
MAART-JULI 2014 

HOBOKENSE  POLDER 

Natuurpunt Hobokense Polder m.m.v. ARDEA 

Soortenmonitoring / Beperkte broedvogelinventarisatie 

 

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

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

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

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

Heeft ons jarenlang  gericht natuurbeheer al wat opgeleverd?  

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

vaste routes vergt. In de periode vanaf  maart tot julizal in kleine teams (max 4 personen) minstens tweeweke-

lijks gewandeld, gekeken en vooral ook geluisterd worden naar een selectie van vogelsoorten zoals o.a. nach-

tegaal, blauwborst en zwartkop, en worden de gegevens ingevoerd in AVI-map (een wetenschappelijke data-

bank). Conservator en bioloog  Wim Mertens coördineert het project, ARDEA werkt mee. Voor elke vastgelegde 

datum is één dagverantwoordelijke aangesteld. 

Vrijwilligers die een steentje willen bijdragen zijn steeds welkom, maar er wordt van de deelnemers een rede-

lijke kennis verwacht van de zangvogelgeluiden omdat dit essentieel is  voor de determinatie van vogels die 

zich meer laten horen dan zien. Ook vroeg uit de veren kunnen is een basisvaardigheid die noodzakelijk is, 

want de inventarisaties starten bij zonsopgang, wat soms pijnlijk kan zijn. Niets voor langslapers dus (**). Je 

krijgt er wel gegarandeerd enkele wonderschone ervaringen voor terug.! 

ACTIVITEITEN 
MAART-JUNI 

2014  

Internationale Wildwatervogeltellingen in je eigen regio 

 

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

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

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

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

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

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

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

der en ook op de waterplas van Waterlink op ’t Kiel.  Dit levert niet meteen spectaculaire waarnemingen van 

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

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

in onze verstedelijkte omgeving, wordt er door aangetoond.  

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

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

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

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

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

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

15/16 MAA.  

-KOETJES TELLEN! 

Vogelwerkgroep ARDEA 

Praktisch: 

● Vastgelegde zekere data zijn  zaterdagen  

29 maart (WM) 

12 en 26 april (LVS) 

10 (LVS) en 24 (WM) mei 

7 (LVS) en 21 (BM) juni  

5 juli (BM) 

●  Enkel afspreken met de dagverantwoordelijke 

want bij slecht weer wordt de datum verschoven. 

Kandidaten kunnen best rechtstreeks contact 

opnemen met de dagverantwoordelijken : 

(WM) Wim Mertens (0499/58.99.16)  

(BM) Bert Mertens  (0499/03.00.09) 

(LVS) Luc Van Schoor (0494/33.63.09) 

 

 

● Hobokense Polder 

   andre.van.langenhove@telenet.be 

● Waterlink 

   info@jupiter24.be (Joris Van Reusel) 

● Fort VIII  en Schoonselhof 

   peggy.beers@telenet.be 

● Forten V en VI en VII 

   marc.hofman3@telenet.be 

B U L L E T I N  V O O R  R E G I O N A L E  V O G E L A C T I V I T E I T E N  

[02] 
IEDEREEN WELKOM! 

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

Spechtenspeurtocht  

 

Het vroege voorjaar is dé periode om op spechtenspeurtocht te gaan. Hun geroffel en geroep is dan goed 

hoorbaar in bossen en grote parken, en door het ontbreken van gebladerte krijgen we ze ook af en toe goed te 

zien. We onderzoeken regelmatig andere gebieden, en hopen zo binnen enkele jaren een goed inzicht te krij-

gen in het vorokomen van deze boeiende bosvogels in onze regio. Tijdens de eerste spechtentocht dit voorjaar 

in de Hobokense Polder ontdekten we meteen een Kleine bonte specht met ernstig broedindicerend gedrag. 

Benieuwd hoe dit verhaaltje verder loopt? Kom eens mee op tocht! 

