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Colofon
Algemene info

Lidmaatschap Natuurpunt: 30 euro
per jaar te storten op onze rekening.
Dit bedrag omvat het lidmaatschap
voor het hele gezin. Als lid van Natuurpunt Hobokense Polder ontvangt men
het algemeen verenigingsmagazine
Natuur.blad en ons afdelingstijdschrift
Polderblad.
Abonnementen: Natuurpuntleden
kunnen zich via onze website abonneren op verschillende natuurstudietijdschriften: Natuur.focus, Natuur.oriolus
en Zoogdier.

Contactpersonen

Voorzitter:
Danny Jonckheere, 03 828 64 03 0478 33 24 27

Conservator Hobokense Polder:
conservator@hobokensepolder.be
Wim Mertens, 03 216 93 62
0499 58 99 16
Redactie en lay out Polderblad:
tijdschrift@hobokensepolder.be
Ria Thys en Luk Smets, 0476 33 79 36
Geleide wandelingen:
wandelingen@hobokensepolder.be
Annie Van Zwieten, 03 828 37 60
Ledenadministratie, penningmeester
en webmaster:
leden@hobokensepolder.be webmaster@hobokensepolder.be
Luk Smets, 0477 66 94 32
Ardea-Vogelwerkgroep:
ardea@hobokensepolder.be
Eddie Schild, 0498 73 60 77

Abonnement op het tijdschrift Polderblad van Natuurpunt Hobokense
Polder: voor leden van andere afdelingen door storting van 10 euro op onze
rekening.
Verzekering: ieder Natuurpuntlid is
verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid bij deelname aan de Natuurpuntactiviteiten. Niet-leden gaan mee
op eigen verantwoordelijkheid.

Natuurbeheer:
Runderen: André Van Langenhove,
03 288 00 81,
andre.van.langenhove@telenet.be

Alle betalingen dienen te gebeuren op
volgende rekening:
BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt
Hobokense Polder. Op uw betalingen
steeds reden van betaling en uw naam
vermelden a.u.b.
Fiscaal aftrekbare giften (min. 40
euro) dienen rechtstreeks gestort te
worden op rekening BE56 2930 2120
7588 van Natuurpunt vzw, Michiel
Coxiestraat 11 2800 Mechelen met
vermelding “7742 Reservaatfonds
Hobokense Polder”.

Volg ons op Facebook

Hobokense Polder:
Wim Mertens, 03 216 93 62 0499 58 99 16
Hollebeekvallei:
Danny Jonckheere, 0478 33 24 27
Tarzanboskes:
Swa van Houtven: tarzanboskes@
telenet.be
Goudklompjes: Peter Van Elsacker,
0486 82 27 92 peter.vanelsacker@skynet.be
Info natuurbeheer scholen: Diane
De Clercq, diane.de.clercq@skynet.
be, 0486 07 39 87

Website: www.hobokensepolder.be

De Polderwandelingen worden verzorgd door onze
natuurgidsen van Natuurpunt Hobokense Polder.
Een wandeling in de Hobokense Polder aanvragen?
Hoe doe je dat?
Ieder die het wenst, ook scholen en verenigingen,
kunnen een wandeling met natuurgids aanvragen bij
Annie Van Zwieten. Contactgegevens: zie hoger.

Probeer in geen geval het dier zelf te verzorgen, dus ook niet
voederen of laten drinken. Plaats het dier in een goed geventileerde donkere doos en breng het naar het VOC.

Polder.flits: Van tijd tot tijd brengen we onze leden
via e-mail op de hoogte van dringende berichten,
die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld
worden of als herinnering. Wenst u zulke berichten
te ontvangen, geef dan uw emailadres door aan
flits@hobokensepolder.be

VOC Brasschaat-Kapellen - Holleweg 43,
2950 Kapellen - 03 376 45 15 - voc.brasschaat-kapellen@vogelbescherming.be

Een dier in nood gevonden?

Het VOC is elke dag open tussen 9 u en 17 u (ook weekend).
Buiten deze uren: laat het slachtoffer achter in het daarvoor
voorziene huisje voor het opvangcentrum.

Editoriaal

Zomer je mee in de Hobokense
Polder? Of Hollebeek? Of
Tarzanboskes? Of Blikvelden?
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Met dank aan de fotografen.

Foto bij Editoriaal
Libel op grasstengel
Foto: Danielle Van Nieuwenhuyse

Voorkaft: Kleine boswachter op
bosorchis
Foto: Danielle Van Nieuwenhuyse
Achterkaft: Tapuit
Foto: Luc Van Schoor

We schrijven op het moment dat ik dit schrijf 22 juni.
De zomervakantie nadert met rasse schreden.
Voor velen onder ons de periode om er even tussenuit te trekken.
Naar de zee, het platteland, de bergen, een citytrip, ... Groot gelijk.
Maar allicht zijn er in die nu nog eindeloos lijkende zomerse weken
toch wel dagen of periodes dat je thuis bent en denkt: hé, waar kan
ik heen of waar kan ik me nuttig maken?
Als je dit Polderblad leest, merk je dat we een zomer en pril najaar
lang heel veel buiten zullen vertoeven.
We bieden verschillende themawandelingen in onze natuurgebieden
aan: dagvlinders, vleermuizen en nachtvlinders, de natuur beleven
met al je zintuigen. En speciaal voor gezinnen met kinderen: waterdiertjes zoeken en ook een workshop kunstwerk maken in de natuur.
In september gaan we even buiten onze afdeling om samen met
Joeri Cortens verborgen natuurhoekjes in Antwerpen te ontdekken.
Wil je de handen uit de mouwen steken: dat kan. We verwelkomen
je graag: er zijn in het weekend heel wat natuurwerkdagen gepland
in de gebieden. Maar je kan ook deelnemen aan een grootscheepse
zwerfvuilopruiming tijdens de World Cleanup Day of je kan nestkasten voor steenuil helpen timmeren.
En dan kunnen ook onze Goudklompen op woensdag zeker hulp gebruiken. In de zomer groeit alles immers enorm.
Polderblad is al naar de drukker als onze Expeditieteams hun beste
beentje voorzetten in Limburg ten voordele van ons natuurgebied.
We wensen hen een prachtig weekend toe en danken hen nu reeds
voor hun geweldige inzet.
En dan hopen we natuurlijk dat u ons blijft steunen in ons verzet
tegen de geplande locatie van de Maritieme Campus, nl in ons natuurgebied de Hobokense Polder.
Wij blijven strijden. Jij ook?
Ria
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Testje
Kalender
Kostendelend vervoer
(7 cent/km wordt op de
afspraakplaats georganiseerd)

Kindvriendelijke tocht

Voor deze activiteiten dient
ingeschreven te worden

Zaterdag 9 juli om 13 u

Natuurbeheer in de Blikvelden

Leiding: Raf Van der Veken – vrijwilligers@hobokensepolder.be
Een korte greep uit de uit te voeren
werken: zwerfvuil rapen, het wandelpad onderhouden, ...
Praktisch:
Afspraak om 13 u aan einde van de
Frieslandstraat door de poort van de

Blikfabriek, aan het gele poortje. Einde
is voorzien omstreeks 17 u.
Te voorzien: werkkledij die tegen een
stootje kan, stevig schoeisel, handschoenen. Graag op voorhand bericht,
als je komt.

Zondag 10 juli om 14 u

Vlinderwandeling in de Hobokense Polder

Gids: Toon Verbruggen
Leiding: Ria Thys – 0477 66 94 32 - ria.thys@telenet.be
We maken een wandeling van ongeveer 5 kilometer langs de interessantste vlinderplekjes in de Hobokense
Polder. Vandaag frist Toon je kennis
over verschillende vlinders nog eens
‘life’ op of laat hij je kennis maken met
de vlinders die in de Hobokense Polder
kunnen voorkomen. Wil je ook thuis
vlinders aanlokken? Dat kan je doen

door rottende bananen op een voederplankje in de zon te leggen.
Praktisch:
Afspraak om 14 u op de parking van
United Caps, Schroeilaan (naast spoorweg). Einde omstreeks 17 u.
Deelname is gratis. Meebrengen:
zonne- en muggenmelk (bij voorkeur

Dagpauwoog - foto: Toon Verbruggen

lange broek), stevige wandelschoenen,
vlindergids (indien in bezit) en verrekijker.
Deze tocht gaat niet door bij regenweer of felle wind. Dan houden de
vlinders zich immers verscholen.
Inschrijven verplicht bij de leiding.

Zondag 17 juli om 9 u

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Leiding: Peter Van Elsacker - 0486 82 27 92 en Lisette Bastiaens 0485 32 46 11
Het broedseizoen is grotendeels voorbij en in de Polder staat heel veel werk
te wachten. Wil je in de natuur samen
met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor
een gezonde leefomgeving? Kom dan
bij de vrijwilligersploeg van de

Hobokense Polder.
Praktisch:
Afspraak om 9 u aan de containers
achter United Caps, Schroeilaan
Hoboken. Einde omstreeks 13 u. Geef
een seintje aan Peter of Lisette als je
komt.

Woensdag 20 juli om 14 u

Natuurspotter - verkenner
Waterdiertjes observeren in de Hobokense Polder
Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, begeleid door een volwassene

Gidsen: Danny Jonckheere, Lisette Bastiaens - 0485 32 46 11 en Peter Van
Elsacker - 0486 82 27 92
Leiding: Danny Jonckheere - 0478 33 24 27 - jonckheeredesmedt@gmail.com
Water is een belangrijk onderdeel van
de natuur: zonder water geen leven.
Vandaag gaan we kijken of er al terug
leven is in de nieuwe Leigracht en de

Vierkante Put. Hier hebben we in
mei 2020 al eens een onderzoek
gedaan naar wat er allemaal voorkwam. Maar nu na een paar droge

Welk diertje zit er in mijn netje? - Foto: Luk Smets

Kalender
Testje
jaren en de gesaneerde Leigracht zijn
we wel benieuwd wat we nu allemaal
kunnen vinden. We gaan met schepnetjes de oevers af en proberen zo
de diertjes op naam te brengen. Met
deze activiteit richten we ons specifiek
naar nieuwsgierige kinderen tussen 6

en 12 jaar, vergezeld van minstens 1
volwassene.
Wij zorgen voor het materiaal; ouders,
grootouders: brengen jullie de kids
mee?
Praktisch:
Afspraak om 14 u aan de ingang
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Schroeilaan net tegenover het station
Hobokense Polder. Einde om 16 u.
Het aantal kinderen is beperkt tot 15.
Daarom graag inschrijven bij Danny.
Meebrengen: laarzen zijn wel nodig
om langs de oever te kunnen
wandelen.

