
Met dit bulletin biedt Natuurpunt-vogelwerkgroep ARDEA al haar sympathisanten weer een boordevol lenteprogramma 

aan met tal van activiteiten voor liefhebbers van vogels, vogelkijken en vogelstudie. Door en voor mensen met een 

passie voor vogels, een nieuwsgierige neus en een scherpe blik, net zoals de vuurgoudhaan. Voor mensen die willen 

leren vogelkijken, onderzoeken en ook willen meewerken aan vogelbescherming in de Antwerpse zuidrand. Iedereen is 

welkom, van jong tot minder jong, van leek tot freak, de meisjes én de jongens! Het lenteprogramma reikt tot eind juni 

2018 en barst van niet te missen vogelactiviteiten in en om Antwerpen. Trek je wandelschoenen aan en ga mee obser-

veren of tellen! En ook ins vijfde werkingsjaar geldt ons motto nog altijd even sterk: ‘vrijwilligerswerk voor de vogels, het 

moet vooral plezant blijven!’ Het wordt nog plezanter met uw aanwezigheid of hulp, dus hopelijk tot ziens binnenkort. 

Tip: check best af en toe ook de ARDEA-blog voor last-minute calls en eventuele programmawijzigingen.  

ZONDAG 4 MAART 2018 

VOGELEXCURSIE LINKEROEVER 

8.30 - 18 uur 
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[13] IEDEREEN WELKOM! 
ACTIVITEITEN 

MAART-APRIL 
2018  

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

Langs de linkeroever van de Schelde, stroomafwaarts van Antwerpen, is de haven nooit ver weg - maar ligt, dankzij de 

compensatieplicht bij de voortdurende havenuitbreidingen, ook een snoer van natuurparels. Deze open plassen met 

rietkragen, natte graslanden, slikken en schorren vormen niet enkel een mekka voor water- en weidevogels maar bie-

den ook heel wat trekvogels een welkome tussenstop. Vandaag brengen we nog eens een bezoek aan een aantal van 

deze gebieden, waarbij we het speurwerk naar wat er reilt en zeilt afwisselen met enkele korte wandelingen.  

Rond deze tijd van het jaar zijn de laatste wintergasten zoals nonnetje en blauwe kiekendief hopelijk nog present, maar 

kunnen we normaal ook al genieten van de eerste lentebodes zoals de zomertaling en de grutto. Het precieze program-

ma zullen we bepalen tijdens de voorbereiding en met behulp van waarnemingen.be, maar potentieel interessante 

plekken zijn er meer dan genoeg: het Groot Rietveld en de Rietmoerassen bij Kallo; Putten en Drijdijck bij Kieldrecht; de 

nieuwe natuurinrichting nabij Prosperpolder; de Doelpolder (met overwinterende lepelaars) en het Paardenschor… 

Tussendoor voorzien we een gezellig cafeetje waar we ons lunchpakket mogen aanspreken. In de late namiddag gaan 

we waarschijnlijk nog even gluren bij onze noorderburen in het Verdronken land van Saeftinghe, en bij de slikken van 

Paal.  Zelfs voor wie deze gebieden al vaak bezocht heeft valt er altijd weer wat leuks te beleven. En met vele verrekijkers 

en telescopen zie je gegarandeerd meer dan alleen! 

 

Praktisch: Vertrek met eigen wagens om 8u30 u aan ’t Spant te Wilrijk. Daar terug om ca. 18u. Aansluiten na de 

middag is mogelijk. Contacteer dan een week vóór de excursie de leiding om plaats en uur af te spreken.    

Gids en leiding: Rudy (RVC) en Wim (WRO) > contactgegevens achteraan in dit bulletin. 

