
ZONDAG 5 JANUARI 2014 

VOGELEXCURSIE  ZEELAND – THOLEN 

Natuurpunt Zuidrand m.m.v. ARDEA 

Jaarlijkse ganzensafari, ook bekend als de „Jenevertocht‟ 

 

Tradities zijn er om in ere te houden, dus zetten we het nieuwe jaar in met een mooie vogeltocht en een borrel 

(via jeneverleverancier Rudy, en de koekjestrommel wordt gehanteerd door Sonja)! Zoals gewoonlijk zoeken 

we de vogels in de buurt van Tholen. Eerst speuren we naar ganzen in de polder aan het Markiezaatmeer. Ver-

volgens komt wellicht de Oesterdam aan de beurt. Benieuwd of de Sneeuwgorzen en Fraters dit jaar terug 

present zullen zijn nu de begroeiing, na de werken van vorig jaar, weer opgeschoten is. Verder bezoeken we 

nog Schakerloo- Scherpenisse, de Van Haaftenpolder en/of het Rammegors  waar op dit ogenblik grote werken 

aan gang zijn om de Oosterschelde weer tot in het Rammegors te krijgen. Het juiste programma hangt zoals 

steeds af van de voorbereiding en van de informatie die rond die tijd beschikbaar is (o.a. via waarnemin-

gen.nl). Dat we weer heel wat wintergasten in kijker en telescoop zullen krijgen staat vast. Verschillende soor-

ten ganzen, eenden, steltlopertjes en roofvogels zullen er staan om jullie allen een gelukkig natuur- en vogel-

jaar te wensen. Tegen de middag strijken we met ons lunchpakket neer in een gezellig café waar, indien ge-

wenst, een soepje voor je klaar staat. Mis deze eerste afspraak van het jaar niet, want “goed begonnen is …”.   

ACTIVITEITEN 
JANUARI-MAART 

2014  

Internationale Wildwatervogeltellingen in je eigen regio 

 

In heel Europa worden al tientallen jaren gedurende de wintermaanden tellingen gedaan van de wilde watervo-

gels. Duizenden vrijwilligers gaan dan op vaste plaatsen met veel water zoals rivieren, meren, moerasgebieden 

en vijvers op zoek naar eenden, fuutachtigen, ganzen en steltlopers. Deze tellingen gaan steeds door tijdens 

het „middelste weekend‟ van de maanden oktober tot maart. Het levert een schat aan informatie op die in een 

centrale databank wordt beheerd en kan gebruikt worden in onderzoeken en voor beschermingsacties. In Bel-

gië wordt dit werk gecoördineerd door het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). Ook in onze afdeling 

(en dus in het werkingsgebied van ARDEA) wordt maandelijks geteld, o.a. in de forten,  in de Hobokense Pol-

der en ook op de waterplas van Waterlink op ‟t Kiel.  Dit levert niet meteen spectaculaire waarnemingen van 

zeldzame vogelsoorten op, maar de systematische aanpak geeft toch erg boeiende  inzichten in de wijzigende 

situatie van soorten als bv. kuifeend, wintertaling en meerkoet.  Ook het belang van waterrijke biotopen, zeker 

in onze verstedelijkte omgeving, wordt er door aangetoond.  

Natuurpunt en ARDEA wil dit „onderzoek in de luwte‟ graag wat meer bekend maken en in de toekomst ook 

uitbreiden naar gebiedjes waar nog niet geteld wordt. Daarom is elke natuurliefhebber erg welkom om eens (of 

meerdere keren) mee te gaan tellen met de „vaste tellers‟ die dit al jaren doen.  De tellingen gebeuren bij 

voorkeur op een tijdstip met goede weercondities, wat de precieze planning op voorhand moeilijk maakt. Geïn-

teresseerden nemen daarom best zelf even contact op in de week voorafgaand aan het zgn. „middenweekend‟ 

van de maand met één van de hiernaast vermelde vaste tellers: 

18/19 JAN., 15/16 FEB., 15/16 MAA.  

-KOETJES TELLEN! 

Vogelwerkgroep ARDEA 

Praktisch: 

● Afspraak:om 8.30 u. op de Bist te Wilrijk.  