Zaterdag 23 juli om 10 u

Natuurbeleving op verrassende manieren
Hobokense Polder

Leiding: Resi Pansaerts, resi.pansaerts@hotmail.be - 0486 57 78 78
Het wordt een bijzondere natuuruitstap, anders dan anders, waarin je de
natuur beleeft vanuit verschillende
perspectieven. Je krijgt interessante
natuurweetjes en inzicht hoe alles met
elkaar verbonden is in een ecosysteem. Je laat je verwonderen door de
meest onverwachte schoonheid die
we observeren met al onze zintuigen.
Wie weet maken we wel ergens een
klein natuurkunstwerkje.
Wist je dat de natuur ons vaak een
spiegel voorhoudt? In een natuurelement herken je dan plots iets van je
eigen leven, iets wat er al is, of een
bepaald verlangen… Dat de natuur ons
op verrassende manieren kan inspi-

reren kan je mee ontdekken tijdens
deze wandeling. Wil je dit graag ook
eens ervaren? Dan neem ik je graag
mee op wandel.
Praktisch:
Afspraak om 10 u aan Taverne De
Schorren, Graspolderlaan (zijstraat
Scheldelei), Hoboken. Einde voorzien
rond 12.30 u.
We werken in een kleine groep van
maximaal 10 volwassenen.
Meebrengen: iets om op te zitten
bv een regenjasje, eventueel een
picknick en een drankje, dan kunnen
we nadien samen picknicken op een
mooie plek. De wandeling is gratis.
Inschrijven via Resi Pansaerts.

Zondag 24 juli om 9 u

Gids Resi Pansaerts
Foto: Michel Clerinx

Natuurbeheer Hollebeekvallei

Leiding: Danny Jonckheere - 0478 33 24 27
Catering: Dirk Vandorpe - 0494 83 31 85
Vandaag gaan we het wandelpad
maaien tussen het rusthuis en de Kolonel Harrystraat. En we maken ineens
tijd om de nestkasten te controleren.
Dus groot en klein steeds welkom om
een handje te komen helpen, voor
ieder voorzien we een lekkere koffiekoek en een bakje koffie of thee.

Praktisch:
Afspraak om 9 u aan het motteke
einde Salesianenlaan, aan het rusthuis Heydehof.
Einde omstreeks 13 u.
Geef een seintje aan Dirk voor de
catering

Zaterdag 30 juli om 14 u

Natuurbeheer Tarzanboskes

Leiding en catering: Danny Jonckheere - 0478 33 24 27
Vandaag gaan we onze boomgaard en
een stukje van het zeggeveld maaien
en we gaan Japanse duizendknoop
verwijderen.
Dus groot en klein steeds welkom om
een handje te komen helpen. Voor
ieder voorzien we een lekkere koffie-

koek en een bakje koffie of thee.
Praktisch:
Afspraak om 14 u op de parking van
het zwembad Sorghvliedt, Krijgsbaan, Hoboken. Einde ca. 17 u.
Geef een seintje aan Danny voor de
catering.

Van werken in de natuur word je vrolijk (Raf)
Foto: Danny Jonckheere
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Zaterdag 13 augustus om 13 u

Natuurbeheer in de Blikvelden

Leiding: Raf Van der Veken – vrijwilligers@hobokensepolder.be
Een korte greep uit de uit te voeren
werken: zwerfvuil rapen, het wandelpad onderhouden, takkenwallen
maken, ...
Praktisch:
Afspraak om 13 u aan einde van de
Frieslandstraat door de poort van de

Blikfabriek, aan het gele poortje. Einde
is voorzien omstreeks 17 u.
Te voorzien: werkkledij die tegen een
stootje kan, stevig schoeisel, handschoenen
Graag op voorhand bericht, als je
komt.

Zaterdag 20 augustus om 9 u

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Leiding: Wim Mertens - 03 216 93 62 – 0499 58 99 16 –
wim.a.mertens@proximus.be
In de Polder staat in de zomermaanden heel veel werk te wachten. Wil
je in de natuur samen met anderen
de handen uit de mouwen steken en
daarmee zorgen voor een gezonde
leefomgeving? Kom dan bij de weekendvrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.

Praktisch:
Afspraak om 9 u aan de containers
achter United Caps, Schroeilaan Hoboken. Einde omstreeks 13 u.
Geef een seintje aan Wim als je komt.

Donderdag 25 augustus om 20 u

Bewegingsvergadering in CC Moretus
Open vergadering: dus iedereen welkom!
Vrijdag 26 augustus om 20.30 u

Nachtvlinders- en vleermuizenspeurtocht in de Tarzanboskes
en Fort 8
Gidsen: Danny Jonckheere, Marnix Lefranc en Walter De Weger
Leiding en inschrijven: Danny Jonckheere - 0478 33 24 27 jonckheeredesmedt@gmail.com
Vanavond een lange avond speuren
naar nachtvlinders en vleermuizen.
Eerst zetten we onze nachtvlindervallen op en vertrekken dan op een
wandeling door de Tarzanboskes en zo
verder naar Fort 8. Hier hopen we al
verschillende vleermuizen te kunnen
spotten met de batdector. We keren
terug en kijken wat we hebben kunnen
lokken met onze vallen.
Wist je dat vleermuizen net na zonsondergang al vertrekken om op jacht te
gaan? Dat ze graag langs bomenrijen
en lanen vliegen en over het water
zoeken naar insecten.
Kom zeker eens langs om deze geheimzinnige zoogdieren te beluisteren.

In de Tarzanboskes hebben
we verschillende biotopen
en dan wordt de kans om
verschillende zaken te zien
natuurlijk groter.
Praktisch:
Afspraak om 20.30 u op de
parking van het zwembad
Sorgvliedt, Krijgsbaan,
Hoboken.
De wandeling is gratis, maar
wel even laten weten aan
Danny dat je komt om zo de
groepsgrootte te kennen.
Deze wandeling gaat alleen
door bij droog weer.

Witte tijger - Foto: Dirk Vandorpe

Kalender
Testje
Zondag 28 augustus om 9 u

Natuurbeheer Hollebeekvallei

Leiding: Danny Jonckheere - 0478 33 24 27
Catering: Dirk Vandorpe - 0494 83 31 85
We starten vandaag met het maaien
van het wandelpad en werken zo
richting wadi. Hier verwijderen we nog
wat brem en bramen en maken er een
takkenwal van. En we ruimen natuurlijk het aanwezige zwerfvuil op.
Dus groot en klein steeds welkom om
een handje te komen helpen. Voor

ieder voorzien we een lekkere koffiekoek en een bakje koffie of thee.
Praktisch:
Afspraak om 9 u aan de Kolonel Harrystraat. Einde omstreeks 13 u.
Geef een seintje aan Dirk voor de
catering

Zaterdag 3 september om 14 u

Natuurbeheer Tarzanboskes

Leiding en catering: Danny Jonckheere - 0478 33 24 27
Vandaag gaan we een paar Amerikaanse vogelkersen omzagen en
verwerken in een takkenwal. En we
gaan een boom verwijderen aan het
wandelpad.
Dus groot en klein steeds welkom om
een handje te komen helpen. Voor
ieder voorzien we een lekkere koffiekoek en een bakje koffie of thee.

Praktisch:
Afspraak om 14 u op de parking van
het zwembad Sorghvliedt, Krijgsbaan,
Hoboken. Einde omstreeks 17 u.
Geef een seintje aan Danny voor de
catering.

Look-zonder-look
Foto: Danny Jonckheere

Zaterdag 10 september om 13.30 u

Natuur in de stad - Verborgen natuurpareltjes in Antwerpen
Gids: Joeri Cortens
Leiding: Ria Thys – 0476 33 79 36 – ria.thys@telenet.be
Een natuurwandeling in de stad? Is
daar wel iets te zien? En of! Langs geveltuintjes, groendaken, keldergaten,
perken, parken en verborgen tuinen
gaan we op zoek naar de bijzondere
planten en dieren die deze plek hun
thuis noemen. Bekijk haar eens door
een groene bril en de stad zal nooit
nog hetzelfde zijn.
Voor deze wandeling doen we beroep
op niemand minder dan Joeri Cortens,
intussen wel een BV te noemen, dank
zij zijn interessante natuurpraatjes op
radio en televisie. Joeri is verbonden
aan Natuuracademie, de educatieve
poot van Natuurpunt. Hij is ook de
auteur van het prachtige boek “De
natuur in”, waarin hij de lezer een jaar
lang meeneemt op een avontuurlijke
tocht door de natuur van de Lage Landen: van de Waddeneilanden tot de

Ardennen. Verhalen over
intrigerende planten en
dieren worden afgewisseld met originele tips
om zelf de natuur in
te trekken en voluit te
genieten van het spannende buitenleven.
Praktisch:
Afspraak om 13.30 u
aan de Plantentuin, Den
Botaniek, Leopoldstraat
24, Antwerpen. Einde
is voorzien omstreeks
16.30 u.

Den Botaniek - Antwerpen

Deelnameprijs voor Natuurpuntleden:
9 euro – Kinderen tussen 6 en 12 jaar:
5 euro

Surf naar hobokensepolder.be en kies
bij “Activiteiten” de “Agenda”. Scrol
naar “Wandeling: De natuur in …”

Snel inschrijven! Er kunnen slechts 25
personen deelnemen!

Een probleem bij het inschrijven?
Contacteer even de leiding.
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Kalender
Zaterdag 10 september om 13 u

Natuurbeheer in de Blikvelden

Leiding: Raf Van der Veken – vrijwilligers@hobokensepolder.be
Een korte greep uit de uit te voeren
werken: zwerfvuil rapen, het wandelpad onderhouden, takkenwallen
maken, ...
Praktisch:
Afspraak om 13 u aan einde van de
Frieslandstraat door de poort van de

Blikfabriek, aan het gele poortje.
Einde is voorzien omstreeks 17 u.
Te voorzien: werkkledij die tegen
een stootje kan, stevig schoeisel,
handschoenen
Graag op voorhand bericht, als
je komt.

