met de reigerkolonie vergaat kan je zelf 

vaststellen op deze dag. We hopen alvast dat de recente natuurbeheerwerken rond de 

waterpartijen en langs de bosrand geen negatieve gevolgen zullen hebben op de kolo-

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

 

Praktisch: Start: 15.00 uur, einde ca 17.30 uur. │  Vermits we het aantal deelnemers ter 

voorkoming van mogelijke verstoring beperken, is vooraf aanmelden nodig.  Wie wil deel-

nemen geeft dus vooraf een seintje met opgave van je telefoonnummer aan Luc Van 

Schoor (telefonisch via 0494/33 63 09 of mail naar luc.vanschoor@scarlet.be). 

De afspraakplaats wordt aan de aangemelde deelnemers kort vooraf meegedeeld.  

Meebrengen: laarzen of stevige wandelschoenen, verrekijker, camera, hoofdbescherming. 

FOTO: JULIEN DUA 

FOTO: KATHY DE LANGE 

mailto:ardea@hobokensepolder.be
mailto:luc.vanschoor@scarlet.be


BROEDVOGELINVENTARISATIE UILENBOS HOVE 

ZONDAG 16 APRIL, ZATERDAG 29 APRIL +  ZONDAG 14 MEI  + ZATERDAG 27 MEI 2017 

 

Het Uilenbos te Hove is ongetwijfeld één van de mooiste natuurgebieden van onze streek. Als privé-

terrein was het echter nooit vrij toegankelijk, en er werd tot op heden dus geen systematisch onder-

zoek naar het voorkomen van broedvogels gevoerd. In het licht van de toekomstige grotere betrok-

kenheid van Natuurpunt bij het gebied, werd ARDEA gevraagd om voor een eerste inventaris te zor-

gen. De resultaten kunnen ook hier weer richting geven aan het natuurbeheer, maar zeker ook bijdra-

gen tot een betere valorisatie van het gebied. ARDEA start dit onderzoek in 2017 met een bescheiden 

aantal wandelingen in de periode april-mei. Eventueel worden bijkomende (avondlijke) bezoeken inge-

last. 

Hulp van ervaren vogelaars is hierbij zeker welkom. Liefst met een engagement om de vier bezoeken 

mee te doen zodat we met dezelfde mensen kleine teams kunnen maken.Wil je meedoen met dit 

onderzoek, meldt je dan vooraf aan via e-mail.  

 

Praktisch: Aanvang: 08.00 uur (einde om 12.00 uur) │ Bijeenkomst:  aan de toegang van de dreef 

van het Uilenbos, Boshoekstraat 98, Hove. │  Leiding: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor 

(0494/33.63.09) │  Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme regenbestendige kledij, verrekij-

ker, fototoestel │ Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobokensepolder.be. Aange-

melde deelnemers ontvangen dan kort voor aanvang de gegevens over een mogelijke samenrijden-

afspraakplaats (bv. vanaf de Boomsesteenweg). 

VOGELEXCURSIE HET ZWIN 

MAANDAG 1 MEI 2017  

 

Het legendarische natuurreservaat Het Zwin te Knokke is sinds juni 2016, na een grote herinrichting en 

renovatie, weer open voor het publiek. Het reservaat en de nieuwe inrichting is een pareltje van interna-

tionaal formaat geworden dat elke natuurliefhebber (nogmaals) moet  gezien hebben. Paviljoenen in 

een hedendaagse architectuur, interactieve vogel-info-expo’s, multimediale live-observatie technologie, 

en natuurlijk een zeer rijk vogelleven (vooral water- en zangvogels maar ook de bekende ooievaarskolo-

nie) maken een bezoek aan het nieuwe Zwin onvergetelijk. 

ARDEA wachtte even om hier een excursie in te richten, want begin mei is het natuurlijk volop broedtijd 

en dus hét moment om tal van vogels erg actief te kunnen observeren. We mikken naast een klassiek 

bezoek aan het reservaat ook op een gids die ons iets meer vertelt over de achtergrond van de 

(architecturale en educatieve) vernieuwing, want dit reservaat wordt hét model voor vele nieuwe na-

tuurbelevingsinrichtingen in de toekomst. In de namiddag maken we een wandelexcursie in een van de 

omliggende natuurgebieden in de duin-, kust- en polderstreek, maar je kan ook opteren om de namid-

dag verder rustig door te brengen in het Zwinpark (of het strand?). Zo maken we er een mooie gevulde 

dag van voor jong én oud, een feestdag waardig! 