●  Einde omstreeks 17.00 u. ter plaatse. 

● Meebrengen: picknick, kijker, telescoop, vogel- 

    gids, stevig schoeisel (laarzen bij regenweer). 

● Gids: Luc Van Schoor(gsm:0494/33.63.09) 

● Leiding: Rudy Vansevenant(015/32.08.05) 

 

 

● Hobokense Polder 

   andre.van.langenhove@telenet.be 

● Waterlink 

   info@jupiter24.be (Joris Van Reusel) 

● Fort VIII  en Schoonselhof 

   peggy.beers@telenet.be 

● Forten V en VI en VII 

   marc.hofman3@telenet.be 

Bezoek aan het Vogelopvancentrum Kapellen/Brasschaat 

 

Vogelwerkgroep ARDEA organiseert een bezoek aan het opvangcentrum waar in mei 2014 „onze‟ vier Kielse 

slechtvalkzusjes voortreffelijk werden verzorgd nadat een herlocatie van het nest mislukte. Door hun hulp kon-

den Kessy, Sonja, Lucy en Sabine in alle rust ver van de bouwwerf opgroeien en later succesvol worden vrijge-

laten op de Silvertoptorens. Dit verhaal schept natuurlijk een bijzondere band en dat is een bijkomende reden 

om het VOC wat beter te leren kennen. De slechtvalkjes waren zowat de eerste patiënten van het toen gloed-

nieuw geopende opvangcentrum dat zich nu in Kapellen bevindt.  

Op 19 januari krijgen we de kans om eens binnen te gluren (je komt er immers niet zo maar in) en achter de 

schermen te kijken. Terwijl we een kijkje nemen in de ruimten waar nestjongen, zieke en gekwetste dieren 

behandeld worden krijgen we uitleg over de opname, de behandeling en de verzorging, de voeding,  de voor-

bereiding om naar de natuur terug te keren en de vrijlating.  

Aansluitend trekken we nog even de vrije natuur in. We zijn dan immers vlakbij het natuurgebied „t Klein 

Schietveld, waar we op zoek gaan naar een typische wintergast: de klapekster.  

Lokale vogelkenner en –ringer Robert Wijnants is dan onze gids. Breng dus zeker ook je laarzen en verrekijker 

mee! 

ZONDAG 19 JANUARI 2014 

VOC + KLEIN SCHIETVELD 

Vogelwerkgroep ARDEA 

Praktisch:  

● Afspraak op de parking bij de Christus Konin 

    kerk, Jan Devoslei (Kiel) om 13.15 uur.  

● Kostendelend samenrijden. Inschrijven via 

    e-mail voor 15/01/14 is nodig want de plaatsen 

    zijn beperkt. Vermeld of je zelf rijdt of wil 

    meerijden. Terug rond 18.00 uur. 

● Het bezoek aan het VOC kost  3 eur p.p. (2 eur    

    p.p. voor jongeren), ter plaatse te betalen.  

● Organisatie en inschrijving: Joris Van Reusel, 

    (info@jupiter24.be) 

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  

[01] 
IEDEREEN WELKOM! 

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



ZONDAG 2 FEBRUARI 2014 

VOGELEXCURSIE: BUSTOCHT ZEELAND 

Natuurpunt Zuidrand m.m.v. ARDEA 

Wintervogeltocht naar Zeeuwse polders, kreken, inlagen, dijken [Met live-commentaar!] 

 
Geen winter zonder uitgebreide Zeelandtocht , daarom trekken we vandaag ook weer  

noordwestwaarts op zoek naar allerlei eenden, ganzen,steltlopers en roofvogels, het is immers vogelweekend! 

Weinig gebieden in West Europa bezitten zo‟n vogelrijkdom als Zeeland. Ze zijn overal present op en langs het 

water, in schorren,weidegebieden, duinen en bossen. Soms met honderden bijeen op hoogwatervluchtplaat-

sen of foeragerend in de polders, soms maar enkele, verspreid in het landschap. 