Donderdag 15 september om 20 u

Bestuursvergadering in CC Moretus

Open vergadering: dus iedereen welkom!
Blikvelden - Foto: Raf Van der Veken

Zaterdag 17 september om 14.30 u

World Cleanup Day
Zwerfvuilacties in de Hobokense Polder en in de Hollebeekvallei
Leiding:
- Hobokense Polder: Luk Smets - 0477 66 94 32 – luk.smets@telenet.be
- Hollebeekvallei: Danny Jonckheere - 0478 33 24 27 jonckheeredesmedt@gmail.com
World Cleanup Day is een wereldwijd
sociaal initiatief, dat tot doel heeft het
wereldwijde probleem van vervuiling
door achtergelaten of illegaal gestort
afval (zwerfafval) te bestrijden. Het
initiatief bestaat uit het organiseren
van en deelnemen aan het opruimen
van afval.
Als Natuurpunt Hobokense Polder
nemen we vandaag deel met twee
acties.
We ruimen zwerfvuil in de Hobokense
Polder en in de Hollebeekvallei. Kies
voor één van beide natuurgebieden en
geef je naam op aan de verantwoordelijke Luk of Danny.

Praktisch:
Hobokense Polder: Afspraak om
14.30 u achteraan op de parking van
United Caps, Schroeilaan 15.
Hollebeekvallei: Afspraak om 14.30
u aan de Kolonel Harrystraat.
In beide gebieden zorgen wij voor
vuilzakken en grijpstokken. Meebrengen: werkhandschoenen, gesloten
schoeisel (of laarzen)
Einde voorzien omstreeks 16.30 u met
een drankje voor elke deelnemer.
Graag op voorhand melden aan Luk
(Polder) of Danny (Hollebeek), als je
komt.

Zondag 18 september om 10 u

Kunst in de natuur – workshop voor kinderen van 6 tot 12

Leiding en inschrijven: Stefan Potums - stefan.potums@hotmail.com 0495 70 11 55
Veel kunstenaars gebruiken de natuur als inspiratiebron bij tekenen,
schilderen, dansen, muziek of beelden maken. Denken we maar aan de
impressionisten of de vier jaargetijden
van Vivaldi.
Deze voormiddag kunnen 15 kinderen
tussen 6 en 12 jaar samen de natuur

beleven met alle zintuigen en daarna
creatief aan de slag met deze impressies. Het kan dan gaan over bewegen,
muziek maken, tekenen, schilderen,
enz. De kinderen die meedoen worden
voor één dag de kunstenaars van de
Hobokense Polder! De ouders of andere begeleiders mogen zeker aansluiten en meedoen.

Resultaat van een grootscheepse opruimbeurt
Foto: Danny Jonckheere

Kalender
Testje
Praktisch:
Afspraak om 10 u aan de ingang van
de Hobokense Polder, Schroeilaan,
schuin tegenover het station van
Hoboken. Einde voorzien om 12.30 u.
Hou er voor de kledij rekening mee
dat we ons gaan uitleven in de natuur
en ook met verf gaan werken.
We vragen voor deze activiteit een bijdrage van twee euro per kind (ouders
en begeleiders mogen gratis aansluiten), te betalen ter plekke.
Inschrijven is nodig en kan tot één dag
vooraf bij Stefan Potums. Wie er zeker
wil bij zijn, kan best op tijd inschrijven
natuurlijk.
Tekening van een deelnemer aan protest op 6 maart

Zondag 18 september om 9 u

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Leiding: Wim Mertens, 03 216 93 62 – 0499 58 99 16
In de natuur groeit en bloeit alles zienderogen. Er staat dan ook heel veel
werk te wachten.
Wil je samen met anderen de handen
uit de mouwen steken en daarmee
zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de vrijwilligersploeg
van de Hobokense Polder.

Praktisch:
Afspraak om 9 u aan de containers
achter United Caps, Schroeilaan
Hoboken.
Geef een seintje aan Wim
als je komt.

Woensdag 21 september om 14 u

Natuurspotter - verkenner
Hobokense Polder

Leiding: Danny Jonckheere - 0478 33 24 27
Vandaag doen we nog eens een
rondwandeling langs heel de Hollebeekvallei van de Kolonel Harrystraat
tot aan de Zwaantjes en terug. Een
mooie wandeling van een kleine 4 km.
We passeren langs al onze grasveldjes
en wadi’s en zullen zien wat we weer

allemaal tegenkomen.
Praktisch:
Afspraak om 14 u aan de
Kolonel Harrystraat. Einde
omstreeks 16.30 u.
Voorzie stevig schoeisel.

Zaterdag 24 september om 9 u

Natuurbeheer Hollebeekvallei

Leiding: Danny Jonckheere - 0478 33 24 27
Catering: Dirk Vandorpe - 0494 83 31 85
We gaan voor de tweede maal dit jaar
alle graslanden en wadi’s maaien in dit
stuk van de Hollebeekvallei. Langs de
beekkant gaan we de bomen opsnoeien zodat de beek terug te zien is.
Dus groot en klein steeds welkom om
een handje te komen helpen. Voor
ieder voorzien we een lekkere koffie-

koek en een bakje koffie
of thee.
Praktisch:
Afspraak om 9 u op de hoek
Hollebeekstraat – Remy
Verheyenstraat. Einde ca. 13 u.
Geef een seintje aan Dirk voor
de catering.

Hoornaarvlinder - Foto: Danny Jonckheere
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Testje
Kalender

Zaterdag 24 september om 13 u

Timmerdag: steenuilkasten
Leiding: Eddie en Niels Schild

Vandaag schroeven we nestkasten
voor steenuil in elkaar. Hiervoor
hebben we ervaren klusjesmannen/vrouwen nodig. Denk je hieraan te
voldoen, dan ben je meer dan welkom. Breng zeker je snoerloze boormachine mee. De nestkasten die klaar
zijn, dienen nadien nog geschilderd te
worden. Daar de steenuil in onze regio
de geschikte broedplaatsen niet meer
heeft, helpen we ze graag een handje
en met succes. Zo zijn er heel wat van

onze nestkasten bezet. We maken
deze nestkasten om de oude te vervangen en om nieuwe bij te plaatsen.
Praktisch:
Afspraak om 13 u in Fort 7, Legerstraat
40 te Wilrijk. Einde omstreeks 16 u.
Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be met vermelding “Timmerdag”,
uw naam, aantal personen, gsmnummer.
Meebrengen: Snoerloze boormachine.

Zondag 16 oktober om 8 u

Vogeltrek Zeeland

Gids/leiding: Wim Roelant - 0477 34 07 21 - roelantwim@gmail.com
(enkel voor bijkomende info!)
Op deze datum zitten we middenin de
najaarstrek der vogels. Op dagen met
goede actieve vogeltrek kan het dan
heel interessant zijn je ergens op een
locatie te plaatsen waar trekbanen
samenkomen. In Zeeland zijn er zo wel
enkele van die plekken. Afhankelijk
van de heersende winden de dag zelf
en de dagen voordien, mikken we
daarom op ofwel het waarnemen van
zeevogeltrek (bij overheersend westelijke winden) of landvogeltrek (bij
overheersend oostelijke winden).
Daarnaast is Zeeland natuurlijk de
regio bij uitstek - en dichtbij genoeg
voor een dagtocht - om pleisterende
(trek)vogels waar te nemen. De
diversiteit kan immers heel groot zijn,

zowel de laatste zomergasten als de
eerste wintergasten toeven half oktober in onze contreien. Kom dus mee
en geniet van dit schouwspel!
Praktisch:
Vertrek met eigen wagens om 8 u
(Kostendelend vervoer 0.1 euro/km)
onder het viaduct - Boomsesteenweg
333 Wilrijk, (ter hoogte van ‘t Spant).
Einde ter plaatse rond 17 u.
Inschrijven via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van “Vogeltrek
Zeeland”, uw naam, aantal personen,
gsmnummer en emailadres)
Meebrengen: verrekijker, ev. telescoop, schoenen en kleding volgens
het weer, picknick. Honden zijn niet
toegelaten op onze excursies.

Eddie en Niels met steenuilkast
Foto: Luk Smets

Wulp en tureluurtjes
Foto: Guy Borremans

Deze handelaars ondersteunen Natuurpunt Hobokense Polder
Hartelijk dank aan onderstaande handelaars en bedrijven voor de financiële ondersteuning die
we van hen krijgen voor de verdere ontwikkeling van ons natuurgebied

Expeditie
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Expeditie Natuurpunt
Ons team Hobokens Wild deed het geweldig!

Een greep uit hun aanbod: je kon ons
team ontmoeten op de winterse openluchtledennamiddag, op een paellaavond, tijdens een (jammer genoeg)
natte kruidenwandeling, ...
Ze verkochten magneten, pralines en
snoepgoed, petjes, t-shirts, mutsen,
... en uiteraard ons heerlijk Hobokens
Wildbier!

Deelnemen aan Expeditie Natuurpunt én daarvoor centjes
in het bakje krijgen ...
Ons team Hobokens Wild
zette zich voor 200 procent in
om deze opdracht te vervullen. En dat deden ze grandioos!
Meerdere initiatieven zorgden ervoor dat de opbrengst
op 22 juni (drie dagen voor
het sportieve weekend in
Limburg) zo maar eventjes
7.738,48 euro bedraagt.
Hiermee staan zij in de Top 5
van de deelnemende teams.
PROFICIAT!