 

Praktisch: Afspraak: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk │ Vertrek: 08.00 uur, terug ca 19.00 uur │  Kostendelend rijden (0,07 eur/km) │ Meebrengen: 

picknick, verrekijker, telescoop, vogelgids, evt. camera, stevige waterdichte schoenen of laarzen.│ Leiding: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor 

(0494/33.63.09)│ Maximaal 20 volw. deelnemers │  Inschrijven is verplicht, de datum van ontvangst geldt als criterium │ Stort zo snel mogelijk het gepaste 

bedrag op rek. BE81 523080650424 van ARDEA-NP m.v.v. referentie Zwin + het aantal personen + email en gsm.│ Prijs: 9 eur pp. Kinderen kleiner dan 6 

jaar: gratis. ARDEA biedt de lokale gids aan. Parking ticket: 5 eur per wagen, ter plaatse te betalen. 

FOTO: EDDIE SCHILD 

BEELDEN: COUSSEE&GORIS architecten / GAFPA 

mailto:ardea@hobokensepolder.be


PROVINCIAAL DOMEIN VRIESELHOF, OELEGEM - AVONDEXCURSIE 

ZATERDAG 6 MEI 2017 

De Antwerpse Voorkempen is van oudsher een streek van kasteeldomeinen, de zogenaamde ‘huizen 

van plaisantie’. Het Vrieselhof was één van die adelijke domeinen en werd in 1974 aangekocht door de 

provincie en opengesteld voor wandelaars.  Het 90 ha groot gebied bestaat uit een parkgedeelte rond 

het kasteel met U-vormige hofgracht en vijver. Voorbij de Heidebeek, die vroeger de domeingrens 

vormde, ligt het Vrieselgoor, een moerassig bebost gebied dat onderhevig is aan kwel. Aan de overzij-

de van het Groot Schijn ligt het Goor, een laaggelegen moerassig land. Bij het Goor hoort een deel 

waardevol blauwgrasland. Het Groot Schijn kent in het Vrieselhof nog haar natuurlijke meanderende 

loop. In het stervormig aangelegde bos achter het kasteel komen veel holenbroedende vogels voor. 

Oude eiken en beuken oefenen een grote aantrekkingskracht uit op spechten. Hier broeden naast de 

Groene en de Grote bonte specht ook de Kleine bonte-, de Zwarte- en zelfs de zeldzamere Middelste 

bonte specht. Onder de broedvogels is Bosuil een vaste klant en Steenuil is regelmatig te zien in de 

graslanden langs het Schijn. Mogelijk is de Houtsnip hier ook nog een broedvogel. Luc  kon er in de 

jaren ’80 en ‘ 90 enkele keren een baltsende vogel in de schemering waarnemen. De laatste lentewaar-

nemingen dateren al van  2011. Het is dan ook de vraag of deze schuwe bosvogel nog in het domein 

broedt. De kans is vrij klein dat we vanavond de Houtsnip te zien krijgen, al weet je maar nooit . De 

karakteristieke baltsvlucht  is vooral bij warme lenteavonden te zien. Daarom gaan we deze keer wat 

later op stap tijdens een avondlijke excursie. 

 

 

Praktisch: Vertrek om 19.00 u op de parking onder het viaduct aan ’t Spant, Boomsestweg 333 in 

Wilrijk │ Einde wandeling ca. 22.00 u te Oelegem │  Kostendelend rijden (0,07 euro/km) │ Leiding: 

Joris Van Reusel en Luc Van Schoor (0494/33.63.09) │  Mee te brengen: verrekijker , fototoestel, bij 

droog weer volstaan wandelschoenen │ Wie eventueel wil aansluiten aan het Vrieselhof verwittigt de 

leiding vooraf. 

WIJMEERS EN PAARDEWEIDE – LOW IMPACT EXCURSIE (en behoorlijk SLOW!) 