Natuurpunt Hobokense Polder ging in op de vraag tot samenwerking met het stedelijk openluchtmuseum voor beeld-

houwkunst, het vermaarde Middelheim, en deed hiervoor een beroep op ARDEA om een eerste themawandeling te 

begeleiden. Het is meteen goed raak: een échte vogelexcursie, dwars doorheen een park vol hedendaagse kunstwer-

ken. Woody woodpecker meets Rodin! We citeren uit het officiële museumprogrammaboekje: 

 

WANDELING IN HET MUSEUMPARK 

In het vroege voorjaar bakenen spechten hun territorium af met hun typisch tromgeroffel. Tijdens de spechtenwandeling 
laten de gidsen van ARDEA je kennis maken met deze roffelende bosbewoners. De grote bonte specht en de groene specht 

komen voor in het Middelheimmuseumpark. De korte KIET-KIET-roep verraadt de aanwezigheid van de grote bonte specht. 
En wie een lachende roep hoort, weet dat een groene specht in de buurt is en kijkt best om zich heen naar een vogel met een 

sterk golvende vlucht. De wandeling wordt begeleid door de natuurgidsen van ARDEA. Deze regionale vogelwerkgroep van 
Natuurpunt doet onderzoek naar spechten in het park van het Middelheimmuseum en het naburige Nachtegalenpark en 

Park Den Brandt. Je gaat op stap met professionele vogelspotters. 
WEETJES OVER SPECHTEN 

In het volksgeloof wordt aangenomen dat een roepende specht regen voorspelt. In de korte KIET-KIET-roep van de grote 
bonte specht meent men dan ook giet! giet! te horen. De groene specht heeft een erg lange tong die tot 10 cm buiten de 

snavelpunt kan worden uitgestoken. De vogel gebruikt haar tong net als een miereneter om larven en cocons van mieren uit 
hun nest op te likken. 

 
Praktisch: Start om 10 uur, aan het kasteel (onthaal/shop). Einde om 12 uur. Maximum 50 deelnemers toegelaten  

(25 per gids), en inschrijven is nodig. Dat kan via een mail naar ria.thys@telenet.be of bel 0476 33 79 36. Gidsen:  

Luc (LVS) en Walter (WDW).  

ZATERDAG 10 MAART 2018 

SPECHTENWANDELING 

MIDDELHEIM 

10 - 12 uur 
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Sinds 2011 bezet een koppel slechtvalken een territorium op het Kiel te Antwerpen. In 2012 werd door Natuurpunt 

Hobokense Polder, het Fonds voor de instandhouding van Roofvogels (FIR) en Woonhaven, met de steun van vele 

peters en meters, een broedkast geplaatst op één van de Kielse Silvertop-woontorens. Een broedgeval in 2013, met een 

nest in de werf van de nabije toren, bracht vier jonge vogels op. Maar sindsdien bleef het stil rond de Silvertops. Sinds 

2015 zijn er wel broedpogingen op de toren van de Christus Koningkerk aan de Jan De Voslei. Ook hier zorgen de 

slechtvalken weer jaarlijks voor een spannend verhaal, dat telkens door enkele doorwinterde waarnemers van ARDEA 

wordt genoteerd. Samen met de parochie– en buurtgemeenschap kijkt de vogelwerkgroep nu uit naar hoe het zal verlo-

pen in de lente van 2018. Zal er weer een broedpoging zijn? Is het plaatsen van een nestbak mogelijk? Zorgen de vogels 

weer regelmatig voor een prachtige luchtshow? 

Tijdens een open info-moment verneemt u in een notendop ‘alles over slechtvalken’ en brengt ARDEA het actuele 

nieuws over de slechtvalken van ’t Kiel, met een rijk geïllustreerde presentatie, fascinerende filmopnames (o.a. met 

drone) en recente berichten van onze veldwaarnemers. Buiten wordt een observatiepost geïnstalleerd met telescopen, 

zodat u (met een beetje geluk) de slechtvalken LIVE in het vizier te zien krijgt Iedereen is zeer welkom, en ook in het 

bijzonder alle slechtvalk-peters en -meters van het eerste uur. 