Je kon deelnemen aan een wandelzoektocht in de Hobokense Polder.
55 wandelbrochures werden verkocht.
Intussen zijn de 4 prijswinnaars gekend:
-

Delen-Loodts, Lichtaart
Despina Alexandridis, Hoboken
Louis Geuens, Hoboken
Annemie Lauwereins, Hoboken

De prijs voor de meest leuke foto gaat
naar Goele Veulemans en familie. Zij
vormden op lukieke wijze het woord
“LOVE”.
Alle antwoorden van de zoektocht en
de leukste selfies zijn te vinden op de
website:
www.hobokensepolder.be/expeditie
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Natuurbeheer
Goudklompjeswerking
Tekst: Peter Van Elsacker - Foto’s: Peter Van Elsacker en André Van Langenhove

In maart hebben we nog wat naweeën
van de voorjaarsstormen moeten
oplossen. Ons rasterteam heeft aan
het Zeggenveld een heel stuk van de
omheining hersteld die was vernield
door een omgevallen boom. Zoiets
moet snel hersteld worden, want de
runderen grijpen elke kans om uit te
breken om te zien of het gras aan de
andere kant nu groener is of niet. Dat
team heeft meermaals moeten uitrukken om verbeteringen aan het raster
te doen omdat runderen uitbraken,
meestal waren dat dezelfde drie
kalveren die de truuk hadden gevonden om tussen de prikkeldraden door
te kruipen. Nu zijn ze groter en is de
draad op meerdere plaatsen versterkt
met schapendraad zodat het probleem
- hopelijk definitief - opgelost lijkt.
De andere Goudklompjes ruimden
bomen op die in het centrale deel
op verschillende plaatsen op riet- en
grasvelden waren gevallen of de
doorgangen versperden. Daar waren
soms flinke kleppers bij die heel wat
zaag- en sleurwerk teweegbrachten.
Nu kunnen de beheerploegen zonder
probleem hun maai- en andere werken uitvoeren. Een daarvan was een
rietveldje aan het Vergeten End dat
door de Goudklompjes werd gemaaid
en van wilgenhout vrijgemaakt. Voor
andere maaiwerken kregen we de hulp
van verschillende scholen. Op de Graspolder, waar in mei de meidoorn en
hondsrozen prachtig bloeien, werkten

we langs beide kanten van
het wandelpad dat recht naar
de Schelde gaat. Samen met
kinderen van het Hofke van
Thys en van de Leerexpert
14 maaiden en snoeiden we
braamstruiken, rozen en meidoorn. Deze uitdunning was
nodig om het open karakter
van dat gebied te vrijwaren,
met de begrazing door de
runderen alleen lukt dat niet.
De oever van de gracht op
het “stort” was helemaal verruigd met hoog opgroeiende
planten en bramen, eens flink
maaien was echt nodig. Daarbij kregen we de hulp van
kinderen van de Leerexpert
10. Samen met leerlingen van
De Puzzel werd de omgeving
van de Vierkante Put onder
handen genomen. Er werd
gemaaid en enkele struiken
werden gekapt om terug
meer zonlicht op de plas te
krijgen, wat belangrijk is voor
het waterleven.
We hebben in april niet gewerkt
omdat het dan het hoogtepunt van
het broedseizoen is en we zo weinig
mogelijk verstoring willen veroorzaken. In mei zijn we terug begonnen.
Het broedseizoen loopt nog verder
door, maar de Japanse duizendkoop
en andere werken liggen op ons te
wachten. We blijven nog wel uit het

centrale deel, het belangrijkste en
kwetsbaarste stuk natuur. We gaan de
belangrijkste plaatsen af waar Japanse
duizendknoop woekert om die te
verwijderen. Dit jaar werden heel veel
planten met de hand uitgetrokken,
zo hebben we toch een stukje van de
wortel mee. Dat is tijdrovend en daarom hebben we ook stukken gemaaid
en bijeen gerakeld. Alles werd ter
plekke op enkele hopen gelegd. Dat
verstoort wel enigszins het uitzicht,
maar Japanse duizendknoop afvoeren
geeft een risico op verspreiding en dat
willen we ten alle prijze vermijden.
De gekende plaatsen die we in mei afwerkten met de hulp van verschillende
scholen zijn: de oever van de Grote
Leigracht langs het eikenpad (met de
Polderstadschool), het Polderke van
Thys (ook met de Polderstadschool),
het Sibloveldje en het Salamanderpad
(met de Leerexpert 10) en het Kompasveldje aan de United Caps (met het
Hofke van Thys). Een dikke dankjewel
aan alle meisjes en jongens!

Natuurbeheer
Intussen zit de rasterploeg ook niet stil
uiteraard. Naast werken aan het raster
plaatsten ze ook een draadafsluiting
op twee kwetsbare plaatsen. Langs
het Eikenpad werd een draadafsluiting geplaatst om onverantwoorde
wandelaars buiten het centrale deel
te houden. Nog altijd verlaten er het
wandelpad om door het bos naar daar
te sluipen. Dat is vooral in het broedseizoen zeer kwalijk, zeker als er een
(loslopende) hond bij is. Daarom is het
nodig om die draad te plaatsen om
toch een deel van die zelfzuchtigen
tegen te houden. De tweede draadafsluiting is geplaatst aan de Schroeivelden, die moet de aangeplante haag
beschermen tegen wandelaars die
daar door willen stappen en die zo beschadigen. Ze moest al hersteld worden omdat een of andere egoïstische
vandaal de draad had doorgeknipt. Er
werden bordjes geplaatst om erop te
wijzen dat daar geen doorgang is om
het gebied te beschermen. Hopelijk

helpt dat en denken die mensen na.
Hoe dan ook, wij blijven verder werken in de Polder en het moet gezegd
worden, regelmatig krijgen wij zeer
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positieve reacties van voorbijgangers.
Dat is hartverwarmend en spoort ons
aan om geestdriftig verder te doen.

Nieuws vanuit de Hollebeek
en de Tarzanboskes
Foto’s: Swa Van Houtven, Danny Jonckheere en Dirk Vandorpe
Met de zomer in aantocht kunnen we
weer volop genieten van alle bloemen
in en rond de Hollebeek. We kunnen zien wat het maaibeheer voor
goeds heeft gedaan en we zien onze
schapen terug in het Schoonselhof.

Zij komen weer driemaal grazen op
ons perceel daar. We hebben in het
voorjaar weer goed geluisterd welke
vogels er allemaal hebben gebroed en
we gaan verder met het speuren naar
nachtvlinders. Dit gebeurt op zwoele
zomeravonden.
We hebben al
een avondwandeling achter de rug
voor het zoeken
naar glimwormen
en vleermuizen.
Dwergvleermuizen
hebben we al kunnen spotten met de
batdetector maar
glimwormen hebben we nog niet
gevonden, maar we
blijven hopen. Ook
dit jaar zijn onze
nestkasten goed
gevuld geraakt

en zien we maar hier en daar een
processierups, dus dat valt wel mee.
En al onze nieuwe knotwilgen aan de
Moerelei zijn gelukt en ze doen het
allemaal goed, maar er zijn nog geen
grasmussen of braamsluipers in onze
takkenwallen. Deze zomer gaan we
enkele weken begrazen met 2 paarden
om zowat structuur in het terrein te
krijgen.
Ook in de Tarzanboskes was het
voorjaar weer top met zeer veel
look zonder look, Salomonszegel en
meiklokjes: dit zijn onze echte voorjaarsbloeiers. Deze worden nu weer
vervangen door onze zomerbloeiers.
Je moet maar eens gaan kijken. Ook
zullen we dit jaar onze eerste vruchten
hebben aan onze boomgaard. En ja,
onze imker is erin geslaagd zijn eerste
bijen te laten uitvliegen.
De eerste bij kon er wel niet zo goed
bij maar na wat wringen is zij er toch
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Natuurbeheer
en het bestond uit een raat honing,
een raat stuifmeel en nectar, een raat
met broed (eitjes, larven en poppen)
en enkele tientallen grammen jonge
bijen. Dit kleine moerloze volkje
moest eerst nog een larfje uitkiezen
en dat verder opkweken tot de nieuwe
koningin. Wanneer we zo’n drie weken later nog eens gaan kijken, we zijn
inmiddels al 10 juni, dan loopt onze
kersverse Queen Laurence al een tijdje
vrolijk rond in de kast. Ze maakte
ondertussen ook al haar bruidsvlucht.
En met succes blijkbaar. Tijdens deze
escapade werd ze bevrucht en het
nieuwe broed is daar het bewijs van.
OK, we zijn vertrokken!!
Straks hebben we een koningin, enkele
100-den darren en een paar tienduizenden werksters.
We gaven onze bijtjes inmiddels ook
al een eerste anti-varroabehandeling.
Zonder deze interventie zou de
varroamijt behoorlijk wat schade
aanrichten. Zo is er elk jaar wel een
bijensterfte. In de provincie Antwerpen bedroeg die vorige winter zelfs
37%. En deze exoot draagt daarin een
grote verantwoordelijkheid.
Maar we verzorgen onze beestjes
goed, ze gaan in elk geval als een gezond bijenvolkje de zomer in. Mogen
we volgend jaar wat honing, dames?
Komen jullie ook eens kijken?
Hugo Mariën

in geraakt en heeft gezorgd voor een
goede start. Ja we konden het niet
laten om Hugo wat te plagen.
De werken aan de Krijgsbaan zijn al
goed gevorderd en we kunnen hopelijk
tegen het eind van de zomer terug gebruik maken van heel het wandelpad.
Misschien is zelfs het vlonderpad klaar.
Ook zijn er werken gebeurd langs de
Broydenborglaan en de Krijgsbaan om
meer water naar de Tarzanboskes te
brengen. Laat ons afwachten wat dit
gaat brengen in de toekomst.
Danny Jonckheere

Bijenproject
Op 15 mei werd er in de Tarzanboskes
een bijenkast geplaatst.
Daarin zat een broedafleggertje. We
kregen dat van een imker uit Burcht

Te koop

Hobokens Wild wordt geschonken
in CC Moretus, de Novonov en
Klimzaal Blok

Sierlijk bierglas met opdruk
van het logo “Hobokens Wild”
Prijs 5 euro

Meer info op
www.hobokensepolder.be/hobokenswild
hobokenswild@hobokensepolder.be

Ook te koop als GESCHENKPAKKET:
5 bierflesjes en 1 glas: 21 euro !!!
Wil je heerlijk Hobokens Wild aankopen?
zie www.hobokensepolder.be/shop
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Beleid
MCA-dreiging en een droombeeld, beschreven en getekend door Natuurpuntleden ...

Onze trouwe Natuurpunters Eddy Maes en Greta Fierens,
gaven gevolg aan onze oproep begin maart en bezorgden

ons tijdens de actie op de Antwerpse kaaien een fraai
gedicht (Eddy) en een prachtige tekening (Greta).

Invasie
Piet Piraat schuimt
de zeven wereldzeeën af.
Van Congoboot
tot olietanker,
gevaarten
kleuren de buit.
De Compagnie
Maritime Belge
trekt haar piratenschip
aan land.
Midden
de Hobokense Polder.
Torenhoog.
Trekmensen en
vogels verstoord.
Ooglap valt af,
maatpak neemt over.
Zeerover wordt
landrover.