Wandelen van Schellebelle naar Schoonaarde  (Oost-Vlaanderen) 

ZATERDAG 13 MEI 2017 

In de vallei van de Zeeschelde werkt de Vlaams overheid hard aan veiligheid en natuurherstel. Overstromingsgebieden 

worden aangelegd waarin nieuwe natuurgebieden groeien. Wij bezochten de voorbije jaren al de Polders van Kruibeke, 

Bergenmeersen en Paardeweide te Kalken. Nu trekken we naar de Wijmeers, een nieuw overstromingsgebied dat in 2016 

werd afgewerkt. Een grote variatie in biotopen gaande van droge rivierduinen over veen- en zandplassen, poldergraslan-

den tot een ontpolderd gebied met slikken en schorren leveren vast en zeker mooie waarnemingen op. 

Dit is een low impact excursie zonder auto’s. We nemen de trein naar Schellebelle en wandelen vandaar via het voetveer 

naar Aard aan de andere zijde van de Schelde, een gehucht gelegen bij de Wijmeers en de Kalkense Meersen. Na de 

Wijmeers doorkruist te hebben nuttigen we de lunch in een Uitbergens cafeetje. 

Na de middag wandelen we stroomafwaarts langs de Schelde, met aan de overzijde Bergenmeersen, naar de Paardewei-

de. Dit gebied bestaat uit poldergraslanden (met weidevogels als grutto en kievit) en een groot plas- en moerasgebied 

met tal van watervogels. Na een dorstlessend bezoek aan ’t Oud Brughuys wandelen we verder naar het station van 

Schoonaarde. 

 

Praktisch: Vertrek om 8u00 in Berchem-station │  Vervoer: de trein!  │ We nemen de trein naar Schellebelle. Vandaaruit 

maken we een wandeling van minimaal 12,5 km en maximaal 15 km om in Schoonaarde de trein terug naar Antwerpen te 

nemen. Aansluiten in andere stations (Sint-Niklaas, Lokeren, Gent) is mogelijk. Neem hiervoor contact op met Wim Mer-

tens │ Einde om 19u19 in Berchem station │ Deelnameprijs is  de prijs van de treinrit, te betalen de dag zelf. Dat is 7,40 

eur pp in geval van een groepsticket (+15 inschrijvingen), zoniet is het 10.80 eur pp (prijzen onder voorbehoud van wijzi-

gingen door NMBS) │  Leiding en gids: Wim Mertens, wim.a.mertens@proximus.be (0499/58.99.16) │ Verplicht in-

schrijven bij Wim Mertens vóór 5 mei │ Meebrengen: Picknick, verrekijker, telescoop (als je die een hele dag kunt dra-

gen). Goede wandelschoenen, we wandelen over goed begaanbare paden en wegen, maar bij nat weer mogelijk wel 

plassen. Regenkledij. 

FOTO: GERARD JANSE 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwgrasland
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meer ARDEA-info via: 
website    hobokensepolder.be/vwg-ardea 
blog       ardea.hobokensepolder.be 
mail             ardea@hobokensepolder.be 

Met dank aan Sights of Nature, Brugge. Visdiefje 

 

DE DIGITALE VOGELAAR – info-sharing-avond 

VRIJDAG 9 JUNI 2017 

In zijn recent boek ‘Het nieuwe vogels kijken’ beschrijft de bekende Nederlandse auteur Kester Freriks de re-

cente wijzigingen en nieuwe trends die hun intrede hebben gedaan in de dagelijkse ornithologische praktijk. 

Veel van de veranderingen hebben te maken met de digitale technieken en het internet. Dankzij internetwebsi-

tes, fora, databanken, communities etc  genereren we met zijn allen onwaarschijnlijk veel nieuwe data over 

vogelwaarnemingen, en kunnen we er ook gebruik van maken vooraleer we onze excursies starten. Twitchers 

doorkruisen het land op zoek naar de zeldzaamste nieuwe soort, wetenschappers krijgen nieuwe inzichten, 

fotografen zetten de mooiste vogelfoto’s online… Vogelkijken gaat meer en meer gepaard met een flinke dosis 

ict-vaardigheden en digitale uitrusting. Je komt niet buiten zonder opgeladen batterijen (van je smartphone of 

camera), je komt niet thuis zonder meteen te uploaden. En onderweg tikken we alles wat beweegt nauwkeurig 

in. Zijn het potloodje en de notitieboek klaar voor het museum? 