Op de laatste zeelandtochten kwamen Kleine-en Wilde zwanen, duikers, zaagbekken, Kuifaalscholver, Slecht-

valk , Grote burgemeester en zeehonden in de kijker. En begin februari is het ook uitkijken naar de eerste 

Grutto‟s die terugkeren. 

We wisselen busritten af met korte wandelingen van max. enkele kilometer. Onderweg bezoeken 

we allicht een aantal klassieke plaatsen maar we trachten ook iets verrassend nieuws voor u te 

ontdekken. Waar precies hangt in grote mate af van de voorbereiding en de nuttige tips die Luc en Walter links 

en rechts opvangen. „s Middags eten we onze boterhammen op in een cafeetje waar we 

ons kunnen opwarmen aan een lekkere tas soep. We duimen voor een droog winters weertje zodat we ten volle 

kunnen profiteren van de vogels en de weidse landschappen. Reken erop dat het weer echt de moeite zal zijn 

met een resem vogels die je niet elke dag voorgeschoteld krijgt. Leg alvast verrekijker en telescoop klaar want 

ze zullen gegarandeerd van pas komen! 

Winter-tuinvogels tellen in je eigen tuin 

 
Vogels voeren en beloeren, de Nationale tuinvogelteldag, of nu weer Vogelweekend genaamd…  

Net als de snor en de baardman gaat ook de naam van dit op een zeer breed publiek gerichte leuke initiatief 

mee met de tijd: een weekendje vogelen wordt zo eindelijk verlost van een toch wel ietwat enge erotische 

interpretatie. Vogelen en vogels zijn immers meer dan ooit „hot‟ en „in: vogels verschijnen overal opnieuw als 

decoratie, als haarspeld of als tattoo. Vogelen is haast een life-style aan het worden, voor  trotse pauwen, 

stoere roodborsten en frêle juffers. Maar dat is het al lang natuurlijk voor doorwinterde vogelaars, die echt 

geen enkele reden hebben om dit weekend niét te vogelen. Tenzij ze echt moeten gaan vogelen natuurlijk. 

Dus, euh, ... doet Ardea zeker mee!  

Voor de pikante details surft u maar zonder gene naar www.vogelweekend.be! 

ZAT. 1 & ZON. 2 FEBRUARI 2014 

HET GROTE VOGELWEEKEND 

Praktisch: 

● Inschrijven door overschrijving van bijdrage – 

● Zie details op de website www.zuidrand.be.  

● Kinderen tot 12 jaar gaan gratis mee! 

● Vertrek aan de Bist om 08u, terug rond 19u. 

● Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids,  

    warme regenvrije kledij en schoeisel, picknick, 

    fototoestel. 

● Gids: Luc Van Schoor: 0494/33 63 09 

● Leiding: Walter Van Spaendonk: 0479/98 57 77 

Gezellig samenzijn n.a.v. ARDEA-vogelwerkgroep “één jaar jong” 

 

De houtsnip is sinds lang een symbool van de Vogelbescherming, want veel bejaagd omwille van zijn 

(vermoedelijke) verrukkelijke smaak. ARDEA blijft ver weg van deze en andere jachtpraktijken, maar heeft af en 

toe ook wel eens zin iets lekkers. Bijvoorbeeld als we jarig zijn. Daarom zetten we met het eerste houtsnippen-

feest onszelf even in de culinaire bloemetjes en maken we er samen met z‟n allen een rustig maar supergezel-

lig avondje van. Zonder agenda!  We schuiven aan in een bescheiden herberg en slapen de volgende ochtend 

(met een houten kop?) voor de verandering eens lang uit. Iedereen welkom, dus ook de heren! 

 

 

 

Praktisch: 

● Vanaf 19 uur – plaats nog te bepalen 

●  Volg de blog - inschrijven is nodig 

ZATERDAG 8 FEBRUARI 2014 

1° ARDEA HOUTSNIPPENFEEST 

ARDEA 

Ontmoetingsdag en boeiende voordrachten voor vogelliefhebbers 

 
Dit is nog wel niet helemaal hetzelfde als de Landelijke vogeldag van het Nederlandse SOVON waar jaarlijks 

meer dan 2000 vogelaars verzamelen voor een programma van ca. 40 lezingen, maar toch kan de Belgische 

Vogeldag zich al op een niet-te-missen status beroepen. 