Donderdag 24 maart was een belangrijke dag in onze verzetsprocedure.
In de voormiddag woonde Luk samen
met onze advocaat van LDR-advocaten
een hoorzitting bij in het Provinciehuis. Zij kregen (net als de tegenpartij)
de kans onze standpunten duidelijk te
formuleren.
In de namiddag waren we met een
klein comité van 7 mensen aanwezig
om aan député Luk Lemmens ons
standpunt mee te delen en een pakket
tekeningen af te geven. In aanwezigheid van de pers zongen we ons
protestlied.
Foto’s: Luk Smets

Beleid
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Protest tegen de Maritieme Campus
Welke prachtige plannen CMB ook
heeft met haar Maritieme Campus, wij
blijven ons verzetten tegen de gekozen
inplantingslocatie. Veel bedrijven en
boerderijen in Vlaanderen moeten
sluiten wegens teveel stikstofdepositie
in de naburige natuur. Toch kregen de
plannen voor deze campus te midden
van de natuur groen licht.
Even recapituleren. Na de goedkeuring door de stad Antwerpen van de
omgevingsvergunning voor Reslea
(vastgoedpoot van CMB) gingen
Natuurpunt Hobokense Polder vzw en
Natuurpunt vzw in december 2021 in
beroep bij de provincie.
Ons dossier was opgebouwd met sterke juridische argumenten. Bovendien
gaven zowel ANB (Agentschap voor
Natuur en Bos) als VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) tijdens het verdere
onderzoek negatieve adviezen. Ook de
POVC (Provinciale Omgevingsvergunningscommissie) die het hele onderzoek moet voeren, gaf een negatief
samenvattend advies.
Op 5 mei moest de provincie uiterlijk
uitspraak doen. Pas op 13 mei werden
de notulen officieel gepubliceerd.
Een dag eerder, dus voor de betrokken partijen op de hoogte werden
gebracht, deelde député Luk Lemmens
echter al de beslissing aan een journalist van Belga mee. De vergunning
werd tegen de eigen administratie (de
POVC) in toch gegeven! Straf dat men
zich uitlaat tegenover de pers, terwijl
de partijen nog onwetend waren…
Op ATV gaf député Lemmens als
motivering voor de goedkeuring: “We
hebben hierbij maatschappelijke en
economische afwegingen gemaakt. De
Maritieme Campus wordt een unieke
hub zonder gelijke op internationaal
niveau. Er zal baanbrekend onderzoek
worden geleverd.” Natuurpunt betwist
het maatschappelijk en economisch
belang van een Maritieme Campus helemaal niet. We verzetten ons wel tegen de keuze van de locatie. Daar is de
deputatie blijkbaar overheen gestapt.
Ook over onze juridische argumenten
blijft men vaag.

Raad voor Vergunningsbetwistingen
De beslissing van de provincie kan
je integraal terugvinden op onze
website. Samen met onze advocaten
hebben we deze teksten geanalyseerd.
We kwamen tot de bevinding dat onze
juridische argumenten niet afdoende
tegengesproken werden.
De provincie heeft duidelijk een politieke beslissing genomen en is vlot
over alle juridische belemmeringen
gestapt. Ze hield geen rekening met
negatieve adviezen van ANB en VMM.
Ze hield zelfs geen rekening met het
even negatieve advies van haar eigen
POVC. Je stelt je de vraag waarom de
belastingbetaler al die instellingen
moet betalen, als de politiek er toch
geen rekening mee houdt. Dit betekent dat Reslea met de bouw mag
beginnen.
Maar we geven de strijd niet op. Ons
bestuur besliste aan onze raadslieden
de opdracht te geven om tegen de hogervermelde beslissing van de deputatie een procedure tot vernietiging in te
stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hier zitten we in een
juridische omgeving waarin politieke
argumenten niet mogen meespelen.

Fonds tegen hoogbouw
De juridische procedures hebben al
een flinke duit gekost. En ook nu lopen kosten verder op. Maar dankzij
de financiële steun van vele sympathisanten en sponsors konden we
tot hiertoe de kosten dragen, waarvoor zeer hartelijk dank. Uw gift
is tevens een grote morele steun,
die ons aanmoedigt om de strijd te
blijven verder zetten.
U kan ons nog steeds steunen door
een storting op rekening BE81
5230 8065 0424 van Natuurpunt
Hobokense Polder vzw met vermelding “Fonds tegen hoogbouw”.
Elke bijdrage, hoe klein ook, wordt
zeer gewaardeerd.

P.S. Onze petitie tegen MCA is al meer
dan 15.000 keer ondertekend. (Zie bit.
ly/petitiemca)

18

Natuurstudie

Vogelwaarnemingen – Regio Zuid Antwerpen
februari - maart - april 2022

Luc Van Schoor - Vogelwerkgroep ARDEA
Tijdens deze driemaandelijkse periode
werden in de Ardea-regio in totaal
9.385 vogelwaarnemingen ingevoerd,
waaronder een belangrijk aantal voor
de winter- en broedvogeltellingen van
de Vogelatlas Vlaanderen. Niet minder
dan 338 vogelliefhebbers deelden hun
waarnemingen op de gekende website
www.waarnemingen.be

Afrika, en koude periodes afgewisseld
met (veel) neerslag en/of tegenwind in
Zuid-Europa.
Meer informatie over de vogeltrek is
te zien op het nieuwe, mooi geïllustreerd infobord bij de telpost op de
Scheldedijk en via de Ardea website
www.hobokensepolder.be/trektellen

Fenologie 2022 in de Ardea-regio
Onderstaande zomervogels werden
chronologisch genoteerd volgens de
eerste aankomstdata.
Enkele ingevoerde waarnemingen van
februari nl. nachtegaal en zwartkop
zijn niet opgenomen in deze lijst.

Vogelteller Danny Jonckheere ging in
de lijst weer ruim voorop met 2.370
ingevoerde waarnemingen, gevolgd
door Pierre Blockx met 741 wn en
John Van de Voorde met 662 wn.
Ondanks de kritische beoordeling van
de ingevoerde waarnemingen, zie ook
bij soortenbespreking, kunnen mogelijk fouten en/of vergissingen niet
uitgesloten worden. Elke waarnemer
blijft steeds verantwoordelijk voor de
doorgestuurde waarnemingen.
Op de Ardea website kan je dagelijks
de ingevoerde waarnemingen bekijken
via
https://www.hobokensepolder.be/
vwg-ardea/waarnemingen.html

13de lentetrektellingen
Hobokense Polder, 27 maart tot
20 april 2022.
Met slechts 25,41 teluren gedurende
7 voormiddagen waren de voorbije
lentetrektellingen op telpost Hobokense Polder de kortste sinds de start
ervan in 2010. Het zo goed als ontbreken van trek begin april, werkte weinig
stimulerend bij de tellers waardoor
de aangekondigde tellingen tot een
minimum bleven. Als opvallendste
soort vermelden we purperreiger,
beflijster en kleine mantelmeeuw met
een nieuw dagrecord van 50 ex. op 12
april 2022 (WDW, MM, LVS).
Vogels die de winter doorbrengen ten
zuiden van de Sahara zoals bv boerenzwaluw en oeverzwaluw keerden
dit voorjaar meestal later terug dan
normaal, als gevolg van zandstormen
boven het noordwestelijk deel van

Koereiger - Foto: Luc Van Schoor
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Soortenbespreking
Er werden binnen het Ardea-werkingsgebied waarnemingen van 137 vogelsoorten ingevoerd.
Drie soorten werden als afgekeurd
beschouwd omwille van volgende
redenen: wegens verkeerde locatie
(goudplevier, zwarte ruiter), het uitblijven van een reactie op vraag rond
mogelijke foute determinatie (topper), en het niet voorkomen van wilde
soort (bankivahoen, voorouder van
een gedomesticeerde kip). In volgende
selectie worden 27 soorten besproken.
Een roerdomp pleisterde op 10 maart
op het Rallegat Hobokense Polder (QE)
en een koereiger zat ’s morgens op 15
april in een paardenweide langs Groen
Neerland-Wilrijk (DJ).
Kleine zilverreiger blijft in onze regio
een schaarse gast met slechts 1 waarneming van een overvliegende vogel
op 8 april over ’t Kiel-Antwerpen (AS).
Tijdens de jaarlijkse broedvogeltelling
op 16 april in de blauwe reiger kolonie
Schoonselhof Antwerpen telden we 41
bezette nesten. Dit is een lichte stijging
t.o.v. vorig jaar (36 broedparen).
Gedurende de trektellingen op 14 en
20 april trok telkens een purperreiger
langs telpost Hobokense Polder (MM,
WDW, LVS, PLe).
Van 8 februari tot 11 april vlogen
minimum 92 ooievaars over onze
regio tussen Hove en Hoboken. Op
13 februari overnachtte een vogel op
een zendmast van de Federale Politie
Boomsesteenweg Wilrijk (MM), een
25-tal ex vielen op 2 maart ’s avonds
mogelijk in op het weidegebied langs
de oostrand van het Hof ter Linden
Edegem (JDB) en 1 vogel pleisterde op
23 maart in het Schoonselhof langs de
Legerstraat Wilrijk (HW, KEN).
Grote zaagbekken waren tot 25 maart
aanwezig op de waterpartijen van 2
gebieden. Tot max 5 ex (2 man en 3
wijfjes) in het Schoonselhof Antwerpen (NS, G, JBa, PHo, MJe, LVS, PLe,
PBa, SBe, DJ, K&M, KEN, GWi, TV, SDB,
GB, JVV, GMo) en tot max 4 ex (wijfjes)
op Fort V Edegem (JVB, TVR, LDM,
MJe, OF, AB, LS, HB).
Tijdens de trektelling Hobokense Polder op 12 april trok een zwarte wouw
oostwaarts over (LVS, MM, WDW).