Let op: zondag 16 maart wordt voorzien als reservedatum indien het toch slecht weer zou zijn op 9 maart. 

 

ZONDAG 9 MAART 2014 

SPECHTENONDERZOEK 

ARDEA 

Praktisch: 

● Afspraak om 9.30 u aan de vijver van de Schel-

delei Polderstad, Hoboken 



Start Trektellen op de Trektelpost Hobokense Polder 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ZATERDAG 15 MAART 2014 (tot mei) 

ÉÉN TELLER MAAKT DE LENTE NIET.... 

Vogelwerkgroep ARDEA 

Praktisch: 

● Dagelijks, van zonsopgang tot de middag,   

    behalve bij zeer ongunstig weer.  

● Meer informatie:  neem contact op met vaste 

    trekteller Luc Van Schoor 

● Volg de waarnemingen op: www.trektellen.org 

    > België > Hobokense polder 

Initiatiecursus Vogeltekenen 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nen opsteken! De eerste les met boeiende korte lezingen is ook open voor niet-cursisten! 

VR 14, ZO 23, ZA 29 MAART 2014 

H-OP PAPIER! 

ARDEA m.m.v. Natuurpunt Hobokense Polder 

Praktisch:  

● Inschrijven door storting van 18  euro 

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

    rekening van Natuurpunt Hobokense Polder vzw 

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

    Jongeren tot 15 jaar genieten halve-prijs-tarief 

    en betalen slechts 9 eur of 12 eur.  

● In de inschrijving is inbegrepen: de cursus, het  

    gebruik van lokalen en lesmateriaal, een drank  

    je en een koek per les, basis papier en teken 

    gerief. 

● De inschrijvingen zijn beperkt tot max. 25 

    personen, dus aarzel niet als je interesse hebt. 

● Het bijwonen van énkel Les 1 (met de voor 

    drachten) is ook mogelijk, mits betaling van 

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

    Aanmelding vooraf is gewenst maar niet nood 

    zakelijk. 

● Lees ook Polder.blad van Januari 2014! 

Vrijdag 14 maart 2014 – 19.00-21.00 uur 

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

Voordrachten ter introductie met als sprekers:  

Gerald Driessens (schets Woudaap), Mauro (schets Hop), Joris Van Reusel, Axel 

Goossens en Joris De Raedt (Dodo productions) 

Plaats: Polyvalente ruimte van het Pius X – Instituut,  

Abdijstraat 128,  Antwerpen-Kiel 

 

Zondag 23 maart 2014 – 14.00-18.00 uur 

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

 

Zaterdag 29 maart 2014 – 13.00-18.00 uur 

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



Regionale ronde langsheen de beste vogelplekjes—de toer op! 

 

Vanaf zonsopgang tot de avond bezoeken we opeenvolgend verschillende natuurgebieden van Hoboken tot 

Hove. We trachten tijdens de wandelingen en verplaatsingen zoveel mogelijk vogels te spotten in onze regio 

en noteren daarbij alle plaatselijke en overvliegende vogels, auditieve waarnemingen inbegrepen. 

Per gebied kruisen we alle waargenomen soorten aan op de vogellijst.  Na de laatste avondwandeling wordt de 

definitieve  soortenlijst opgemaakt tijdens een slotdronk. 

Dit is een groepsactiviteit voor jong en oud, en dus geen wedstrijd. Iedere vogelliefhebber(ster), van leek tot 

kenner, is welkom gedurende de ganse dag of een deel ervan.  Je kan telkens na een wandeling meefietsen 

naar de volgende startplaats of er met de wagen naartoe rijden.   

 

Programma in ‘t kort (voor een uitvoeriger progamma zie de blog of Polder.blad en Rantgroen) 

 

● 06.30u → 09.15u : Broedvogels in de Hobokense Polder / vroegochtendexcursie 

Afspraak : 06.30u parking einde Scheldelei, Polderstad – Hoboken. 