 

Praktisch: Programma: vanaf 16 uur observatiepost, buiten aan de kerk – om 17 uur: presentatie in de feestzaal van de 

kerk (eerste verdiep) – vanaf 18 uur: gelegenheid tot vraagstelling tussen pot en pint. Einde omstreeks 19 uur. De inkom 

is gratis, maar graag vooraf een seintje als aanmelding is gewenst a.u.b., via mail naar ardea@hobokensepolder.be. 

Plaats: Christus Koning Kerk, ingang Louis Straussstraat 1, 2020 Antwerpen. Coördinatie: Joris (JVR) en ARUW. 

ZATERDAG 10 MAART 2018 

INFO-MOMENT SLECHTVALKEN 

CHRISTUS KONINGKERK - KIEL 

16 - 19 uur (observatiepost en voordracht) 

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

ders  zijn is er mogelijk een impact op soorten als boomklevers en spechten. Het is een opmerkelijke recente exoot 

want deze soort is aan een steile opmars bezig in West-Europa. Vooral in grote steden is de halsbandparkiet meer en 

meer aanwezig. De as Brussel-Mechelen-Antwerpen wordt beschouwd als een potentieel groeigebied voor deze soort. 

In Brussel groeide een populatie uit van minstens 7000 exemplaren op 30 jaar tijd, nadat  in 1974 slechts 50 vogels 

werden losgelaten in het  Melipark. Nu zou Vlaanderen minstens ca. 10.000 halsbandparkieten tellen.  

Na een spannende zoektocht vond ARDEA in de zomer van 2015 een regionale slaapplaats van 35 halsbandparkieten 

in een boom in het Kielpark. Om de evolutie van het aantal in onze regio verblijvende hb-parkieten te kunnen volgen, 

startten we in 2016 met regelmatige tellingen op deze slaapplaats. Hoeveel vogels komen hier ‘s avond tegen de sche-

mering samen? Zijn het mannetjes en vrouwtjes? Alleszins een zeer boeiend fenomeen om te volgen, en een kans om 

meer over deze bijzondere vogelsoort aan de weet te komen. Tijdens de vorige wintertelling in november 2017 telden 

we ca 45 parkieten (waaronder één zeldzaam blauw exemplaar!) zodat we vandaag het aantal kunnen vergelijken en 

vaststellen of er al dan niet winterslachtoffers zijn gevallen. 

 

Praktisch: Afspraak: Hoofdingang Kielpark, Sint-Bernardsesteenweg, Antwerpen-Kiel │  Bijeenkomst: 17.00 u, einde 

rond 18.30 uur  Leiding: Walter (WDW) Aanmelden gewenst voor 25/02 via  ardea@hobokensepolder.be, want bij 

slecht weer wordt deze telling verplaatst. 

ZATERDAG 24 MAART 2018 

HALSBANDPARKIET TELLING 

16 - 19 uur 

Het tellen van watervogels zoals de wintertaling kent in Vlaanderen reeds een lange traditie die teruggaat tot in de jaren 

’50 en ’60. Duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, rallen, steltlopers (en facultatief ook meeu-

wen) worden ‘s winters overal simultaan geobserveerd en geteld. Het doel van deze tellingen is om een inzicht te verkrij-

gen in de aantallen, de trends en de verspreiding van watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in onze wetlands 

verblijven. De coördinatie van de tellingen en het beheer van de gegevensbank is sinds 1986 in handen van het Instituut 

voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). ARDEA-medewerkers verzorgen al jaren de tellingen in onze regio. Met de Schel-

de, de forten en enkele fraaie natuurgebieden zijn hier steeds mooie resultaten geboekt. Teller Marc Hofman noteerde 

onlangs in november op de vijvers van de forten nog recordaantallen. De laatste telling van dit winterseizoen is gepland 

op 17 of 18 maart. Normaal wordt er op zaterdagochtend geteld maar bij slecht weer kan het verschoven worden naar 

zondag. Het zijn de lokale tellers die het exacte moment en het vertrekpunt bepalen. Geïnteresseerden zijn altijd welkom 

om mee te gaan tellen. Zij nemen best zelf even op voorhand contact op met één van de tellers, per mail of telefonisch. 