ARDEA neemt deel aan deze boeiende info- en ontmoetingsdag voor vogelkijkers en  ornithologen die Natuur-

punt organiseert. De locatie is de nabijgelegen UA  te Wilrijk, dus ver moeten we niet fietsen. We kijken al uit 

naar de presentatie van de Nederlandse Werkgroep Grauwe Kiekendief en de lezing van Martin Garner, auteur 

van Frontiers in Birding (2008): „What is a Great Birder and how to become one?‟.  

Maar ook de „vogelbeurs‟, de fotografietips en het „Vogeljaaroverzicht 2013‟ zullen de moeite waard zijn. Om 

nog maar te zwijgen van de Vogelquiz. Wie doet mee? 

ZATERDAG 22 FEBRUARI  2014 

13° BELGISCHE VOGELDAG TE WILRIJK 

Natuurpunt Studie 

Praktisch: 

● Van 9.00 tot 17.00 uur in de Drie Eikencampus, 

    gebouw Q, Universiteit Antwerpen, Wilrijk 

● Deelnemers via ARDEA kunnen best tevoren 

    een seintje geven aan Luc Van Schoor  via 

    email of gsm 0494/336.309. 

● Meer info: www.natuurpunt.be 



ZATERDAG 8 MAART 2014 

ARDEA LENTE-VERGADERING 

Vogelwerkgroep ARDEA 

+ SLECHTVALKENAVOND 

Natuurpunt Hobokense Polder + ARDEA + FIR 

Gebiedsverkenning, infomoment en thema-vogelavond in Hoboken 

 

Naar een korte maar goede gewoonte koppelen we een ARDEA-vergadering aan een wandeling in een nabij 

gelegen natuurgebied. In de lente nemen we een kijkje op het Fort VIII te Hoboken. 

Nadien is iedereen welkom voor een update van de ARDEA-activiteiten tijdens de open seizoensvergadering.  

Met de voorjaarstrek en het nieuwe broedseizoen voor de deur zal er vast heel wat te vertellen zijn! 

Vanaf maart mogen we ook weer in volle spanning uitkijken naar de slechtvalken op ‟t Kiel. Zullen ze dit jaar 

weer gaan broeden in de werftoren van de Silvertops? Of nemen ze wél hun intrek in de broedkast? Welk straf 

verhaal bezorgen Sarah en Jules ons dit jaar? 

Om alles over de Slechtvalken op‟t Kiel nog eens op een rijtje te zetten organiseert Natuurpunt Hobokense 

Polder i.s.m. ARDEA een thema-avond rond slechtvalken.   

Er is de unieke wereldpremière van de film “Sarah & Jules, slechtvalken op ’t Kiel” , een montage van de zeer 

indrukwekkende opnames van het broeden en de jongen te midden van de werf in het vorig broedseizoen 

(o.l.v. natuurfotograaf Guy Borremans), doorspekt met getuigenissen van mensen die van nabij betrokken 

waren bij dit verhaal. Zeer zeker de moeite waard en nergens anders te zien! 

Het tweede luik van de avond wordt gevormd door een even unieke voordracht “Slechtvalken in België” door 

slechtvalk-specialist Gust Deweerdt. Hij is zonder twijfel één van de meest ervaren roofvogelkenners in Vlaan-

deren, al meer dan 30 jaar bezig met tal van beschermingsacties en veldwerk, actief medewerker van het FIR 

(Fonds voor de Instandhouding van Roofvogels) én officiële vogelringer voor het KBIN (Ringwerk België). Gust 

Deweerdt was ook de ringer van de  vier slechtvalk-zusjes op ‟t Kiel in 2013 en zal samen met hen ook te zien 

zijn in de nieuwe reeks van Dieren in Nesten die weldra op het scherm komt. Samen met zijn FIR-collega 

Manu Dehauwere beantwoord hij nadien al onze vragen over slechtvalken, ringonderzoek etc. 

