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Beste Natuurpuntleden en - sympathisanten,
We wensen jullie allen een gezond en hoopvol 2022!
Een jaar waarin “Corona” weer gewoon een lekker bier is (alhoewel het niet kan
tippen aan ons eigen Hobokens Wild).
Een jaar waarin “bubbels” weer enkel in een heerlijk glas cava of champagne te
vinden zijn.
Een jaar waarin “positief” weer gewoon “positief ingesteld zijn” betekent.
Een jaar waarin we “zoomen” kunnen vervangen door zoenen.
Een jaar waarin met “prik” weer gewoon een glaasje frisdrank bedoeld wordt.
Een jaar waarin de “mondmaskers” weer af mogen en we de lach op mekaars
gezicht kunnen zien.
We moeten er nog even op wachten, maar het komt!
Net zoals binnenkort ook de lente weer in het land komt.
De knoppen aan bomen en struiken springen open, lentebloemen steken hun kopje
boven de grond, vogels zingen hun hoogste lied om een partner te vinden en aan
nageslacht te gaan denken, egels ontwaken uit hun winterslaap, onze winterjassen,
mutsen en sjaals kunnen vervangen worden door luchtiger kledij ... en vooral de
zon en het licht kunnen ons verwarmen. Geniet voor 200% van de prachtige natuur!
We blijven hoopvol in 2022 !!!
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Leden en communicatie
Luk Smets

Ledengroei in 2021
2021: wat een jaar! Weer een jaar waarin
het coronavirus de hoofdrolspeler was,
maar daardoor werd de natuur dicht bij huis
(her)ontdekt. Nooit eerder werd het belang
van wat groen in de buurt zo duidelijk als
afgelopen twee jaar.

Dat merkte Natuurpunt ook in de ledengroei. Eind 2021 waren er 133.094 families
lid van onze vereniging.
Ook in onze afdeling zagen we ons ledenaantal stijgen met 4,5% naar 1038!

Communicatie

In coronatijd werden geen weekends en
minder uitstappen georganiseerd. Daarom
waren onze communicatiekanalen des te
belangrijker om contact te houden met onze
leden. Alle leden ontvangen het driemaandelijks Polderblad. 15 maal werd onze
elektronische uitgave Polderflits verzonden
aan 2000 bestemmelingen. Onze Facebookpagina heeft 2584 volgers.
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Financieel

Luk

Wat betreft financiën is onze afdeling altijd
zeer open geweest. Op onze jaarlijkse
ledenavond wordt steeds volledige inzage
gegeven. Corona dwingt ons nu een andere
weg te kiezen. Voordeel is dat dit beknopt
verslag nu veel meer leden bereikt.
We hadden in 2021 schijnbaar een groot
overschot. Dat komt grotendeels op het
conto van Corona. Belangrijke projecten zijn
reeds gepland, maar moeten nog uitgevoerd
worden.
Bij Hollebeek en Tarzanboskes hadden we
wat tekorten, wat betekent dat de vorig jaar
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aangelegde spaarpotjes moesten aangesproken worden. Het belangrijk batig saldo
van Hobokense Polder zullen we spoedig
investeren in belangrijke projecten, zoals
de uitbreiding van het begrazingsraster en
de aanleg van een educatieve vlonder. Op
langere termijn voorzien we middelen voor
het vernattingsproject (pagina 16) van de
Hobokense Polder. We voorzien ook middelen om onze medewerkers een gedegen
opleiding te geven in het gebruik van bosmaaiers.
Vorig jaar legden we een oorlogskas aan

verslag 2021

Smets

van 20.000 euro voor onze strijd tegen de
bedreigende hoogbouwplannen van de
Maritieme Campus Antwerpen (zie ook
pagina 18). Dankzij een zeer succesrijke
crowdfunding konden we de zware advocatenfacturen gemakkelijk betalen en hebben
we slechts voor 515 euro deze voorziening
moeten aanspreken. Een spaarpot van

25.000 euro die bedoeld was voor de bouw
van onze kijkwanden, maar hiervoor niet
aangesproken moest worden, herbestemmen we voor de latere uitbouw van het
project Groenpoort.
De verkoop van onze heerlijke bieren Hobokens Wild blijft een structurele bron van
inkomsten.