 

Praktisch: de telgebieden en de tellers zijn: Hobokense Polder: andre.van.langenhove@telenet.be (0486/82.68.22) 

│ Waterlink  Aquafin: peter.bastiaensen@gmail.com  │ Fort VII, Fort VIII en Schoonselhof: peggy.beers@telenet.be 

(0485/52.81.25) │ Forten V,en VI  marc.hofman3@telenet.be (0494/56.01.07) Park Kielse Vest : Joris Van Reusel, 

ardea@jupiter24.be (0486/83.62.34) 

ZATERDAG 17 MAART 2018 

INBO WATERVOGEL TELLING 

OP AFSPRAAK MET LOKALE TELLER 

Wie komt mee nestkasten timmeren? Nestkasten voor kool- en pimpelmeesjes in onze tuinen zorgen voor nuttige 

bijkomende broedkansen voor deze vogels. Maar ook voor heel wat andere minder bekende soorten kunnen nestkas-

ten helpen om hun lokale populatie in stand te houden. Voor deze editie van onze nestkast-timmerdag gaan we daarom 

ook eens kasten maken voor o.a. grauwe en bonte vliegenvanger, witte en grote gele kwikstaart, boomklever en –

kruiper. De kasten worden in de natuurgebieden van ons werkingsgebied opgehangen en opgevolgd.  

Ook aan grote kasten voor uilen en roofvogels, waarvan ARUW er al enkele tientallen heeft gemaakt en opgehangen, is 

nog wat (onderhouds-)werk, waarbij hulp welkom is. Onze medewerkers staan te popelen om aan de slag te gaan. 

Vlieg je er mee in? Dames, heren, jongelui… al wie da een stukske kan zagen of kloppen is welkom. Kinderen kunnen 

een bijenkastje maken. ARDEA zorgt voor de bouwplannen, hout, nagels, schroeven, dakdichting, natuurverf en werk-

gerief en ook voor stroom en drankjes. Maar uiteraard kan je ook eigen materiaal meebrengen. Vergeet zeker je werk-

handschoenen niet! Zo hebben we binnenkort dank zij jou er weer enkele nieuwe broedpaartjes bij! 

 

Praktisch: Tussen 13 en 17 uur op het terrein aan de ingang van natuurgebied Fort 7, Legerstraat te Wilrijk.. Als je 

komt, geef ajb vooraf een seintje om voldoende materiaal te voorzien. Contacteer Eddie (ESC) of Joris (JVR). 

ZATERDAG 17 MAART 2018 

NESTKAST-TIMMER-DAG 

13 - 17 uur 
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ZATERDAG 31 MAART 2018 

NACHT VAN DE STEENUIL 

19 - 22 uur 

ZATERDAG 14 APRIL 2018 

BLAUWE REIGER ONDERZOEK 

15 - 17.30 uur 

Vogelwerkgroep ARDEA telt dit jaar al voor het vijfde opeenvolgende jaar het aantal broedparen van haar boegbeeld 

Ardea cinerea, de blauwe reiger dus, in het Engels bos van de stadsbegraafplaats Schoonselhof te Wilrijk. 

Ook dit jaar trekken we behoedzaam en voorzichtig één keertje de kolonie in om de evolutie op te volgen. In het verwil-

derde bos achter de kasteelvijver nestelen de reigers er vooral op de kruinen van grove dennen. Bewoonde reigernesten 

zijn in april herkenbaar door de aanwezigheid van volwassen vogels op het nest  of door de verse uitwerpselen, eier-

schalen en braakballen onder de nestbomen. Ondanks de recente natuurbeheerwerken,  rond de waterpartijen en langs 

de bosrand, stelden we in 2017 vast dat de kolonie er nogmaals lichtjes op vooruit is gegaan. We zijn benieuwd hoe het 

dit jaar gaat…. 

 

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

verstoring beperken, is vooraf aanmelden nodig.  Wie wil deelnemen geeft dus vooraf een seintje met opgave van je 

telefoonnummer aan Luc (LVS) De afspraakplaats wordt aan de aangemelde deelnemers kort vooraf meegedeeld. 