● 09.30u → 12.00u : Vogeltrektelling Hobokense Polder / Afspraak : 09.30u parking einde Scheldelei 

● 13.00u → 14.30u : Fort VII Wilrijk / Afspraak : 13.00u ingang Fort VII, Legerstraat Wilrijk.  

● Picknick mogelijk vanaf 12.30 u in lokaal De IJsvogel / Dranken en soep ter plaatse verkrijgbaar 

● 15.00u → 16.30u : Cleydaelhof te Aartselaar / Afspraak : 15.00u Parking Cleydaelhof, ingang Zinkvalstraat 

● 17.00u → 18.30u : Hof ter Linden te Edegem / 17.00u parking ingang dreef Hof ter Linden, Drie Eikenstraat  

● 19.30u → 22.00u : Uilenbos te Hove / Afspraak : 19.30u parking Sint Laureynsplein, centrum Hove. 

● 22.15u : Slotdrink  te Hove / Afspraak :22.30 u  in  café Bahnhove ,Kapelstraat 117 1, 2540 Hove 

 

ZATERDAG 3 MEI 2014 

1° ARDEA VOGELTOER (RALLY) 

ARDEA 

Weidevogels en watervogels in nieuw overstromingsgebied  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

goed gevulde dag en een niet te missen activiteit! 

ZONDAG 30 MAART 2014 

VOGELEXCURSIE KALKENSE MEERSEN 

Natuurpunt Hobokense Polder m.m.v. ARDEA 

Praktisch:  

● Afspraak om 8u30 op de parking onder de 

viaduct aan 't Spant, Boomsesteenweg 335 in 

Wilrijk. Einduur om 18 u op dezelfde plaats. 

● Kostendelend vervoer aan 7 eurocent/km.  

● Om te garanderen dat iedereen kan meerijden, 

is inschrijving op voorhand verplicht.   

● Deelnemen voor een halve dag is ook mogelijk 

na overleg met de gids. Uiteraard moet je dan zelf 

voor vervoer zorgen 

●  Meebrengen: picknick, kijker, telescoop, vo-

gelgids, warme en regenbestendige kledij, stevig 

schoeisel of laarzen bij regenweer. 

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

ZONDAG 6 APRIL 2014 

FORT VII OPENDEURDAG 

Natuurpunt Zuidrand m.m.v. ARDEA 

10-17.30 uur  

Natuur en Monument 

 

Een belangrijke dag in het proces voor een nog betere bescherming van het natuurreservaat Fort VII en het 

erfgoed dat zo kenmerkend is voor dit gebied in Wilrijk, waarop ARDEA naast vele andere verenigingen aanwe-

zig zal zijn met een stand(je). Vrijwilligers zijn meer dan welkom om hierbij een hand(je) toe te steken!  

Contacteer hiervoor dan Joris Van Reusel (0486/836.234). 

Blauwe reiger broedplaatstelling 

 

Niet zonder reden nam de vogelwerkgroep uit onze regio de naam ARDEA aan, verwijzend naar de Blauwe 

Reigers die in het werkingsgebied broeden in de kolonie op de begraafplaats Schoonselhof te Wilrijk. Het is 

een unieke en wel gekende broedplaats, maar de evolutie van de kolonie is redelijk vaag. Daarom startte 

ARDEA vorig jaar al met een telling van het aantal broedkoppels, wat nu en in de toekomst wordt herhaald.  

Zo krijgen we binnen enkele jaren een beter zicht op de kolonie. Iedereen is welkom op deze telling. 

ZATERDAG 12 april 2014 

REIGERONDERZOEK 

ARDEA 

Praktisch: 

● Afspraak om 15 uur aan de poort van de 

begraafplaats Schoonselhof t.h.v. de hoek  

Legerstraat-Koornbloemstraat, Wilrijk 

Fietstocht naar de polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde  

 

Een dagje samen fietsen in de natuur om kennis te maken met de recente ontwikkelingen ‘over ‘t water’ waar-

bij heel wat nieuwe natuur gecreëerd wordt. Gezonde beweging, een familiaal dagje uit, en zeker met heel wat 

vogels langs het pad. Wie lang en hard kan lopen kan ook mee, maar een fiets in goede staat is wel handig. 