Bestemming van het resultaat van 2021:

Balans per 31/12/2021
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Terugblik op 2021 in woord en beeld
Ria Thys

Na een moeilijk 2020 konden we in 2021
weer heel voorzichtig de natuur in onze
regio BEHEREN, BELEVEN, BESTUDEREN
EN BESCHERMEN. Ook BELEID was een
belangrijk thema.
De Hobokense Polder is altijd - en zeker in
Coronatijden - een gebied geweest waar
mensen graag komen wandelen en de rust
van de natuur opzoeken.
In alle seizoenen zie je wandelaars, die met
de verrekijker in de hand aan de vogelkijkwanden die kleurrijke ijsvogel of de verschillende eendensoorten komen spotten. En
wie weet verschijnt er wel een vos in hun
kijker.
In “putteke winter” is bij een besneeuwd
landschap de aantrekkingskracht wel
heel groot. En zeg nu zelf, bij die winterse
beelden voelen we ons toch allemaal heel
gelukkig.
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Maar ook lente, zomer en herfst hebben
hun grote charme.
Niet alleen in de Hobokense Polder, maar
ook in de Hollebeekvallei, de Blikvelden en
de Tarzanboskes waar we als afdeling actief
zijn.

Natuurbeheer in onze gebieden
In 2021 is er door onze beheerploegen weer prachtig werk
geleverd.
In de Hobokense Polder werken
onze Goudklompjes o.l.v. Peter Van
Elsacker nog steeds elke woensdag, geregeld bijgestaan door
klasgroepen: het raster en poorten
herstellen of vernieuwen, de wandelpaden onderhouden, maaien
van de graslanden, ... en natuurlijk
de woekeraar, de Japanse duizendknoop in toom houden.
Ook tijdens het maandelijkse weekendbeheer komen er heel wat mensen meehelpen.
TIP: ga eens naar het MAS in Antwerpen.
Daar hangen onze Goudklompjes op prachtige foto’s te pronken in de wandelgangen!
Een aantal grotere werken worden uitbesteed aan NLZ (Natuur- en Landschapszorg).
En dan zijn er ook onze natuurlijke “beheerders”, de Galloways. Zij hebben een belangrijke taak in het beheer van ons gebied. Zij
zorgden voor flink wat nageslacht. In 2021

zijn er 11 kalfjes geboren. Voedsterouders
André en Godelief controleren elke dag hun
“lievelingen”.
In 2021 werd er ook naarstig verdergewerkt
aan de sanering van de Grote Leigracht. Dit
resulteerde wel eens in tijdelijk afgesloten
wandelpaden en in minder fraaie beelden.
Maar het was nodig, dat heeft onze conservator Wim Mertens meerdere keren
uitgelegd in ons Polderblad.
De natuur is echter sterk en zal zich snel
weer herstellen.
2021 was ook het jaar
dat we de Blikvelden
(nabij de Blikfabriek) in
beheer kregen. Raf Van
der Veken is hier de
gemotiveerde trekker.
Elke 2de zaterdag van
de maand wordt er
gewerkt. Meer over de
reeds gedane realisaties verder in deze
brochure.
In augustus werd het
natuurgebied officieel
geopend in aanwezigheid van politici en
pers.
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Ook in de Hollebeekvallei hebben we een goed
werkend beheerteam o.l.v.
Danny Jonckheere. Er is veel
werk gepresteerd met het
planten van fruitbomen en
hagen, met de hulp van de
Maanwandelaars (tehuis
voor ondersteuning van
mensen met een verstandelijke beperking). Met de
aangelegde takkenwallen
kunnen kleine diertjes hier
een veilig onderkomen in
vinden.
In 2021 hielden we onze
jaarlijkse Dag van de Natuur in de Tarzanboskes. Er werd hard gezwoegd door een
mooi groepje: puin en draadwerk verwijderen, aanplanten van appelbomen. We
kregen namelijk dit jaar in dit gebied het beheer van een laatste stuk privétuin, waarop
heel wat “rommel” stond.
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En dan deden we enkele malen per jaar wat
beheerwerk op een perceel aan de Moerelei
en ook op een perceel in het Schoonselhof.
Daar heeft de stadsherder in onze opdracht
enkele weken zijn schapenkudde laten
grazen. Nuttig voor het grasland en mooi
om zien voor de talloze wandelaars in het
Schoonselhof.