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

ARDEA nodigt iedereen weer uit om mee te komen trektellen in Hoboken. Dat kan op twee manieren: 

Eén: ben je een doorwinterde trekteller en heb je een flexibele agenda? 

Weersafhankelijke trektellingen op trektelpost Hoboken-Polder (data onbekend) 

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

het doortrekken van vogels in grote getalen er ook niet beter op. De resultaten van die recente lentetrektellingen waren 

dan ook wat minder boeiend, zodat ARDEA besloot om vanaf 2017 de trektelpost op de Scheldedijk aan de Hobokense 

Polder tijdens het voorjaar enkel te bemannen bij aangekondigd goed trek-weer. Dat wil zeggen: droog, matige wind (3 

BFT) uit NO. Onze doorwinterde trektellers Maarten en Walter houden de weerberichten in die periode dagelijks in het 

oog, en via Luc wordt het tellen dan daags voordien aangekondigd op de blog. Er wordt dan ook geteld van 8 uur tot de 

middag. Wie interresse heeft om hierbij aanwezig te zijn, volgt dus best ook het weerbericht en de blog. Op de website 

www.hobokensepolder.be/trektellen kan je de telresultaten volgen. 

Of twee: wil je eerder eens kennismaken en ingeleid worden in de trektel-kunde?  

Eénmalige trektelling met gids (op zaterdag 7 april) 

Weer of geen weer, op zaterdag 7 april wordt de trektelpost sowieso geopend en is iedereen welkom. Onze meest erva-

ren trektellers en telpost-oprichter Luc Van Schoor zullen dan graag hun arendsogen, hun scherpste oren en hun tele-

scopen inzetten om u zo veel mogelijk te laten kennismaken met de overvliegende trekvogels, en de kneepjes van het 

vak bij dit bijzonder vogelonderzoek. Altijd zijn er wel verrassende waarnemingen te noteren, maar zelfs zonder die onre-

gelmatige uitschieters is het een bijzonder leerrijke ervaring. 

 

Praktisch: Geïnteresseerden contacteren best  op voorhand eventjes ARDEA-tellers Maarten (MMO) of Walter 

(WDW), en kunnen via de blog de dagelijkse  berichtgeving volgen. Plaats: Scheldedijk Hobokens Polder, via Petrole-

umkaai (parking) of via Polderstad.  Meebrengen: (warme) drank, klapstoeltje. 

ZAT. 31 MAART TOT ZAT. 5 MEI 2018 

VOGELTREKTELLINGEN TTP HP 

ZATERDAG 7 APRIL 2018 

TELLING MET GIDS 

8-12 uur 

Voor de 2
e
 keer nodigen we iedereen graag opnieuw uit om meer te weten te komen over uilen die bij ons in de buurt 

leven. Ook al zijn deze prachtige vogels erg zeldzaam geworden in ons sterk verstedelijkt land, toch zijn er hier en daar 

nog geschikte plaatsen waar een soort als het kleine, vinnige maar schuwe steenuiltje voorkomt. Dankzij de hulp van 

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

laatste jaren zelfs prima en komt nu voor in parken en tuinwijken. En hoe doet de ransuil het tegenwoordig? Op deze 

infoavond kom je er meer over te weten. 

Tijdens de jaarlijkse Nacht van de Steenuil, een evenement dat op tal van plaatsen in Vlaanderen wordt georganiseerd 

door de Steenuilwerkgroep van Natuurpunt, wordt vooral de kleinste bij ons voorkomende uilensoort, typisch voor 

