
ZAT. 21 JUNI + ZON. 6 JULI 2014 

HOBOKENSE  POLDER 

(NP-HP  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) observatieswandelingen vergt. In de periode vanaf  maart tot juli wordt in kleine teams 

(max 4 personen) minstens tweewekelijks gewandeld, gekeken en vooral ook geluisterd naar een selectie van 

vogelsoorten zoals o.a. nachtegaal, blauwborst en zwartkop, en worden de gegevens ingevoerd in AVI-map 

(een wetenschappelijke databank). Voor elke vastgelegde datum is één dagverantwoordelijke aangesteld. 

Vrijwilligers die een steentje willen bijdragen zijn steeds welkom, maar er wordt wel een redelijke kennis ver-

wacht van de zangvogelgeluiden. Twitter telt niet mee! 

ACTIVITEITEN 
JULI-OKTOBER 

2014  

Praktisch: 

● Laatste 2 wandelingen! 

● Dagverantwoordelijke voor deze twee data is 

    Bert Mertens (0499/03.00.09) 

●  Enkel afspreken met de dagverantwoordelijke 

   want bij slecht weer wordt de datum verschoven 

● Projectleiding: Wim Mertens (03/216.93.62) 

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  

[03] 
IEDEREEN WELKOM! 

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

Bezoek aan Vogelopvangcentrum Kapellen + Nachtzwaluwtocht Brecht 

 

In het Vogelopvangcentrum van Kapellen / Brasschaat staan Marcel Peters en zijn enthousiaste equipe 

vrijwilligers dag en nacht klaar staan voor de opvang en verzorging van verlaten, gewonde of zieke 

wilde vogels en dieren. Dat de 4 Kielse slechtvalkzusjes er vorige zomer even verbleven zal wel hebben 

bijgedragen tot de grote belangstelling, waardoor  in januari ll. niet iedereen aan het ARDEA-bezoek kon 

deelnemen. Op initiatief van NP-Zuidrand wordt nu een nieuw uniek bezoek georganiseerd, en dat is in 

deze periode van het jaar, op het einde van het broedseizoen en dus met veel jonge vogels, zeker weer 

een leerrijk moment. Zou de hagelstorm van begin juni ook slachtoffers hebben gemaakt die hier wer-

den opgevangen? 

Aansluitend trekken we opnieuw de vrije natuur in en niet voor zomaar een zomerwandelingetje. We 

gaan op zoek naar de fameuze geitenmelker! Dat is de volksnaam van de mysterieuze Nachtzwaluw, die 

je haast nooit te zien en slechts zelden te horen krijgt. Maar zelfs een glimps opvangen van deze zeldza-

me vogel (die het gelukkig de laatste jaren weer iets beter doet bij ons) bezorgt je kippenvel. Onder 

leiding van een gids bezoeken we het ’t Marum, een deelgebied van het Groot Schietveld te Brecht dat 

niet publiek toegankelijk is (beheerd door ANB) en waar een kleine populatie Nachtzwaluwen geiten 

melkt. Tussendoor kan je je picknick nuttigen in een lokale herberg. Het aantal deelnemers is gelimi-

teerd (door ANB) tot max. 15 personen. Op het moment van verschijnen van dit bulletin kan het al vol-

geboekt zijn. Geïnteresseerden nemen eerst contact met Rudy Vansevenant, per mail of telefonisch.  

ZATERDAG 5 JULI 2014 

VOC + GROOT SCHIETVELD 

(NP-ZR MMV ARDEA) 

Praktisch: 

● Vertrek om 15.15 u op de Bist, Wilrijk 

● Terug omstreeks 24.00 uur 

● Picknick, gepaste kledij, verrekijker 

 Tip: muggenmelk niet vergeten! 

● Gidsen: lokale medewerker (VOC) en 

    Marieke Berkvens (’t Marum) 

● Leiding: Rudy Vansevenant, 0475/49.03.68, 

rudyvansevenant@skynet.be 

 Eventuele inschrijving gebeurt door mail en-

storting van 5,00 euro p.p. 