Natuurbeleving in onze afdeling

2021 was nog maar enkele dagen jong.
Een prachtig sneeuwtapijt bedekte de
natuurgebieden. Sprookjesachtig!
In de lente namen tientallen gezinnen
deel aan de wandelzoektocht in de
Hobokense Polder en de wijk Polderstad,
dit ten voordele van ons Expeditieteam
Hobokens Wild.
En eveneens als sponsoractie wandelden
ca 50 personen einde mei met ons team
in de Polder en genoten nadien in het
gezellig natuurcafé.
Juni was dan weer de maand waarin we
2 weekenden toneelgroep De Brokkenmakers te gast hadden met het openluchttoneel Oudland. Een mooi initiatief
van het Gravenhof dat we graag ondersteunden met een openluchtcafé.
En in het najaar stelden we nog eens
onze tenten op voor de samenwerking
met 11 11 11. Natuurpunt leverde vier
gidsen voor een erfgoedwandeling door
de Polder. We hielpen ook mee bij de
lekkere brunch.
We verkenden met Raf en Danny de
Groene luswandeling in Hoboken: een
pittige dagtocht van 13 km die ons door
de verschillende natuurgebieden bracht.
En hoera ... de
schoolkinderen
konden weer komen wandelen:
onze natuurgidsen stonden
paraat om hen
respect en liefde
voor de natuur
bij te brengen.
Met dank aan
Annie Van
Zwieten voor de
perfecte coördinatie.

9

Natuurstudie
Ook op vlak van studie
laat onze afdeling zich niet
onbetuigd.
Zo deden Peter, Lisette en
Danny een wateronderzoek
in de Hollebeekvallei.
Onze Vogelwerkgroep
Ardea (actief in de regio
Zuid Antwerpen) heeft
telkens een waaier van
studie-activiteiten op haar
agenda staan, zoals o.a. de
trektellingen op de Scheldedijk, tellingen van de
halsbandparkieten op hun
slaapplaatsen, ...
Zij besteedden ook heel
veel tijd aan het atlasproject i.f.v. de nieuwe
Vogelatlas.
Er werden in de winterperiode watervogeltellingen
o.a. op Blue Gate gedaan
(ook een studie-onderzoek dat al talloze jaren
loopt)
En al enkele jaren kunnen
we zeer veel bijleren door

de prachtige artikels
in Polderblad van
Bert Mertens over de
zoogdieren in onze
regio.
In 2021 wijdde hij zich
in de vier nummers
van ons afdelingstijdschrift aan de zeezoogdieren die we op
de Schelde al hebben
waargenomen.
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Natuurbescherming
Wie natuur zegt, denkt ook
aan beschermen van de natuur en zijn bewoners: in dit
geval de bewoners van onze
natuurgebieden.
In het voorbije jaar kwam
dat zeker aan bod.
Zo werden er verschillende
bijenhotels geplaatst in
onze afdeling. In de Tarzanboskes werd een eekhoornnestkast opgehangen.
Tientallen vogelkastjes
werden in elkaar geknutseld
(vaak door onze meestertimmerman Freddy
Tuerlinckx).
Een prachtig project waar vooral Luc Van
Schoor en Danny Jonckheere zich voor engageerden, was de nestkastenactie: een samenwerking tussen Vogelwerkgroep Ardea
en de stad Antwerpen. Ca 250 nestkasten