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

enkele jaren bezig is met lokaal onderzoek en broedkasten plaatst, doet mee en verwelkomt alle natuur- en uilenliefheb-

bers op een lokaal event. Dit jaar wordt opnieuw samengewerkt met de gemeente Hove, die een zaaltje ter beschikking 

stelt. Na een korte geanimeerde presentatie weet je alle basisc over onze uilen (en in het bijzonder over steenuilen, hun 

gedrag en voorkomen) en licht ARUW toe hoe zij ook in onze buurt sinds enkele jaren deze vogels onderzoeken en 

beschermen. Bij een drankje (met echt uilenbier) is er gelegenheid om vragen te stellen en nadien nemen onze uilenken-

ners u mee tijdens een stiltewandeling. We gaan op de beste plekjes in de omgeving op zoek naar steenuil, kerkuil en 

bosuil. Met wat geluk horen we ze roepen en vangen we er een glimps van op! Bij onze eerste editie in 2017 waren heel 

wat families en kinderen aanwezig en hoorden we zowel de steenuil als de bosuil roepen. 

 

Praktisch: Plaats: Bovenzaal van het gemeentelijk ontmoetingscentrum De Markgraaf, Kapelstraat 8, Hove 

Aanvang: 19 u stipt. Einde wandeling: ca. 22 u. Let op: Je komt best met de fiets (of wagen) naar De Markgraaf.  

Na de presentatie moeten we ons immers enkele kilometer verplaatsen naar het beste uilengebied in de buurt. Dat kan 

fietsend, of samen-rijdend met de auto. Vooraf inschrijven is verplicht, want slechts een beperkt aantal deelnemers is 

mogelijk. Dat kan via een mailtje naar Niels (NSC), met opgave van je naam en het aantal personen. Kinderen zijn 

welkom, wel graag apart vermelden. Leiding: Eddie (ESC), Niels (NSC), Joris (JVR) e.a. ARUW-medewerkers. 

ZATERDAG 28 APRIL  INFO-AVOND ZWALUWEN (Fort 7) (avond) 

DINSDAG 1 MEI    VOGELEXCURSIE LOKEREN + GENT (wagens, hele dag) 

ZATERDAG 6 MEI   BEZOEK TTP BRESKENS & ZEEUWS-VLAANDEREN (wagens, hele dag) (SLOW!) 

ZATERDAG 3 JUNI   REGIO-TELLING BOERENZWALUW + KIEVIT (fietstocht, voormiddag) 

ZATERDAG 16 JUNI  VOGELEXCURSIE HERLAAR-HERENTHOUT (wagens, halve dag) 

MAART-MEI 2018  Monitoring doelsoorten in 4 parkgebieden (meer info: zie laatste blz.) 
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SAVE THE DATES! 
ARDEA ACTIVITEITEN APRIL-MEI-JUNI 2018 

Meer info vanaf 1 april  

online en in de afdelingsbladen 



Vogelwerkgroep  Ardea 

meer ARDEA-info via: 
website  hobokensepolder.be/vwg-ardea 
blog     ardea.hobokensepolder.be 
mail           ardea@hobokensepolder.be 