● Rekening Natuurpunt Zuidrand Antwerpen: 

BE02979976754740 

Steltloperstocht (NL) 

 

Deze klassieker onder de klassieken voorstellen is haast overbodig. Voor de nieuwe vogelliefhebbers

(sters) die bij de schare habituees willen aansluiten willen we graag eerst wat verduidelijken. 

Steltlopers hebben, zoals de naam al zegt, lange poten. Ze hebben zich aangepast aan een bestaan in 

natte of modderige gebieden. De slikken in de Oosterschelde zijn dan ook een eldorado voor deze mod-

derliefhebbers. Duizenden steltlopers die in noordelijke streken broeden, trekken in de nazomer naar de 

Waddenzee en de Zeeuwse delta. Sommigen overwinteren hier, anderen trekken verder naar het zuiden 

nadat ze zich hebben volgegeten op de slikken. Ze foerageren op insecten, wormen, weekdieren en 

kreeftachtigen, soms ook op plantaardig materiaal, kleine visjes, etc. Veel steltlopers hebben daarom 

een aangepaste snavel. Ze kunnen, zelfs met een dichte snavel, de uiteinden enigszins als een pincet 

opensperren. Bovendien is bij deze soorten de snavelpunt bezet met kleine tastlichaampjes. Deze die-

nen om bij het onderzoek van de bodem prooi op te sporen. Nu bij enkele soorten sommige individuen 

nog het kleurrijke zomerkleed vertonen is hét moment aangebroken om deze bonte bende op te zoeken 

en te bewonderen. Luc en Rudy zullen je zoals gewoonlijk meenemen naar de leukste plekjes en gebie-

den waar deze steltlopers voedsel zoeken en overtijen. Met een zonnetje dat alles extra kleurt er bij 

wordt deze uitstap er beslist weer eentje om duimen en vingers van af te likken. Bij dat laatste past voor 

de liefhebbers ook een frisse pint op een plaatselijk terrasje. Dus zorg dat je er bij bent ... we zeggen het 

geen twee keer! Dus zorg dat je er bij bent ... we zeggen het geen twee keer! 

ZONDAG 10 AUGUSTUS 2014 

VOGELEXCURSIE ZEELAND 

(NP-ZR MMV ARDEA) 

Praktisch: 

● Gids:Luc Van Schoor (0494/33.63.09) 

● Leiding: Rudy Vansevenant (0475/49.03.68) 

● Vertrek: Wilrijk, de Bist om 8.00 u   

● Kostendelend rijden met eigen wagens 

   (5 eurocent/km) 

● Meebrengen: picknick, drank, vogelgids, tele- 

    scoop, verrekijker, fototoestel 

● Tip: bij droog weer volstaan stevige wande 

    schoenen 

● Extra tip: zonnecrème is soms nuttig, hopelijk 

    nu ook! 

mailto:rudyvansevenant@skynet.be


SING, SING, I’VE GOT TO RING! * 

Kennismaking met het vogelringwerk in vogelringstation DE KUIFEEND, Ekeren 

 

Na een bijzonder interessante kennismaking vorige zomer krijgt ARDEA ook dit jaar weer de unieke kans 

om eens eventjes achter de schermen te kijken van het vogelringwerk in natuurreservaat De Kuifeend. 

Het team van gediplomeerd vogelringer Ludo Roothaert werkt hier al meer dan 15 jaar aan het ringen 

van vooral zangvogels tijdens de najaarstrek. Honderden Tjiftjaffen, Tuinfluiters, Kleine karekieten, 

Zwartkoppen, Rietzangers en elk jaar ook wel enkele zeldzaamheden zoals Snorren, Draaihalzen of 

Waterrietzangers (foto) worden hier door een ‘geoefende stem’ zingend gelokt, krijgen een ring en wor-

den nauwkeurig onderzocht en geregistreerd. Samen met eventuele terugmeldingen levert dit veldwerk 

en onderzoek erg waardevolle informatie op over trekroutes, aantallen en evoluties van soorten.  