werden opgehangen in onze regio, een 200tal voor allerlei vogelsoorten en een 50-tal
voor vleermuizen.
Ardea zorgt ook al jaren voor de bescherming van kerk- en steenuilen. Ook de
torenvalken en de slechtvalken krijgen dank
zij hen meer kansen in onze regio.
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Natuurbeleid
2021 was een jaar
waarin onze protestacties tegen de geplande hoogbouw in de
Hobokense Polder (zie
ook pagina 18) enorm
veel tijd van de beleidswerkgroep in beslag
nam.
Zo haalden we in februari 2021 de pers met
een actie aan de bouwplaats. Jammer genoeg
konden we door corona
onze leden en sympathisanten niet uitnodigen
voor deze protestactie.
Doorheen het jaar werden ontelbare gesprekken gevoerd met o.a. de
stad en het district over
andere beleidskwesties.
Dit resulteerde in
positieve resultaten.
Zo kunnen we vanaf nu
mee de groene corridor
op Blue Gate beheren.
Deze groene verbinding
tussen de Hobokense
Polder en
de Antwerpse
ring is een
belangrijke
reisroute
voor grote
en kleinere
dieren.
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Sfeerbeelden uit onze gebieden
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Blikvelden
Raf Van der Veken
Na overeenkomst met stad Antwerpen en projectontwikkelaar DCB verzorgt Natuurpunt het
natuurbeheer en openstelling in de Blikvelden, gelegen achter de Blikfabriek. Een positieve
ontwikkeling in het kader van het RUP Lage weg.
Vanuit de Stad Antwerpen wordt een toelage gegeven aan Natuurpunt Hobokense Polder
vzw om het beheer te realiseren.
Wat werd er gerealiseerd:
• Plankenpad aan het
westelijk gedeelte
(groene pijl)
• Uitgraven gracht i.f.v.
waterbeheer, westelijk deel (blauwe pijl)
• Brug over de gracht
• Zitbank zuidwestelijk
deel en zitbank in het
noordelijk deel (gele
kruisen)

Brug over de gracht, westelijk deel,
in het verlengde van Frieslandstraat,
naast Blikfabriek.
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Opschonen en uitgraven gracht en
verwijderen Japanse duizendknoop
aan zijde natuurgebied in functie van
waterbeheer en exotenbestrijding.

Zitbank zuidwestelijk deel

Zitbank in het noordelijk deel
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Projectsubsidie natuur:
“Vernatting Centraal deel”
Wim Mertens

De laatste jaren vallen de vijvers in de Hobokense Polder langdurig droog. Dergelijke
droogtes treden volgens de klimaatvooruitzichten de komende jaren steeds vaker
op en vormen een bedreiging voor de natte
natuur in de Hobokense Polder.
Na heel wat brainstormen hebben we
hiervoor een oplossing bedacht. Nu de
Grote Leigracht gesaneerd is, kunnen we het
propere water uit de gracht gebruiken om
de grondwatertafel in de Hobokense Polder
aan te vullen. Voorlopig stroomt dit water
nog naar de waterzuiveringsinstallatie op
het Kiels Broek, maar in de toekomst zal het
naar de Schelde worden gepompt.
In 2021 dienden we een subsidieaanvraag in
bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.
In december keurde de minister de subsidie
van een kleine 70.000 euro goed. Wij moeten dit project uiterlijk tegen oktober 2024
realiseren.
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Het project bestaat uit een pompinstallatie ter hoogte van het historisch kruispunt
Naftaweg - Metaalstraat, een persleiding
met een lengte van ongeveer 1 km en een
infiltratiezone te noorden van het Broekskot.
We streven er naar om de grondwatertafel
van het Centraal deel aan te vullen met een
hoeveelheid water die overeenstemt met
een derde tot de helft van de jaarlijkse neerslag (300 - 400 mm). Hierdoor blijft er langer
water in de plassen staan en kan er opnieuw
vis leven op het Broekskot.
We bereiden de werken voor in 2022 en
voeren ze, als alles goed verloopt, uit in
2023