Ooievaar in de vlucht - Foto: Guy Borremans

Overvliegende rode wouwen werden
4 x waargenomen in onze regio:
1 ex op 14 maart over Hoboken (JPo)
1 ex op 11 april over Wilrijk (RV)
1 ex op 12 april over Hobokense Polder (JDB)
1 ex op 30 april over Golf Edegem
(PBa).
Nabij het broedgebied van havik, omgeving domein Moretus Hove, werden
enkele overvliegende oudervogels
waargenomen:
1 ex op 10 maart (JDu)
2 ex op 28 maart (JCe)
1 ex op 8 april (SH)
Van eind februari tot eind april vlogen
in totaal 129 kraanvogels over de
zuidrand van Antwerpen:
45 ex op 27 februari over Hoboken en
het Kiel Antwerpen (WD, MM).
5 ex op 7 maart over Edegem (DH)
4 ex plus 21 ex op 8 maart over Hoboken (JPo).
50 ex op 29 maart over Hove (SH)
4 ex op 25 april over Campus Drie
Eiken Wilrijk (BVK).
Tijdens een broedvogeltelling van
de Vogelatlas Vlaanderen op 18 april
telden we in totaal 16 kleine plevieren op de kale zandterreinen in Blue
Gate Hoboken. Dit was tot dan het
hoogste aantal van deze soort dat in
de Ardea regio werd waargenomen.
Eerder werd al balts- en paringsgedrag
vastgesteld en vanaf eind april kwamen ten minste 4 koppels tot broeden
(LVS, DJ).
Een hop vloog op 24 april vanuit Fort V

Edegem naar het nabij gelegen parkje/
speelplein van het Armand
Preud’hommeplein (WVA) en op 28
april pleisterde deze (zelfde ?) zuiderse
gast kortstondig in een privé tuin Hemiksem (PHo).
De roep van zwarte specht weerklonk
op 6 maart in Fort VII Wilrijk (ES).
Middelste bonte specht was naast
de klassieke broedhabitat in het Hof
ter Linden Edegem dit voorjaar, vanaf
begin februari, ook regelmatig te zien
en horen in het Schoonselhof Fort VII
Wilrijk (LVS, YA, ES, WJ, JBa). Op 18
maart was er ook een paar aanwezig, maar na 21 april werden er geen
waarnemingen meer ingevoerd, zodat
mogelijke broedsignalen ontbreken.
Grote gele kwikstaart breidt zich uit in
onze regio. Er werden broedgevallen
vastgesteld op volgende plaatsen:
Fort V Edegem, 1 broedpaar plus 4
juvenielen (OF, MJe, PL).
Site Smulders Scheldeoever Hoboken
(DJ, LVS, KM)
Hof ter Linden Edegem (WVA, VT, MJe,
CVG, LS, JCl).
Campus Drie Eiken Wilrijk (FPV, HDR,
JVV, LS, NS).
Fort VI Wilrijk (DJ, GB, VDS)
Mogelijke andere broedhabitats, volgens waarnemingen van de voorbije
jaren:
Waterzuivering bij het Uilenbos-Hove
en langs de Grote Struisbeek, Groenenhoek Aartselaar.
Nadat blauwborst als broedvogel
sinds 2021 uit Hobokense Polder is
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verdwenen, lijkt Groen Neerland Wilrijk dit jaar het enige gebied in onze
regio te zijn waar 1 broedpaar werd
vastgesteld (JVV, JE, FPV).
Tijdens de doortrek pleisterden 2
paapjes (1 man + 1 wijfje) op Blue
Gate Hoboken op 25 april (LVS) en 3 ex
langs de Aartselaarstraat Edegem op
30 april (PBa).
Het enige broedpaar roodborsttapuit
in onze regio vestigde zich vanaf 5
maart in het gebied Beekhoek Hove
(SH, JCe, DR, LS, RY, WE).
Vanaf 18 april tot eerste week van
mei pleisterden 1 tot 3 tapuiten op de
zandterreinen van Blue Gate Hoboken
(LVS, DJ).
Tijdens de 2de helft van april trokken
minimum 18 beflijsters door onze
regio:
Groepje van 12 ex op 12 april langs de
telpost Hobokense Polder (MM, LVS,
WDW).
1 ex op 19 april nabij Klaverblad Wilrijk
(PHo)
4 ex op 20 april langs telpost Hobokense Polder (MM, WDW, LVS, PLe)
1 ex op 28 april op Blue Gate Hoboken
(MR)
Op 3 plaatsen werden in totaal 5 overvliegende appelvinken gespot:
1 over Hoboken op 25 februari (JPo)
en 1 ex over Hove op 22 en 26 maart
(JCe) - 2 ex over Campus Wilrijk op 8
april (JPo).

Exoten
Pedro, de geelkopkarakara, bleef een
regelmatige gast in en rond de Schelde
en Hobokense Polder tot genoegen
van sommige vogelfotografen (LVS, EV,
PLe, WDW, DJ, MM).
Een rosse fluiteend werd op 30 maart
aan de ingang van een gebouw van
het UZA Edegem gevonden en zat een
dag later op de nabij gelegen vijver
(GMo).
Een casarca pleisterde op 3 februari in
Fort VII Wilrijk (AW).
Op de slaapplaats van de halsbandparkieten, in de Volhardingstraat Het
Kiel, telden we op 5 maart 890 ex
(WDW, LVS, ES). Dit is een afname ten
opzichte van vorige tellingen.
1.330 ex als gemiddelde van 3 tellingen in januari 2021 (MM)

Roodborsttapuit - Foto: Luc Van Schoor

1.057 ex op 1 februari 2021 (LVS,
WDW)
1.079 ex op 4 februari 2021 (LVS,
WDW)
Gevolg van sterfte of ontstaan van een
nog onbekende, bijkomende, slaapplaats?
2 roepende monniksparkieten pleisterden op 11 april in een private tuin
langs de Aartselaarstraat Hoboken
(GWi).

Waarnemers
AS
AB
AW
BVK
CVG
DH
DJ
DR
ES
EV
FPV
GB
G
GMo
GWi
HB
HDR
HW
JB
JCe
JCl
JDB
JDu
JE
JPo
JVV
KEN
K&M
KM
LDM
LS

Anna Schneider
Ann Boons
Arthur Wuyts
Brent VK
Chantal Van Gool
Dieter Hendrickx
Danny Jonckheere
Daniel Rochtus
Eddie Schild
Elke Verhoeven
Ferran Pujol Villa
Guy Borremans
Geert
Gunter Moens
Guy Willemsen
Hugo Bender
Henri Deraedt
Hugo Waeterschoot
Jozef Bafort
Jan Celis
Johan Claessens
Jan De Bie
Julien Dua
Joris Elst
Jonas Pottier
John Van de Voorde
Ken
Kris en Martin
Koen Maes
Luc De Meyer
Lieze Rochtus

LVS
LS
MJe
MM
MR
N
NS
OF
PBa
PB
PHo
PLe
PL
QE
RY
RV
SDB
SH
Sbe
TV
VT
TVR
VSD
WD
WJ
WDW
WE
WM
WVA
YA

Luc Van Schoor
Louis Schramme
Marc Jeurissen
Maarten Mortier
Marcel Rijklijkhuizen
Nxxx
Niels Schild
Olivier Fuchs
Philippe Barbaix
Peter Bastiaensen
Peter Hofman
Pieter Leblans
Petter Lucas
Question Everything
Ria Eysenbaerdt
Robin Vermeylen
Shirley De Blieck
Steven Hosteyn
Sven Beirinckx
Toon Verbruggen
Victor Torres
Tim Van Roosenbroek
Veerle De Saedeleer
Wim Deloddere
Wim Jouret
Walter De Wegher
Wouter Entbrouxk
Wim Mertens
Wouter Van Assche
Yannick Apers

Roerdomp - Foto: Julien Dua
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Vogels aan de macht!
Op dit ogenblik dat ik de tekst schrijf,
zijn we bezig met het controleren van
de nestkasten voor steenuil. En het
ziet er zeer goed uit dit jaar, steeds
met een bezetting van 3 of 4 jongen.
Als dit blad in jullie brievenbus valt,
zijn we half weg het jaar, de broedperiode is weer (bijna) achter de rug. Dit
is de drukste tijd voor een vogelwerkgroep met trektellingen, vogelatlas,
excursies, bijkomende tellingen voor
externe instanties, nestkastcontroles,
ringen van vogels, spotten, lokaliseren.
Nieuw is de weidevogels observatie en
bescherming van nesten, enz. Graag
dank ik alle vrijwilligers die zich hiervoor inspannen, dit is onbetaalbaar!
We mogen wel zeggen dat de eerste
helft van het jaar weer zeer geslaagd
was, veel nieuwe mensen en ook de
ouwe getrouwe waren op post op de
excursies, wat ons veel deugd doet.
De vertrouwde personen waarmee we
terug een babbel kunnen maken na C
en nieuwe mensen die we een mooie
tocht konden aanbieden. De nieuwe
gebieden die we bezochten naast de
oude vallen zeer in trek. Na de tochten
mochten we steeds lovende woorden
horen, of had dit met het weer te
maken? Mag ik nog even vragen om
tijdens deze excursies zoveel mogelijk
te carpoolen. We begrijpen dat de
schrik van C er nog steeds in zit, maar
we trachten zoveel mogelijk de natuur
te sparen en daarom rijden we samen.
Ben je ook begaan met de natuur
meer bepaald vogels, dan kan je ons
steeds een handje toesteken, iedereen
is welkom bij Ardea. In de verschillende takken die we doen, is zeker
een plaatsje voor jou, en ik richt me
dan meer naar het jongere volk. Wat
je (nog) niet kent, kan je leren. Ook
wij leren nog elke dag bij. Je kan met
iemand meelopen die ervaring heeft
en zo de knepen leren. Gaat het over
trektellen, nestkasten nakijken, timmeren, vogelatlas, enz. je kan zelf
kiezen wat je wil doen.
In dit boekje zal je niet veel excursies
vinden van Ardea, de vogels recupe-

reren van het
broedseizoen
en liggen in hun
hangmat te luieren. De laatste
broedkasten
worden nagekeken en ook wij
zijn toe aan een
welverdiende
vakantie. Wat
ik wel kan
meegeven is
dat we met een
stand staan op
de opendeurdag van Fort 7
op zondag 28
augustus. Kom
zeker eens langs.