Voor ons is het een echte buitenkans om zeldzamere vogels eens even van heel dichtbij te kunnen zien 

en bijzondere (gedetailleerde) veldkenmerken te leren. Maar het is tevens een geweldig schouwspel om 

de ringers met hun netten, katoenen zakjes, tangetjes en meetgerief bezig te zien en hun liefde voor 

vogels en de natuur te horen in hun straffe verhalen die tussendoor de revue passeren. Conservator 

Ludo Benoy zorgt voor de inleiding en de ornithologische achtergrondinformatie.  

 

Wie mee wil moet écht wel vroeg uit de veren, want rond 7.00 uur is het er al één en al concert en 

worden de eerste vogels uit de netten geplukt. Na afloop van het ringen, zo rond 10.00 uur, bezoeken 

we nog de plaatselijke vogelkijkhut en maken we een korte wandeling in het nabijgelegen reservaat de 

Grote Kreek. Ook dat levert zeker wel enkele leuke vogelwaarnemingen op. 

Om zowel de vogels als de ringers zo min mogelijk te storen is deze activiteit helaas beperkt tot 15 

deelnemers. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar onderstaande mét vermelding van naam, 

telefoonnummer, adres en aantal personen + vermelding of u met eigen wagen kan rijden. Max. 2 

inschrijvingen p.p. Deelname is gratis, maar ter plaatse gaan we even met ‘de hoed’ rond ten bate van 

het vogelringwerk. Een vrijblijvende duit helpt zo de ringers hun materiaal te bekostigen. Breng een 

veldstoeltje en een ‘ontbijtje’ mee, het is aanvankelijk een eerder ‘rustige activiteit. 

 

ZATERDAG 23 AUGUSTUS 2014 

VOGELRINGDAG 

(ARDEA) 

Praktisch: 

● Vertrek om 6.30 uur op de parking van de  

    Kristus Koningkerk, Jan Devoslei (Kiel) 

● Terug daar tegen 13.00 uur 

● Kostendelend rijden met eigen wagens  

   (5 eurocent/km) 

● De route verloopt langs de Ring! 

● Tip: warme kledij voor de vroege uurtjes en      

    wandelschoenen 

● Gidsen ter plaatse: Ludo Benoy, Ludo Roothaert 

● Inschrijven via Joris Van Reusel: mail of bel         

    naar info@jupiter24.be (0486/83.62.34) 

● (*) naar F. Gringard  Ring, ring, I’ve got to sing 

KESSELSE HEIDE & JUTSE PLASSEN, Kessel & Koningshooikt 

 

Het provinciaal groendomein Kesselse Heide (79ha) is een stuk Kempens landschap zoals het vroeger 

was. Naast een kleurrijke afwisseling van struikheidevlakten die in deze periode van het jaar in bloei 

staan en de heide paars kleuren zijn er ook nog zandvlakten, vennen, loof- en naaldbossen. We wande-

len er onder leiding van één van de domeinwachters door een stuk landschap dat zeldzaam geworden 

is in Vlaanderen. De schapen die er rondlopen zorgen er voor het natuurbeheer: ze begrazen de heide en 

bewaren zo het authentieke karakter van het gebied. We zullen er heel wat heideplanten aantreffen: 

struikheide, dopheide, pijpestrootje maar ook gagel, zonnedauw en beenbreek. De vennen zijn geschikte 

plaatsen om libellen te zoeken en er is veel kans om een boomvalk te zien die op jacht is naar libellen. 

Enkele andere vogelsoorten die we in de kijker kunnen krijgen zijn boompieper, boomleeuwerik, kuif-

mees en zwarte specht. 