Start Broedvogelinventarisatie 2014 in de Hobokense Polder 

 
Broedende vogels zijn een belangrijke indicator voor de natuurwaarden van een gebied. Daarom wordt er eens 

om de paar jaar een inventaris opgemaakt van vogelsoorten die in de Hobokense Polder tot broeden komen. 

Hierdoor kunnen we evoluties vaststellen en dit relateren aan de ontwikkeling van de biotopen in het gebied of 

aan veranderingen in soortpopulaties op een grotere schaal. Hoe doet de nachtegaal het? En de blauwborst? 

Heeft ons jarenlang  gericht natuurbeheer al wat opgeleverd?  

Het maken van deze inventaris is een intens werkje dat vele (vroege) observaties  op vaste plekken en langs 

vaste routes vergt. In de periode vanaf 1 maart tot eind juni zal in kleine teams wekelijks gewandeld, gekeken 

en vooral ook geluisterd worden naar een selectie van vogelsoorten zoals o.a. nachtegaal, blauwborst en zwart-

kop, en worden de gegevens ingevoerd in AVI-map (een wetenschappelijke databank). Conservator en bioloog  

Wim Mertens coördineert het project, ARDEA werkt mee. 

Vrijwilligers die een steentje willen bijdragen zijn steeds welkom, maar graag met vaste afspraken zodat een 

teamwerking kan gepland worden. Er wordt van de deelnemers een redelijke kennis verwacht van de zangvo-

gelgeluiden omdat dit essentieel is  voor de determinatie van vogels die zich meer laten horen dan zien. Ook 

vroeg uit de veren kunnen is een basisvaardigheid die noodzakelijk is, want de inventarisaties starten bij zons-

opgang, wat soms pijnlijk kan zijn. Niets voor langslapers dus (**). Je krijgt er wel gegarandeerd enkele won-

derschone ervaringen voor terug.! 

ZATERDAG 1 MAART 2014 (tot juni) 

WAT RRRUIST ER IN HET….?* 

Natuurpunt Hobokense Polder m.m.v. ARDEA 

Praktisch: 

● Bezoek Fort VIII: afspraak om 14 uur aan de 

    ingang van het fort te Hoboken. 

● De ARDEA lente-vergadering start om 16 uur, 

    in Cultuurcentrum MORETUS, Berkenrodelei 

    34, Hoboken 

● Aansluitend wordt een soep- en broodjesbuffet 

    voorzien (aan democratische prijzen) 

● De Slechtvalkenavond start om 19.30 uur en 

    staat open voor een breed publiek.  

    (Inkom 3 euro p.p) 

● Graag op voorhand inschrijven via e-mail: 

    slechtvalk@hobokense polder.be 

Start Trektellen op de Trektelpost Hobokense Polder 

 

Vanaf deze zaterdag en dat vervolgens quasi elk dag tot begin mei staan de ARDEA-vogeltrektellers weer 'op 

post' op de Scheldedijk aan de Hobokense Polder. In de lente is dit een werkelijk helende activiteit, haast een 

soort kuur om de koude wintermaanden mee uit je lijf te jagen. Al lang voor de eerste, en dus bijgevolg ook de 

tweede zwaluw terug is uit Afrika en zo officieel de lente aankondigt, staan vogeltellers al op de uitkijk en ge-

nieten zij als eersten van de prille zonnestralen die de trekvogels uit het zuiden mee terug brengen. In tegen-

stelling tot bij de najaarstrek, waarbij vooral naar het noorden wordt gekeken, is het gelaatsbruinend effect van 

het lente-trektellen dan ook een niet te versmaden extraatje. Iedereen is welkom.  Kom dus mee tellen, genie-

ten of gewoon leren kijken naar wat voor moois er toch weer boven ons hoofd passeert!  

 

 

ZATERDAG 15 MAART 2014 (tot mei) 

ÉÉN TELLER MAAKT DE LENTE NIET.... 

Vogelwerkgroep ARDEA 

Praktisch: 

● Dagelijks, van zonsopgang tot de middag,   

    behalve bij zeer ongunstig weer.  