Buizerd - Foto: Walter De Weger

Weetjes: Als alles goed loopt is nu een
nest buizerd voor de 2de maal geringd
te Wilrijk. Tevens werd er terug een
broedsel van steenuil vastgesteld te
Wilrijk. Voor de blauwe reiger was
er na de terugval in 2021, (van 59
broedkoppels naar 36 koppels) terug
een lichte stijging naar 41 koppels of
bezette nesten. In Fort 7 werd de middelste bonte specht waargenomen, en
een grasmus zette de keel open op 27
mei.
Zaterdag 24 september houden we
een Timmerdag op Fort 7, we gaan
meer bepaald voor steenuil broedkasten bijmaken. Onze voorraad is op en
dient dringend aangevuld te worden.
Heb je zin om te helpen, ben je een
handige Harry of
Henrietta, kan je
helpen deze kasten in elkaar te
schroeven. Wij
gaan wel secuur
te werk, alles
moet juist zijn.
We spelen niet
het spel “vind
de 7 fouten”,
inschrijven op
ardea@hobokensepolder.be
Al het werk dat
onze vrijwilligers doen is
broodnodig om

de vogels bescherming te kunnen
geven. De nestkasten kosten ons veel
geld aan materiaal. Kan je ons niet
met handen en voeten helpen, kan je
ons misschien financieel steunen door
een gift te doen of ons misschien wel
aan een sponsor te helpen. Neem dan
zeker contact met ons op via ardea@
hobokensepolder.be of stort rechtstreeks op het rekeningnummer: BE81
5230 8065 0424 met als mededeling
gift Ardea.
Eigen verdienste: daar we ondanks C
toch heel wat hebben kunnen betekenen voor de vogels zijn we erin geslaagd het maximumbedrag van subsidies via Natuurpunt Studie te kunnen
ontvangen. Dank aan alle mensen die
daar hebben toe bijgedragen (voor en

Middelste bonte specht - Foto: Eddie Schild
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achter de schermen.)
Nog een weetje: iedereen kent ondertussen wel het project van Blue Gate
in Hoboken. Daar werden door onze
vogelexperten verschillende broedsels ontdekt van kleine plevier, door
het aanleggen van water en keien
ontstond het habitat voor hen en zijn
ze beginnen broeden. Een aantal jaar
geleden werd net naast de parking van
H. Essers (waar gedeeltelijk het Ferrarisbos stond (R.I.P.) ook 1 koppel met
pulli’s aangetroffen. Kortelings werd
de rest van het Ferrarisbos opgekocht
door Wilrijk zodat de rest behouden
blijft. Hopelijk blijft het stuk aan Blue
Gate een permanente broedplaats
voor kleine plevier, al blijft het een
pioniersvogel die niet op vaste plaatsen broedt.
MCA kan daar gedeeltelijk roet in het
eten gooien, want op 1 broedplaats
van de kleine plevier willen ze bouwen.
Natuurpunt Hobokense Polder heeft
verschillende keren MCA trachten
tegen te houden omdat ze willen bouwen vlak naast de Hobokense Polder
wat natuurgebied is. Er is nochtans in
de haven plaats genoeg om deze campus een plaats te geven. De hoogte,
drukte en overlast dat dit gebouw
met zich meebrengt, zal een enorme

impact hebben op de leefkwaliteit
van verschillende planten en dieren
om maar te zwijgen van de vogels die
hun vliegroute langs daar hebben. De
trektelpost die gelegen is op de dijk
zal een enorm hoog gebouw voor zich
krijgen en het zicht zal zeer beperkt
worden. Dat dit nog kan in tijden van
betonstop !!! Red de natuur, enz.
Vogelwerkgroep Ardea steunt dan ook
voor 100% Natuurpunt Hobokense
Polder die opnieuw MCA tracht tegen
te houden en heeft reeds mee geprotesteerd aan de Antwerpse kaaien.
Niet alles is rozengeur en maneschijn,
maar ook dit moeten we aan jullie
meegeven. Wie mee de juridische
kosten hiervoor wil
sponsoren, kan terecht bij Natuurpunt
Hobokense Polder.
Ook in Edegem is er
een kolonie boerenzwaluw van circa 80
nesten die dit jaar
niet zal of met heel
beperkte mate zal
kunnen broeden in
de boerderij waar ze
elk jaar hun jongen
grootbrengen. Hier
hebben we alles
trachten te doen om
dit te veranderen,

maar het mocht niet baten. We kunnen enkel hopen dat we dit terug in
orde krijgen tegen volgend broedseizoen. De curator hecht meer belang
aan opbrengst dan aan natuur.
Tot slot, blik ik zeer gelukkig terug op
de afgelopen periode. Wat we weer
allemaal gepresteerd hebben, al is het
soms maar met kleine stukjes of voor
een paar vogels !!! Je houdt het niet
voor mogelijk. Maar wie het kleine
niet eert is …. Dank, dank, dank.
Eddie Schild
voor Vogelwerkgroep Ardea

Jonge boerenzwaluwen - Foto: Luk Smets

Zomerse gezinsuitstap: Met een doe-rugzakje op verkenning
in de Hobokense Polder
Ophaallocatie: Dienstencentrum Groen Zuid
Er zijn 2 trajecten: (beiden ca 4 km)
9 Vanaf de Polderstadvijver (Scheldelei) ga je met Whoppie, het molletje, de natuur ontdekken.
9 Vanaf Zandkamp 3 (aan de

Schelde) ga je met Woelie, de woelmuis, op stap.

Je kan een rugzak ontlenen in het
Dienstencentrum Groen Zuid,
Fodderiestraat 117 - Hoboken
op weekdagen tussen 9.30 u
en 17 u
in het weekend tussen
11.30 u en 17 u
Meld je keuze van tocht aan
de balie:
WHOPPIE = vanaf Polderstadvijver (3 rugzakken
beschikbaar)

WOELIE = vanaf Zandkamp (2 rugzakken beschikbaar)
Je betaalt wel een waarborg van 20
euro. Op de ontleendag breng je na
je tocht de uitgeleende rugzak met
materiaal terug binnen. Let op de
openingsuren van het Dienstencentrum! Je krijgt je waarborg terug als
alles in orde blijkt.
Meer info over dit project van
Natuurpunt Hobokense Polder bij
Ria Thys, ria.thys@telenet.be 0476 33 79 36
www.hobokensepolder.be/Wandelingen/whoppie.html

Soortenbescherming
Antwerpse slechtvalken
Tekst en foto’s: Maarten Mortier
De slechtvalken doen het goed in en
rond Antwerpen.
- Op de Christus Koning kerk werden
er 4 eieren gelegd waaruit 2 kuikens
kropen. Dit is nu het 2de opeenvolgende jaar dat er succesvol gebroed
wordt door dit koppel. Na een paar
bijzondere jaren lijkt het hier nu
normaal te verlopen.
- Bij Umicore is er een partnerwissel gebeurd. Daar is het vrouwtje
van vorig jaar vervangen door een
slechtvalk die al sinds vorig jaar
rondhing in het Antwerpse. Op het
moment van schrijven wordt daar
nog gebroed of zitten ze met heel
kleine jongen. Nog even afwachten
hoe dat afloopt.
- Bij Agfa Gevaert in Mortsel weer 4
eieren waaruit 4 jongen kwamen.
Dit koppel doet het al jaren geweldig daar.
- In Borgerhout is het territorium al
jarenlang bezet door een Duitse
slechtvalk. In 2018 werd daar succesvol gebroed maar nadien geen
jongen meer. De hoge leeftijd van
het vrouwtje is daar de verklaring.
Begin dit jaar was ze nog aanwezig
maar eind april werd er een ongeringde vrouw gezien die mogelijk
het territorium heeft overgenomen.
- Op het Eilandje werd een nestbak geplaatst in de toren van het
loodswezen. Vorig jaar toonde een
koppel slechtvalken al interesse
voor deze plek en daarom werd er
beslist om hier een broedplaats te
creëren. Hier was het direct raak en
uit 3 eieren kwamen 2 jongen.
Het potentieel aan slechtvalkenterritoria lijkt zeker in ons werkingsgebied
goed benut. We zullen zien wat de
toekomst brengt. Alleszins hoef je tegenwoordig niet ver te gaan of je komt
een slechtvalk tegen.
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Onze zoogdieren

De lynx (Lynx lynx) - deel 1
Bert Mertens

Een andere toppredator die reeds in
ons land aanwezig is; maar waar de
kans op waarnemen nog kleiner is
dan bij de wolf is wel de lynx of los. In
Europa zijn er 2 soorten, de Iberische
lynx, die in het zuiden van Spanje leeft
en enorm bedreigd is en daarnaast
de Euraziatische lynx die ook aan een
opmars bezig is, na een aantal succesvolle herintroductie campagnes in
Centraal-Europa.
Van de lynx zelf zijn er 6 ondersoorten beschreven, de Noordelijke lynx,
de Karpatenlynx, Balkanlynx (met
uitsterven bedreigd, er zijn nog maar
een 20-tal dieren in leven), de Kaukasische lynx, de Turkestaanse lynx en de
Siberische lynx. Aan de hand van deze
ondersoorten kan je al opmaken dat
de lynx wijdverbreid is. Hij bewoont
gematigde en boreale bossen tot een
hoogte van 5500 meter.

Kenmerken
De lynx heeft karakteristieke bakkebaarden, gepluimde oren en een
kort staartje met zwarte punt. Hij
staat hoog op de poten. De vacht van
de lynx is in de zomer geelbruin. ‘s
Winters is de vacht bleker en dikker.

Verspreid over zijn lichaam liggen
enkele kleine, bleke vlekken. Vooral de
ledematen zijn duidelijk gevlekt. De
staart is kort met een zwart puntje.
Lynxen zijn goed tegen kou bestand,
dankzij de dichte vacht en de haarkussens aan hun voeten. De gepluimde
oorschelpen zijn uiterst nuttig voor het
opvangen van zelfs de zwakste geluiden.
De kop-romplengte ligt bij een volwassen lynx tussen de 80 en 130 cm, de
schofthoogte tussen de 60 en de 75

cm, gemiddeld 65 cm. Het staartje
wordt 11 tot 25 centimeter lang. Lynxen wegen 18 tot 25, soms tot 38 kg.
Om je een idee te geven, de lynx is
een katachtige en niet zomaar eentje,
hij heeft algauw de grootte van een
Duitse herdershond of een ree.
Lynxen zijn zeer zeldzaam en schuw. Ze
leven voornamelijk in de schemeruren
en bij voorkeur in zeer uitgestrekte
gebieden met bossen, waardoor het
moeilijk is om hun aanwezigheid in
Vlaanderen te bevestigen.
Een lynx is best een ontzettend
boeiend dier, in eerste instantie, om
iedereen gerust te stellen, hij is zo
schuw (nog meer dan de wolf) dat hij
ons mijdt als de pest en als dusdanig
geen gevaar is voor ons. Hij kan ontzettend goed zien, bij tests is gebleken
dat hij een muis vanop een afstand
van 75 meter kan zien, probeer dit
zelf maar eens! Er zijn geen 2 exact
dezelfde lynxen, ieder dier heeft een
eigen uniek vlekkenpatroon. En het
is na de bruine beer en de wolf ons
derde grootste roofdier! En natuurlijk,
maar dat wisten kattenliefhebbers al,
omdat het een katachtige is, kan deze
grote jongen ook makkelijk de boom in
klimmen of rennen. Zie jij dat je Duitse
herder al doen?
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Gedrag
Het dier leeft territoriaal. De mannetjes hebben aparte territoria die
overlappen met die van de eveneens
solitair levende wijfjes. Als hol wordt
meestal een rotshol gebruikt, maar
ook een dassenburcht of dicht struikgewas. De omvang van een territorium
is ongeveer 100 tot 1.000 km². Hij
heeft een voorkeur voor volwassen,
dichtbegroeide naaldwouden en
gemengde bossen, met veel bomen en
een dichte ondergroei. Ook komt hij
voor in steile rotsgebergten tot 1.000
meter hoogte. Een enkele keer wordt
hij tot op 2.000 meter hoogte aangetroffen.
Hoewel ze overdag kunnen jagen wanneer voedsel schaars is, is de Euraziatische lynx voornamelijk nachtactief en