ZONDAG 27 april 2014 

KBR-TOUR 

Natuurpunt Hobokense Polder m.m.v. ARDEA 

Praktisch:  

● zie voor de praktische regelingen Polder.blad 

of de website van Natuurpunt Hobokense Polder 

● gids:  Wim Mertens (0499/58.99.16) 

Praktisch: 

● Mee te brengen: verrekijker, telescoop en 

plooistoeltje kunnen nuttig zijn tijdens de trek-

telling, stevige wandelschoenen/laarzen, picknick 

mogelijk in Fort VII om 12.30u (dranken en soep 

ter plaatse verkrijgbaar).  

● Wie vanuit Hoboken en Wilrijk meefietst tot in 

Hove kan beroep doen op extra fietsvervoer voor 

de terugrit (na de slotdrink).  Meld je daarvoor ten 

laatste op 1 mei aan bij Luc Van Schoor via mail 

luc.vanschoor@scarlet.be 

● We rekenen voor deze eerste  ARDEA-vogeltoer 

op een aangenaam lenteweertje zodat alle geplan-

de uitstappen kunnen doorgaan. Bij twijfel  kan je 

voor de start van elke wandeling bellen naar Luc 

Van Schoor (0494/336309) 

mailto:marnix.lefranc@telenet.be
mailto:luc.vanschoor@scarlet.be


Gebiedsverkenning en infomoment in HOVE 

 

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

gelegen natuurgebied. In de zomer nemen we een kijkje in de bossen van Hove. De uitwerking van het pro-

gramma is nog niet rond, maar verschijnt binnenkort op onze blog en website. Iedereen welkom! 

ZONDAG 18 MEI 2014 

VOGELEXCURSIE ZUID HOLLAND 

Natuurpunt Zuidrand m.m.v. ARDEA 

ardea @hobokensepolder.be 
 

● Waterpiepertellingen in de Hobokense Polder (maart) 

● Slechtvalken op’t Kiel (maart-juni) 

● Nachtzwaluwtocht Brasschaat  (juni) 

● Vogelweekend naar de Noordfranse kust (10-12 oktober) 

● Zeevogelsafari op de Noordzee (zondag 23 november) 

● Voordracht “Vogels in de kunst”(Matthias Depoorter -  winter) 

● Cursus & onderzoek Uilen in de regio (winter) 

 

 

 

ACTIVITEITEN 
MAART-JUNI 

2014 [02] 

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

www.hobokensepolder.be 
www.zuidrand.be 

PLASSENGEBIEDEN GROENE JONKER, NIEUWKOOPSE PLASSEN E.A. (NL) 

 

Vandaag trekken we naar het Groene Hart van Nederland, meerbepaald een drietal uiterst waardevolle water- en 

moerasgebieden.  Het programma in wording voorziet in enkele aantrekkelijke en boeiende wandelingen die 

elke natuurliefhebber kan aanspreken. 

We beginnen deze bijzondere excursie met een bezoek aan de Groene Jonker.  Dit 107 ha grote poldergebed 

werd in 2007 ingericht tot een afwisselend water- en rietland met variabel waterpeil.  Het nieuwe natuurgebied 

ontwikkelde zich sindsdien snel tot één van de mooiste landschappen van Zuid Holland. Via een wandelpad 

met observatiepunten doorkruisen we het waterrijk gebied met zijn grote plas, ruisende rietkragen en natte 

graslanden.  Deze afwisseling in natuur zorgt voor een bijzonder gezelschap van weide- en watervogels.Naast 

broedvogels als Roerdomp, Geoorde fuut, Zomertaling en Snor komen hier o.a. Lepelaar, Zwarte stern en Pur-

pergeiger voedsel zoeken.  In 2013 werden rond deze tijd zeldzame soorten als Witwangstern, Witvleugelstern 

en Steltkluut waargenomen.  De Groene Jonker is dan ook een favoriete plek voor veel vogelaars uit binnen- en 

buitenland. 