● Meer informatie:  neem contact op met vaste 

    trekteller Luc Van Schoor 

● Volg de waarnemingen op: www.trektellen.org 

    > België > Hobokense polder 

 

Praktisch: 

● Wekelijks op zaterdag of zondag, vanaf ca. 7 u 

●  Loopt door tot eind juni 

● Kandidaten kunnen best contact opnemen met 

    Wim Mertens voor 1 februari 2014: 

    (conservator@hobokensepolder.be) 

● (*) Rrrrrrrrrietzanger? 

● (**) Langslapers mogen wél al uitkijken naar 

    het uilen-onderzoek, gepland voor de winter 

    2014-2015. 



Initiatiecursus Vogeltekenen 

 

Met deze nieuwe en unieke cursus voor vogelliefhebbers van 8 tot 88 jaar combineren we twee leuke dingen: 

de studie van vogels en het tekenen. Het vogeltekenen heeft een eeuwenlange traditie waaruit o.a. onze beken-

de vogelgidsen zijn ontstaan. Lang voor de ontwikkeling van de fotografie was de tekening immers het enige 

middel om de veldkenmerken van vogels  visueel  vast te leggen en te analyseren.   

Vogels tekenen is een vorm van vogelstudie: door zorgvuldig te kijken zie je meer dan bij een snelle blik. En is 

het ook erg leuk om een waarneming in het veld snel te kunnen vastleggen in een schets – zeker als de batterij 

van je camera leeg is. Maar tekenen op zich is ook een erg fijne bezigheid, die met een beetje oefenen prachti-

ge, persoonlijke prenten oplevert waarin je je verbeelding de vrije loop kan laten, waarin je een verhaal kan 

vatten.  En natuurlijk zijn kinderen maar al te blij als ze mogen tekenen: met wat papier en potloden zijn ze 

uren zoet. Hebben grote mensen nog tijd en durf om te tekenen? Want vooral durf heb je nodig, en de bereid-

heid om je angst voor het witte blad te laten vallen. I 

n deze korte initiatiecursus wordt niet verwacht dat je goed kan tekenen maar wél goed kan kijken. Je leert 

vervolgens om wat je ziet met enkele eenvoudige technieken op papier te zetten tot eenvoudige maar leerzame 

tekeningen. Voorkennis is niet vereist, wel een paar kijkers en een hand die een potlood kan vasthouden. 

De cursus wordt geleid door ARDEA-medewerker Joris Van Reusel die zich laat bij staan door enkele ervaren 

en jonge vogeltekenaars zoals Gerald Driessens (Natuurpunt Studie, Natuurpunt.oriolus), Axel Goossens (van 

Ketnet Sjieke Dinges) en zijn Dodoproductions-collega Joris De Raedt (zie Roots) en jonge wolven Joachim 

Pintens (15) en Mauro Van Reusel (10).  

De cursus richt zich op alle leeftijden. Ouders mét kinderen, jongeren met hun oudjes, ervaren en beginnende 

ornithologen,  leerlingen/studenten én zelfs echte meester-kunstenaars zijn welkom en zullen er iets van kun-

nen opsteken! 

VR 14, ZO 23, ZA 29 MAART 2014 

H-OP PAPIER! 

ARDEA m.m.v. Natuurpunt Hobokense Polder 

Praktisch:  

● Inschrijven door storting van 18  euro 

    (Natuurpuntleden) of 24 eur (niet-leden) op   

    rekening van Natuurpunt Hobokense Polder vzw 

    m.v.v. Cursus Vogeltekenen voor 01/03/2014.    

    Jongeren tot 15 jaar genieten halve-prijs-tarief 

    en betalen slechts 9 eur of 12 eur.  

● In de inschrijving is inbegrepen: de cursus, het  

    gebruik van lokalen en lesmateriaal, een drank  

    je en een koek per les, basis papier en teken 

    gerief. 

● De inschrijvingen zijn beperkt tot max. 25 

    personen, dus aarzel niet als je interesse hebt. 

● Het bijwonen van énkel Les 1 (met de voor 

    drachten) is ook mogelijk, mits betaling van 

    4 eur (leden) of 6 eur (niet-leden) terplaatse 

    Aanmelding vooraf is gewenst maar niet nood 

    zakelijk. 