Onze plannen voor 2022
Wat kan je van een bruisende afdeling als
Natuurpunt Hobokense Polder verwachten
in 2022? Veel!
Het jaar is begonnen met heel veel natuurbeheer. Onze Goudklompjes zijn niet te
stoppen! Elke woensdag staan zij paraat!
Maar ook in het weekend wordt er éénmaal
per maand gewerkt in de verschillende
natuurgebieden. Enkel in het broedseizoen
(april tot halverwege juni) is het wat stiller
in de gebieden. We gunnen het jonge leven
(vogels, zoogdieren, ...) alle kansen om in
rust op te groeien.
De laatste woensdag van januari is Danny
gestart met iets nieuws: een activiteit voor
kinderen en hun (groot)ouders - Natuurspotter - Natuurverkenner. De eerste keer
waren er al 14 tevreden deelnemers.
Dit aanbod wordt elke wintermaand herhaald, telkens in een ander natuurgebied.
Op onze planning staan verder:
• Een openluchtgebeuren op 5 februari:
hagen planten, wandelen en smullen
• Een knoppenwandeling in de Tarzanboskes en Fort 8 op 13 februari
• Onze Vogelwerkgroep Ardea plant
verschillende activiteiten: o.a. een
vogeltocht naar de Oostkantons, een
slaapplaatstelling van halsbandparkieten, een steenuilenavond, trektellingen op de Scheldedijk, een blauwe
reigertelling in het Schoonselhof, een
vogeltocht in de polders van Kruibeke
en Rupelmonde, een uitstap naar het
Viersels Gebroekt, ...
• 4 x per jaar ruimen we zwerfvuil in en
rond de Hobokense Polder. Tussendoor
kunnen we rekenen op heel bereidwillige wandelaars.
• Op Paasmaandag 18 april gaan we naar
de Vlaamse Ardennen.

• In het najaar hebben we op 16 oktober
al een afspraak met 11 11 11 voor een
wandeling met brunch
• Op zondag 23 oktober ondersteunen
we graag de wijkraad Polderstad bij hun
Sneukeltocht
Er staan weer tientallen aangevraagde
wandelingen in de agenda van onze natuurgidsen genoteerd.
En we gaan natuurlijk verder met de verkoop van ons heerlijk Hobokens Wildbier.
Verkrijgbaar in drie smaken: Blond, Tripel en
Amber.
We supporteren en sponsoren graag ons
geweldig Expeditieteam Hobokens Wild, dat
zich ook dit jaar weer maandenlang inzet
voor de Hobokense Polder met als apotheose de deelname aan de Expeditie in het
laatste weekend van juni.
Kijk even naar hun eigen website:
expeditiehobokenswild.be

Heel belangrijk! Grote aandacht zal gaan
naar ons protest tegen de geplande hoogbouw in de Hobokense Polder.
We verwachten in het voorjaar de uitspraak
van de Provincie na ons beroep.
Zondag 6 maart: ludieke actie op de
Scheldekaaien in Antwerpen.
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Protest tegen de Maritieme Campus
Luk Smets