’s Middags verorberen we onze picknick op een terras in de buurt van de Kesselse Heide. In de namid-

dag bezoeken we een minder gekend gebied in Koningshooikt, nl. de Jutse Plassen (11,3 ha). Het ge-

bied is een retentiebekken op de Itterbeek en kan tot 60.000 m
3
 water bergen. Hiermee worden de 

woonkernen in de buurt van de Itterbeek van overstroming gevrijwaard. Sinds de aanleg in 2006 is het 

geëvolueerd tot een prachtig stukje natuur. Vogels die we er kunnen aantreffen zijn visdiefje, blauwborst 

en zomertortel.  Tijdens ons bezoek zullen we ongetwijfeld al enkele soorten aantreffen die op trek zijn 

zoals witgatje, oeverloper, groenpootruiter, tureluur, … 

ZATERDAG 6 SEPTEMBER 2014 

DAGUITSTAP 

(NP-AARTSELAAR, MMV NP-HP EN ARDEA) 

Praktisch: 

●  Gids en leiding: Marnix Lefranc, 

    0499/23.01.91, marnix.lefranc@telenet.be 

●  Vertrek om 9.00 u op de parking aan ’t Spant, 

    Boomsesteenweg 335 in Wilrijk.  

●  Einde rond 17.00 u terug aan ’t Spant. 

●  Kostendelend rijden met eigen wagens 

   (7 eurocent/km.)  

 Meebrengen : picknick, kijker, vogelgids,  

    plantengids, plantenloupe 

 Kledingtip: stevige wandelschoenen. 

 Vooraf inschrijven is verplicht.  

● Deelnemen voor een halve dag (voor- of na- 

    middag) is mogelijk na overleg met de gids. 

VOGELVERRASSINGSTOCHT, bestemming onbekend 

 

Bij de meeste vogel- en natuurexcursies wordt het programma ruim op voorhand vastgelegd en voorbe-

reid. Dat heeft zo zijn voordelen. Als gids kan je tijdig bepalen waar de tocht heen voert zodat dit in het 

afdelingstijdschrift en op de website kan aangekondigd worden. Maar er zijn ook nadelen bij voorafge-

plande excursies, zoals bijvoorbeeld het gebrek aan flexibiliteit. 

Hoe vaak is het in al de voorbije jaren bij uitstappen in diverse windstreken niet voorgekomen dat er 

juist een dot van een vogelsoort elders te zien is, soms slechts op enkele kilometer van de excursie-

plaats vandaan…? 

Daarom draaien we vandaag met ARDEA de rollen eens om. De gids en leiding volgen vandaag geen 

lang vooropgezet programma of route maar richten zich op de bijzondere vogels die die dag op rijaf-

stand vanuit het Antwerpse te vinden zijn. Waar werden de laatste dagen niet alledaagse (trek-)vogels 

of zelfs zeldzaamheden waargenomen?  Het kan gaan om steltlopers of om andere watervogels, roof-

vogels, zangvogels, of een enkele onverwachte of zeldzame gast ... maar wel bij voorkeur pleisterende 

vogels die mogelijk een tijdje blijven zitten op de vindplaats. Het kan gaan bijvoorbeeld gaan om een 

Kraanvogel,een Steltkluut, een Roodpootvalk, een Witvleugelstern of misschien zelfs een Breedbek-

strandloper ... De mogelijkheden zijn legio naargelang het moment. Misschien kan de echte vogelfreak, 

voortgaand op de website waarnemingen.be al een beetje gissen welke richting we vandaag uitgaan. 

Dat maakt de zaak alleen maar spannender voor de deelnemers. 

Bij het vertrek verneem je waar de tocht naartoe gaat. Dat kan zijn naar Zeeland, naar de Oostkust , naar 

Linkeroever of, wie weet naar andere gebieden. Wil je graag eens verrast worden dan is dit je kans. En 

verras de ARDEA-organisatoren met je komst !  

ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2014 

VOGELEXCURSIE 

(ARDEA) 

Praktisch: 

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

● Leiding: Wim Roelant (0477/34 07 21) 

● Vertrek om 8.30 u op de parking aan 't Spant, 

   Boomsesteenweg 335, Wilrijk 

● Terug hier rond 18.30 u 

● Kostendelend rijden met eigen wagens 

   (7 eurocent/km) . 