brengt hij de dag door
met slapen in dicht
struikgewas of andere
schuilplaatsen. De lynxleeft solitair als volwassene. Het jachtgebied
van Euraziatische lynxen
kan variëren van 20 tot
450 km2, afhankelijk van
de lokale beschikbaarheid van prooien. Mannetjes hebben de neiging
om over veel grotere
gebieden te jagen dan
vrouwtjes, die de neiging
hebben om exclusieve, in
plaats van overlappende,
jachtgebieden te bezetten. De Euraziatische lynx kan tot 20 km reizen gedurende één nacht, hoewel ongeveer
de helft van deze afstand meer typisch
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is. Ze patrouilleren regelmatig in alle
delen van hun jachtgebied en gebruiken geursporen om hun aanwezigheid
aan andere individuen aan te geven.
Net als bij andere katten kunnen de
geursporen bestaan uit uitwerpselen,
urine of schraapsporen, waarbij de
eerste vaak op prominente locaties
langs de grens van het jachtgebied
wordt achtergelaten. Euraziatische
lynx maakt een reeks geluiden, maar
is over het algemeen stil buiten het
broedseizoen. Ze kunnen miauwen,
sissen, grommen en spinnen, en, net
als huiskatten, zullen ze “kletsen” naar
prooien die net buiten bereik zijn. Paringsroepen zijn veel luider, bestaande
uit diep gegrom bij het mannetje en
luide “miauwachtige” geluiden bij het
vrouwtje. Euraziatische lynxen zijn geheimzinnig en omdat de geluiden die
ze maken erg stil zijn en zelden worden gehoord, kan hun aanwezigheid
in een gebied jarenlang onopgemerkt
blijven. Overblijfselen van prooien of
sporen op sneeuw worden meestal
waargenomen lang voordat het dier
wordt gezien.
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Natuurbeleving
Een verslag van een mooie daguitstap!
Vlaamse Ardennendag Paasmaandag 2022

‘Het Burreken’, een echte
belevenis!
2de Paasdag, een zachte lentezon en
een gedroomd stukje natuur: het Burreken, gelegen in het Oost-Vlaamse
Brakel, volop de Vlaamse Ardennen.
Je kan dit natuurgebied betreden
vanuit Roborst of vanuit Horebeke.
Wij kiezen het kerkje van Schorisse
als vertrekpunt. We beginnen eraan
met frisse moed, maar met minder
getrainde benen. Wat wil je, na al die
corona-kommer en kwel! De niveauverschillend nopen af en toe tot een
rustpauze, but who cares als je tegen
zo’n fijne vergezichten aankijkt. Onze
vriendelijke gids, Jos Gyssels, kenner
van het terrein, brengt ons beetje
bij beetje de eigenaardigheden van
de omgeving bij. Het Burreken is o.a.
bekend voor zijn ‘kolonie’ vuursalamanders. Naast zijn opvallende kleur
–zwart met gele stippen- is het een
beestje met afwijkende manieren.
Ze leven namelijk op het droge, want

Brakelbos - Foto: Luk Smets

zeker het vrouwtje is
waterschuw. In Het
Burreken krijg je ze
met tientallen te zien
in september, dan
komen ze uit hun
schuilplaats voor de
paring.
Hoe hoger we klimmen, des te indrukwekkender wordt
de omgeving. We
Het Burreken - Foto: Walter Decoene
belanden in een theatervormige ruimte, waar
Het Brakelbos, een blauwpaars
best een vogelconcert zou kunnen
pareltje!
doorgaan. Want die zijn talrijk aanweNa de picknick – genietend van een
zig en ook zij genieten kennelijk van
heerlijk zonnetje – in Louise Marie
de lente. Toen Natuurpunt het beheer
rijden we naar Vloesberg, waar Ronny
kreeg over het gebied, vroeg men
Declercq ons opwacht.
zich af of er grazers konden worden
ingezet. Vermits Het Burreken een
Het wordt een pittige wandeling in het
landschap vertoont, met hier en daar
Brakelbos. Klimmen en dalen en intuswat graspartijen, maar met overtuisen genieten van de fantastisch mooie
gend veel bomen en bosschage, koos
bloementapijten van de blauwpaarse
men uiteindelijk voor paarden. Hun
boshyacint in de beukenbossen.
uitwerpselen zijn droger en trekken
We zien stoere beukenbomen, die
minder str…vliegen aan!
vaak meer dan 100 jaar op de flanken
van de Mont de Rhode (Modderode)
En dan heb ik het nog niet gehad
staan. Deze bomen dragen nog geen
over de bloemen die we aantreffen.
loof, waardoor de hyacinten volop hun
Ook in Het Burreken bloeit de bospracht kunnen tonen.
hyacint. Iets minder overtuigend dan
Reetjes staan rustig te grazen en op
in het Hallerbos, maar hier en daar
een andere plaats flitst een elegante
duiken toch kleinere groepjes op.
ree plots de weg over. In een poel
Sterker aanwezig zijn de bosanemoontdekken we een salamander en
nen. Gezien het wat koudere voorjaar
enkele tellen later bijna één van onze
staan ze er nog netjes bij. Op tal van
deelnemers…
plaatsen is ook het daslook aanwezig.
Eventjes tussen duim en wijsvinger
Onze gids is de enige met laarzen. En
wrijven en de bekende geur duikt op.
ja, we mogen ervaren waarom. Een
Het is ruim middag geweest als we
smal paadje blijkt door de modder een
onze ochtendwandeling afsluiten. Tijd
waar avontuur te betekenen, waar we
voor een picknick in de schaduw van
ons allemaal goed gemutst doorheen
een haag, want de zon doet intussen
slaan.
flink haar best. Een blonde Ename
Nu nog flink doorstappen naar de
blijkt een welkome aanrader.
plek, waar we Elka en Walter hebben
achtergelaten … en daar wacht ons
Na de middag volgt nog een wandeling een welverdiende frisse drank.
doorheen het Brakelbos, met aanDe Vlaamse Ardennendag, waar we
dacht voor bloemen en kruiden, maar
met Natuurpunt Aartselaar en Natuurdaar bedank ik voor. Mijn (fotografipunt Hobokense Polder aan deelnasche) tevredenheid is groot, maar de
men, was weer een schot in de roos!
fysieke uitdaging laat sporen na!
Ria Thys
Walter Decoene

Wedstrijd
Herken de watervogels en win een prijs
Weer eens iets anders.
Hieronder zie je zes bekken van watervogels.
Met dank aan onze natuurfotografen
Guy Borremans, Joachim Pintens,
Kathy Delange, Luc Van Schoor en
Walter De Weger. Zij leverden prachtige vogelfoto’s aan, waaruit we met

Wedstrijd aprilnummer
Polderblad:
De opdracht van het aprilnummer
kon heel wat lezers bekoren.
We kregen 35 antwoorden
toegezonden, waarvan 31 juiste
antwoorden.
Dit was “Rietgors in de Hobokense Polder”
Uit de ingezonden juiste oplossingen werd bij loting een winnaar
getrokken:
Ruddy Geerts zal een leuk natuurgeschenk ontvangen. Proficiat!

wat knipwerk de vogelbekken hebben
geselecteerd.
Mail de namen van de zes vogels ten
laatste 31 augustus met je naam aan
ria.thys@telenet.be.
Tussen de juiste inzendingen wordt
een leuke natuurprijs verloot.
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2
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4

5

6

Leuke info:
We kregen bijgevoegde foto
van een trotse Lore, die de
toch niet eenvoudige vogelwoordzoeker vlekkeloos kon
oplossen, zo vertelt mama
Anna.
Ook de jonge Ivan uit Hoboken was superfier dat hij de
oplossing gevonden heeft, dixit
mama Petra.
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		 Activiteitenkalender
Zo 10 juli		

Vlinderwandeling in de Polder

Wo 20 juli		

Natuurspotter - Waterdiertjes: Polder

Za 23 juli		

Natuurbeleving in de Polder

Do 25 aug		

Bewegingsvergadering CC Moretus

Vr 26 aug		

Nachtvlinders en vleermuizen

Za 10 sep		

Natuur in de stad: Antwerpen

Do 15 sep		

Bestuursvergadering CC Moretus

Za 17 sep		

World Cleanup Day: Polder en Hollebeek

Zo 18 sep		

Kunst in de natuur: workshop

Wo 21 sep		

Natuurspotter: Hollebeekvallei

Za 24 sep		

Timmerdag: steenuilkasten

Zo 16 okt		

Vogeltrek Zeeland

HOBOKEN 1
BC 10585

		Natuurbeheer
Za 9 juli		

Blikvelden

Zo 17 juli		

Hobokense Polder

Zo 24 juli		

Hollebeekvallei

Za 30 juli		

Tarzanboskes

Za 13 aug		

Blikvelden

Za 20 aug		

Hobokense Polder

Zo 28 aug		

Hollebeekvallei

Za 3 sep		

Tarzanboskes

Za 10 sep		

Blikvelden

Zo 18 sep		

Hobokense Polder

Za 24 sep		

Hollebeekvallei

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de
Polder (behalve in broedseizoen) en dit van 9 u tot
ca 13 à 14 u.
Voor info: contacteer Peter Van Elsacker, 0486 82 27 92 peter.vanelsacker@skynet.be
Info natuurbeheer scholen: Diane De Clercq,
diane.de.clercq@skynet.be, 0486 07 39 87
Artikels voor het volgende Polderblad - met
verschijningsdatum 1 oktober 2022 - dienen bij de
redactie te zijn op 31 augustus 2022 (zie Colofon, blz. 2)

www.hobokensepolder.be

AFZENDER en VU
Luk Smets
J.F.Kennedylaan 22
2630 Aartselaar

Afgiftekantoor 2660 Hoboken 1
M.m.v. het district Hoboken