● Lees ook Polder.blad van Januari 2014! 

Weidevogels en watervogels in nieuw overstromingsgebied  

 
Al van oudsher vormen de Kalkense Meersen een uitgestrekt en rijk natuurgebied langsheen de Schelde, op 

een boogscheut van Gent.  Met duizend hectare aaneengesloten laaggelegen weiland, doorploegd met sloten 

en poelen in een oude meander van de Schelde vormen de Kalkense Meersen een bijzondere broed- en over-

winteringsplaats voor vele weidevogels, wat het gebied overigens de status van Europees vogelrichtlijngebied 

opleverde. Naar aanleiding van het Sigmaplan werd een beperkt deel ingericht als overstromingsgebied.  Door 

het water meer armslag te geven is de regio van Gent tot Dendermonde beter beschermd wanneer een storm-

vloed het water doet stijgen. In de Bergenmeersen (een deelgebied van de Kalkense Meersen) zijn de de wer-

ken sinds april 2013 voltooid.  Het gebied wordt nu met de getijden dagelijks overstroomd.  We gaan er kijken 

hoe de natuur er zich aan het ontwikkelen is. Ook andere gebieden zoals de Paardenweide, een nat grasland 

dat bij hoge waterstand onder water komt te staan, worden bezocht. We zullen er heel wat vogels (o.a. grutto‟s) 

kunnen observeren die al terug zijn uit hun overwinteringsgebied of die nog op doortrek zijn.  Het wordt een 

goed gevulde dag en een niet te missen activiteit! 

ZONDAG 30 MAART 2014 

VOGELEXCURSIE KALKENSE MEERSEN 

Natuurpunt Hobokense Polder m.m.v. ARDEA 

ardea @hobokensepolder.be 
 

●  Waterpiepertellingen in de Hobokense Polder (januari – februari) 

●  Slaapplaatstelling Kauwen in het Schoonselhof (januari) 

●  Spechtenonderzoek op diverse locaties (vanaf  maart) 

●  Blauwe reiger broedplaatstelling (april) 

●  Fietstocht naar KruibekeBaselRupelmonde (27 april) 

●  Vogelrally in de regio (3 mei) 

●  Vogelweekend naar de Noordfranse kust (11-12 oktober) 

Praktisch:  

● Afspraak om 8u30 op de parking onder de 

viaduct aan 't Spant, Boomsesteenweg 335 in 

Wilrijk. Einduur om 18 u op dezelfde plaats. 

● Kostendelend vervoer aan 7 eurocent/km.  

● Om te garanderen dat iedereen kan meerijden, 

is inschrijving op voorhand verplicht.   

● Deelnemen voor een halve dag is ook mogelijk 

na overleg met de gids. Uiteraard moet je dan zelf 

voor vervoer zorgen 

●  Meebrengen: picknick, kijker, telescoop, vo-

gelgids, warme en regenbestendige kledij, stevig 

schoeisel of laarzen bij regenweer. 

● Gids +inschr.: Marnix Lefranc,  0499/23 01 91 

 

ACTIVITEITEN 
JANUARI-MAART 

2014 [01] 

●  Volg de ARDEA-blog voor nog meer vogelactiviteiten en last-minute-news 

www.hobokensepolder.be 
www.zuidrand.be 

Vrijdag 14 maart 2014 – 19.00-21.00 uur 

Les 1: Zin in en van vogeltekenen? Kijken naar de grootmeesters. 

Voordrachten ter introductie met als sprekers:  

Gerald Driessens (schets Woudaap), Mauro (schets Hop), Joris Van Reusel, e.a.  

Plaats: Polyvalente ruimte van het Pius X – Instituut,  

Abdijstraat 128,  Antwerpen-Kiel 

 

Zondag 23 maart 2014 – 14.00-18.00 uur 

Les 2: Zelf aan de slag in het tekenatelier – praktijk 1 (in Pius X) 

 

Zaterdag 29 maart 2014 – 13.00-18.00 uur 

Les 3: Zelf aan de slag in het veld! – praktijk 2 (ergens in de regio) 

mailto:marnix.lefranc@telenet.be