ORGANISATIE 
 

ARDEA is een regionale Natuur-
punt werkgroep met als werkingsgebied de lokale 
Natuurpuntafdelingen Zuidrand en Hobokense Pol-
der, en is zo actief in het zuidelijk Antwerps randstede-
lijk gebied van Hoboken, Antwerpen-Kiel, Wilrijk en 
Edegem tot Hove. Voortbouwend op decennia erva-
ring en lokale werking, worden sinds 2013 onder de 
noemer ARDEA tal van vogelonderzoeken, vogelbe-
schermingsacties, educatieve en sensibiliseringspro-
jecten omtrent vogels georganiseerd, gericht op een 
breed publiek en appellerend aan het beleid. Van 
hieruit worden ook vogelexcursies en studiebezoeken 
georganiseerd buiten de eigen regio. Alle activiteiten 
zijn open voor iedereen, lidmaatschap van Natuurpunt 
wordt gewaardeerd. SLOW!-activiteiten zijn specifiek 
rustig en laagdrempelig. Tijdens de jaarlijkse herfstbij-
eenkomst worden onderzoeksresultaten gepresen-
teerd en een nieuwe activiteitenkalender voorgesteld. 
Trouw aan het moto ‘het moet plezant blijven’ is er 
geen officieel bestuur, wie wil doet mee. De werking 
wordt natuurlijk wel (zo goed mogelijk) gecoördineerd 
door Luc Van Schoor en Joris Van Reusel, gelukkig 
ondersteund door een actief team (m/v) van enthousi-
aste vogelkenners, natuurbeschermers, -gidsen en -
fotografen, allen liefhebbers van de natuur. Iedereen 
die actief wil meewerken is steeds welkom op één van 
onze gezellige bijeenkomsten of kernvergaderingen. 
Geef best een seintje vooraf.  
ARUW is binnen de vogelwerkgroep de werking die 
specifiek bezig is met roofvogels en uilen: bescher-
mingsprojecten o.a. voor toren- en slechtvalk, kerkuil 
en steenuil werden opgezet en worden nauwkeurig 
opgevolgd. Studie- en onderzoeksprojecten leveren 
een betere kennis omtrent het voorkomen en de 
kansen van deze vogels in onze regio. Eddie Schild is 
hét Aruw-aanspreekpunt. 
Kernvergaderingen: in NP-lokaal De IJsvogel, Fort 7, 
Legerstraat, Wilrijk , om 20 uur  op volgende data: 
ARDEA: maandagen 07/05, 06/08, 05/11/2018 
ARUW: vrijdagen 18/05, 28/09/2018 
 

COMMUNICATIE 
 

Alle ARDEA medewerkers zijn steeds aanspreekbaar 
en persoonlijk te contacteren (maar allen vrijwilligers, 
vaak werkend of druk bezet). Voor algemene en niet 
dringende vragen is een e-mail geschikt. Voor meer 
info zijn er meerdere bronnen. 
Mail ARDEA via ardea@hobokensepolder.be. 
Volg de laatste berichten en updates van aankondi-
gingen op de ARDEA-blog: De activiteiten van ARDEA 
worden elk kwartaal ook aangekondigd in de Natuur-
punt afdelingsbladen rAntgroen (Zuidrand) en Polder-
blad (Hobokense Polder), op de afdelingswebsites en 
ook via een eigen bulletin en website. Ook op Face-
book vind je Ardea. 
In de ARDEA-Bib worden verslagen en rapporten 
verzameld, maar ook de vele (vaak prachtige) foto’s 
van tijdens de excursies en onderzoeken. Die worden 
ter beschikking gesteld van de Natuurpunt-organisatie 
zoals de redacties van tijdschriften en webmasters, ter 
ondersteuning van de publicaties en promotie. Het 
vormt ook een archief waarin veel informatie omtrent 
vogels en vogelbescherming te raadplegen valt. De 
ARDEA-Bib wordt beheerd door enkele ‘admins’. 
Toegang op aanvraag.  Gezocht: admin (m/v) voor 
beheer van de Ardea-bib. 

Met dank aan Sights of Nature, Brugge. 

I?NFO! 

 

Praktische regelingen bij excursies 
Tenzij anders vermeld bij de aankondigingen, gelden volgende afspraken bij de excursies: 

• Mee te brengen: (indien je dit bezit) verrekijker, vogelgids, camera, telescoop. 

• Excursies van een volle dag voorzien ’s middags een lunchcafé, waar eigen picknick mag. 

• Kledij: de standaard uitrusting is stevige wandelschoenen, en aan koude, regen of zon aangepaste kledij 

• Vertrek met fiets of eigen wagens: steeds met samenkomst aan ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk. 

• Excursies met wagens zijn auto-delend: meerijdende deelnemers betalen 0,07 eur/km/pp aan de chauffeur. 

• Excursies maken zo veel mogelijk gebruik van wandelpaden en vlak terrein. Kinderen zijn zeer welkom, al is stilte tijdens 

sommige onderzoeksactiviteiten wel een must. Informeer vooraf bij de leiding wat mogelijk is. 

• Betalingen voor inschrijvingen gebeuren steeds op rekeningnummer BE81 523080650424 van Natuurpunt-ARDEA.  

• De datum van de storting geldt als inschrijvingsdatum. 