De nabijgelegen Nieuwkoopse plassen is een uiterst waardevol  laag veengebied met uitgestrekte rietlanden, 

hooilandjes en moerasheide.  De huidige populaties van Purperreiger, Groenknolorchis en Noordse Woelmuis 

behoren tot de belangrijkste van Nederland.  

We wandelen langs het plassengebied en door polder De Haeck.  Lusthof De Haeck is een beschermde Polder 

die zo’n zestig jaar geleden door een natuurliefhebber is aangelegd als lusthof.  Het is een prachtig stukje 

natuur met water, bos en drassige paden.  De bodem is als een spons, er groeien verscheidene veenmossen, 

Gagel en Zonnedauw.  Bij de vele broedvogels horen ook Ransuil en Wielewaal.  Via een schitterende wande-

ling met paadjes, bruggetjes en doorkijkjes lopen we langs de verschillende natuurtypes van de Nieuwkoopse 

plassen; bos, open water met waterlelies, eeuwenoude legakkers, graslandjes en rietvelden. 

Om de schoonheid en de biodiversiteit van de Nieuwkoopse plassen te behouden wordt er gewerkt aan nieuwe 

natuur rond dit waterrijk gebied.  Afhankelijk van de voorbereiding zullen we mogelijk één van deze nieuwe 

natuurgebieden bezoeken. Zoniet trekken we zoals in 2010 zuidelijker naar de Reeuwijkse plassen, een ander 

veenlandschap en weidegebied met Broedvogels als Grutto en de zeldzame Grote karekiet. 

Zoals je zelf kan oordelen belooft dit een zeer boeiende dag te worden voor elke Natuurpunter en Ardea-er die 

wil kennis maken met enkele oernederlandse natuurgebieden. 

Praktisch: 

● Afspraak  om 8.00 uur stipt op de Bist, Wilrijk 

● Kostendelend rijden met eigen wagens 

● Terug in Wilrijk omstreeks 19.30 uur. 

● Meenemen : picknick, vogel- en plantengids 

(optioneel), kijker, telescoop, fototoestel, bij 

droog weer volstaan stevige wandelschoenen (bij 

regen zijn laarzen aan te raden) en gepaste kledij. 

● Gidsen: Luc Van Schoor (0494/33.63.09) en 

Rudy Van Cleuvenbergen (0478/26.16.03) 

MAANDAG 9 JUNI 2014 

VOGELEXCURSIE  

Natuurpunt Zuidrand m.m.v. ARDEA 

EILAND TIENGEMETEN (NL) 

 

Wat vroeger een quarantaine gebied was voor schepen die lang naar ‘de Oost’ waren geweest, is sinds 

1997 het grootste natuurontwikkelingsproject van Nederland. In mei 2007 verliet de laatste boer het 

eiland. De overige tien bewoners zijn gebleven. Het eiland van 7 bij 2 km in de Haringvliet ten zuiden van 

Rotterdam is een paradijs voor natuurliefhebbers. En natuurlijk voor vogels. Wat kan je beter doen op 

een Pinkstermaandag dan hierheen gaan…? 

Praktisch:  

● zie voor de praktische regelingen Rantgroen of 

de website van Natuurpunt Zuidrand 

● gids:  Luc Van Schoor (0494/33.63.09)  

ZATERDAG 14 JUNI 2014 

ARDEA ZOMERBIJEENKOMST  

ARDEA 

Praktisch: 

● Wandeling start om 14 uur 

● De ARDEA zomer-vergadering start om 16 uur 

●  Plaatsen nog te bepalen, zie de ARDEA-BLOG 

Met dank aan Sights of Nature, Brugge. 