De Hobokense Polder is een product van
de strijd voor natuurbehoud. Steeds zijn er
bedreigingen. Maar de plannen van de CMB
voor een Maritieme Campus overtreffen alles. Niet dat wij het project zelf, dat een vergroening van de scheepsvaart beoogt, niet
genegen zouden zijn. Maar de locatie voor
zulk een megalomaan project met torens
van 50 tot 70 m hoog op een enclave voor
90% omgeven door natuur en de Schelde, is
volstrekt onaanvaardbaar.
Toen de gronden van BP te koop werden
aangeboden, was vermeld dat het beeldkwaliteitsplan van Blue Gate hier ook
richtgevend was. Uit onze gesprekken met
Reslea, de vastgoedpoot van CMB, bleek
nochtans dat dit voor hen niet van toepassing is. Blijkbaar werden deze voorwaarden
geschrapt om het project van CMB mogelijk
te maken.
De omgevingsvergunningsaanvraag wordt in
fases ingediend. Voor de tweede fase moet
eerst het gemeenschaps-RUP aangepast
worden. Op vraag van de stad Antwerpen
om het RUP te mogen aanpassen aan de
noden van CMB, gaf de Vlaamse regering
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haar fiat. Ondervraagd hierover door de
oppositie heeft schepen De Ridder reeds de
constructie verdedigd waarbij het RUP door
CMB zal betaald worden. Dat dit weer à la
tête du client zal opgemaakt worden, lijdt
geen twijfel.
Natuurpunt Hobokense Polder vzw is in verzet getreden, hierin gesteund door Natuurpunt vzw en BBL. Tegen het project werd
een petitie opgestart, die al bijna 15.000
ondertekenaars heeft. We stelden een alternatief plan voor, maar daarop hebben noch
CMB noch de stad gereageerd.
Tegen de omgevingsvergunningsaanvraag in
januari-februari werden 1447 bezwaarschriften ingediend.
Die aanvraag werd echter ingetrokken en
hernomen in volle vakantie, een gekende
techniek om inspraak te beperken. Medewerkers en leden op vakantie, dat maakt ons
verzet immers veel moeilijker te organiseren. Toch verzamelden we dit keer 1972
bezwaarschriften. Ons standpunt bleef duidelijk: mooi project van CMB, maar op een
totaal onaanvaardbare plaats. We waren
ervan overtuigd dat ook de stad zou inzien
dat deze locatie geen goede keuze is en het
project op basis van de huidige wetgeving
en ruimtelijke uitvoeringsplannen niet kan
worden vergund.
Toch heeft de stad de vergunning toegekend, waartegen we in beroep gingen bij de
provincie. Momenteel is ons beroepschrift
ontvankelijk verklaard en is het wachten op
de beslissing van de provincie.
Indien nodig stappen we dan naar de Raad
van Vergunningsbetwistingen. Uiteraard zullen we ook gebruik maken van het openbaar
onderzoek van het stedelijk RUP.
Heel wat info kan u vinden op onze website.

Hoogbouw in de Hobokense Polder ?
NEEN!
Een aanslag op de natuur
Een aantasting van het landschap
Een nachtmerrie voor trekvogels
Verkeersoverlast
Einde van de rust ...

Dit m
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Protestactie nabij hoofdkwartier CMB
Zondag 6 maart om 14 uur
op Scheldekaai ter hoogte van Gerlachekaai 8
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Aan al onze medewerkers van het voorbije
jaar - welke inzet ze ook gaven een hartelijk DANKJEWEL!
Er zijn zoveel taken om onze prachtige vereniging levend te houden: voor en achter
de schermen, maar allemaal
even belangrijk.
Ook een woord van dank aan de
fotografen, waarvan in deze brochure
foto’s zijn opgenomen.
En uiteraard ook dank aan al onze
trouwe leden!
Jullie bewijzen dat jullie natuur
belangrijk vinden.
Onze bestuursploeg heeft er zin in ...
André Van Langenhove, Danny Jonckheere, Dirk Vandorpe, Franz Van Leekwijck,
Koen Schelkens, Luk Smets, Peter Van Elsacker, Raf Van der Veken, Ria Thys,
Wim Mertens gaan er voor, ook in 2022 !!!
Interesse om mee als bestuurslid op de natuurkar te springen? Laat iets weten!!!!

www.hobokensepolder.be

Natuurpunt wil een strijdbare vrijwilligersvereniging zijn die opkomt voor de belangen
van de natuur en landschapszorg in Vlaanderen.
Graag meer inlichtingen, of achtergrondinformatie van onze afdeling, ...? Kijk even op
www.hobokensepolder.be of zend een mailtje naar info@hobokensepolder.be.
Krijg je onze elektronische Polderflits al toegezonden? Geregeld brengen we wie het
wenst via e-mail op de hoogte van het wel en wee van onze Natuurpuntafdeling. Zend
een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en adres en “Ja,
Polderflits
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