Gidsen en leiding 
Bij elke ARDEA-activiteit is een ervaren begeleider of coördinator aanwezig, vaak vergezeld van een natuurgids. Vragen over de 

praktische zaken kunnen aan hen rechtstreeks gesteld worden via e-mail of telefonisch. De gidsen/begeleiders zijn o.a.: 
RBE_Beyers Raf: raf_beyers@hotmail.com | GBO_Borremans Guy: guyborremans@gmail.com | WDW_De Weger Wal-

ter: (0495/23.77.10) deweger.walter@skynet.be  | KDL_De Lange Kathy: kathy.de.lange@gmail.com | MHO_Hofman 

Marc: (0494/56.01.07) marc.hofman3@telenet.be | MLE_Lefranc Marnix: (0499/23.01.99) marnix.lefranc@telenet.be  | 

MMO_Mortier Maarten: (0496/83.98.44) mmortar@hotmail.com  | WME_Mertens Wim: (0499/58.99.16) 

wim.a.mertens@proximus.be | WRO_Roelant Wim: (0477/34.07.21) roelantwim@gmail.com | ESC_Schild Eddie: 

(0498/73.60.77) eddie.schild@scarlet.be | NSC_Schild Niels: (…) schild.niels@scarlet.be | RVC_Van Cleuvenbergen 

Rudy: (03/464.05.57) rudy.vancleuvenbergen@skynet.be | JVR_Van Reusel Joris: (0486/83.62.34 ) ardea@jupiter24.be | 

LVS_Van Schoor Luc: (0494/33.63.09) luc.vanschoor@scarlet.be | WVS_Van Spaendonk Walter: (0479/98.57.77) wal-

ter.van.spaendonk@skynet.be | 

ACTIVITEITEN  
MAART-APRIL  2018  
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MONITORING DOELSOORTEN IN PARKEN EN SCHOONSELHOF 

MAART – APRIL – MEI 2018 

 

 

Na succesvolle broedvogelinventarisaties in o.a. de Hobokense Polder, Groen Neerland (Wilrijk) het Uilenbos (Hove) en 

in beperkte mate het Fort 6 en het Klaverblad (Wilrijk), zal ARDEA zich dit jaar richten op de parkgebieden. Op vraag van 

Natuurpunt-studie onderzoeken we het voorkomen van een aantal ‘doelsoorten’ zoals spechten, boomklevers en 

ijsvogel in de gebieden Den Brandt, het Nachtegaelpark, het Middelheimpark en de begraafplaats Schoonselhof. Ook 

naar andere vogelsoorten wordt gespeurd. De resultaten zullen worden gebruikt om op beleidsniveau gepast beheer 

van deze gebieden te kunnen plannen.  

Zo een monitoring vergt een systematische aanpak, waarbij maandelijks minstens één keer over een zelfde traject door 

het (deel-)gebied wordt gewandeld en de waargenomen vogelsoorten worden genoteerd. Dat gebeurt meteen ter 

plaatse in een digitale databank. Om dit te kunnen doen, werkt ARDEA met enkele vast teams per deelgebied, en één 

coördinator die alle teams aanstuurt. Elk team telt minstens één ervaren waarnemer, en kan worden aangevuld met 

enthousiaste vogelaars die zo kennis en ervaring willen opdoen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de coör-

dinator, maar dienen zich wel liefst te engageren voor minstens 3 à 4 trajectwandelingen die ’s ochtendsvroeg zullen 

doorgaan. De data zullen begin maart worden vastgelegd, de afspraakplaatsen worden per team geregeld.  

Praktisch:  Wil je meedoen met dit onderzoek, meld je dan vooraf aan via e-mail naar ardea@hobokensepolder.be. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt in één of simultaan in meerdere gebieden gemonitord .Aanvang: 8.00 uur 

(einde om 12.00 uur). Coördinatie: Luc (LVS)  

ONDRZK 

ARDEA aan het werk tijdens de broedvogelmonitoring in het Uilenbos, Hove, 2017 