Op deze avond laten we ons, samen met deskundigen van Natuurpunt, onderdompelen in de geweldige moge-

lijkheden van websites als waarnemingen.be, leren we hoe eenvoudig het is om mobiel waarnemingen in te 

voegen, zien we wat onderzoekers met al die dat doen en op welke manieren we zelf actiever kunnen meewer-

ken aan diverse meetnetten-projecten. En we nemen de tijd om praktische én filosofische vragen over het 

digitaal vogelen te bespreken. Een goed gesprek over hoe we hier bij ons het vogels kijken zien. Een avondje 

voor alle vogelwerkgroepers, maar zeker ook voor alle oudere en jongere vogelwaarnemers want tussen pot 

en pint kan iedereen zeker nog heel wat van elkaar leren. En breng zeker je smartphone, laptop of tablet mee. 

Opgeladen! 

Praktisch: Plaats: CC Moretus, Berkenrodelei 36, 2660 Hoboken │  Aanvang 19:45 uur, einde 22.00 uur Deel-

name is gratis, maar graag je komst op voorhand melden via email naar ardea@hobokensepolder.be Leiding: 

Joris Van Reusel (0486/836.234). 

S.O.S. ZWALUWEN & WEIDEVOGELS IN ONZE REGIO- fietsexcursie 

ZATERDAG 20 MEI + ZATERDAG 17 JUNI 2017 

  

Doorheen de geschiedenis werden zwaluwen steeds als geluksbrengers beschouwd. Vreemd dus dat de 

mens de prachtige huis– en boerenzwaluw stillaan verbant uit zijn omgeving. Angst voor vogelpoep op de 

stoep maakte al vele typische huiszwaluwnestjes onder dakgoten kapot. Industrialisatie van de landbouw 

laat niet meer toe dat vogels in stallingen broeden, dus die blijven meer en meer gesloten voor boerenzwalu-

wen die net daar graag broeden. Zo is het met deze geweldige natuurlijke insectenverdelgers  de laatste 

jaren erg slecht gesteld geraakt bij ons. Boerenzwaluwen: ca 80 à 90 % van de populatie is verdwenen. Ook 

met de kievitten gaat het alarmerend slecht. Daarvoor is de landelijke actie SOS-Kievit opgezet. Maar ook 

lokaal is het alle hens aan dek om te redden wat gered kan worden, en in te grijpen met kunstnesten, bio-

toopbescherming etc. Natuurpunt wil dit samen met gemeenten en lokale besturen concreet maken op 

lokaal niveau. Daarom nam ARDEA in 2016 de handschoen op om een eerste verkenning te houden van de 

resterende zwaluwen en weidevogels in ons werkingsgebied. Deze lente gaan we er meer door. Tijdens 

twee zaterdagse voormiddagen fietsen we zo’n 15 km door Hoboken, Wilrijk en Edegem en hopen deze 

mooie vogelsoorten nog te kunnen vaststellen. Met wat geluk treffen we ook een scholekster, die dan weer 

op daken van bedrijfsgebouwen nieuwe broedplaatsen verkent. We doen dit een eerste keer op 20 mei. Op 

17 juni organiseren we dan een tweede ronde. Het traject wordt bepaald aan de hand van recente waarne-

mingen. We gaan waarschijnlijk ook wel eens ‘den boer op…’. Het niet verstoren van broedende zwaluwen 

(en hun gastheren) is een code waar we ons absoluut aan houden.  

 

Praktisch: Afspraak: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk, aan het kerkje, met de fiets │ Vertrek: om 

09.00 u, einde ca 12.00 u │ Leiding:  Luc Van Schoor (0494/33.63.09) en J. Van Reusel (0486/836.234) 

Meebrengen: fiets, verrekijker, camera,... 

NACHTZWALUWTOCHT GRENSPARK DE ZOOM KALMTHOUTSE HEIDE 

ZATERDAG 24 JUNI 2017 

 

Op het moment van verschijnen van dit bulletin lopen de gesprekken nog over de organisatie van deze  

avondexcursie en is ze “onder voorbehoud” te noteren.  

Meer nieuws in de afdelingsbladen en/of via de snelberichten en de blog. 

FOTO’s: EDDIE SCHILD 

mailto:ardea@hobokensepolder.be