● Meebrengen: picknick, verrekijker, telescoop, 

    fototoestel, vogelgids 

● Kledij: regenbestendige kledij, stevig schoeisel 

mailto:info@jupiter24.be
mailto:marnix.lefranc@telenet.be


Gebiedsverkenning en infomoment, HOBOKEN & KIEL (14-18.30 u) 

 

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

natuurgebied(je) dat nog niet voor iedereen zo bekend is. In de herfst nemen we samen een kijkje in de 

omgeving van Petro-Zuid, waar grote veranderingen op til zijn. Het gebied met de voormalige petroleum 

industrie wordt ontwikkeld tot Blue Gate, een ‘groen bedrijfsterrein’… Kleine buffergebiedjes tussen de 

Hobokense Polder, het Kiel en de Ring, en de plas van Waterlink, herbergen voorlopig nog heel wat 

vogels in kenmerkende biotopen. Hoe lang nog? Details van het programma worden vooraf via de blog 

bekend gemaakt, maar noteer de datum alvast. En combineer deze activiteit met een frisse ochtend 

trektellen op de Trektelpost HP. 

ZATERDAG 4 OKTOBER 2014  

ARDEA HERFSTBIJEENKOMST 

(ARDEA) 

SLOTHAPPENING REGIONALE LEDENWERVINGSCAMPAGNE, 

Scheldedijk Hoboken 

 

Bij het begin van het najaars-trektelseizoen krijgen we dit jaar op de Trektelpost Hobokense Polder heel 

bijzondere gasten te zien. Naar verwachting honderden- of duizenden prille Natuurpuntleden en leden-

wervers passeren die dag, eerst op een boot op de Schelde en vervolgens wandelend over de dijk. Met 

onze telescopen kunnen we hen al van ver bespeuren, maar er is meer… 

De boottocht, die vertrekt van het Steen in de Antwerpse binnenstad, is één van de vele activiteiten van 

de slothappening van een ledenwervingscampagne die Natuurpunt deze zomer in Antwerpen voert. 

Kunnen de 7 Antwerpse afdelingen er samen in slagen om minstens 1000 nieuwe leden te werven, die 

zo de natuur in de stad kunnen ontdekken? Natuurlijk! En wat een eer om hen in onze regio, afdelingen 

en trektelpost te mogen ontvangen! 

Zo’n dag is daarom een unieke gelegenheid die ook de vogelwerkgroep niet laat liggen om haar werking 

en activiteiten aan het publiek bekend te maken. We doen dit op levendige wijze, al kijkend naar trek- en 

andere vogels, met behulp van onze Ardea-stand en nodigen iedereen uit om (even) te blijven plakken 

en mee vogels te tellen, in een gezellige ambiance. We zorgen ook voor een ludiek spelelement waarbij 

jong en oud iets kunnen ontdekken in het omringende landschap… (bijvoorbeeld de voor Vlaanderen 

nieuwe soort Zwansgans, maar dit is slechts een eerste ballonnetje dat hierover opgelaten wordt). En 

natuurlijk hopen we ook op enkele mooie waarnemingen van echte gevederde doortrekkers, zoals bij-

voorbeeld de Sperwer die dit jaar ‘campagnevogel’ is! 

Iedereen die zin heeft in een dagje echt ontspannen dijkvogelen in een gezellige ambiance moet hier 

zijn. En breng die buur, kennis of collega mee die u nog niet tot nieuw Natuurpuntlid kon maken, het zal 

hier rap in orde zijn! Met een niet nader te vernoemen bekende Westmalse trappistbrouwerij als cam-

pagnesponsor kan het niet anders dan plezant worden! 

ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014 

ARDEA-LANDSCHAPSPOST 

(NP-HP E.A. MMV ARDEA) 

Praktisch: 

● Organisatie landschapspost ARDEA: Joris Van  

   Reusel (0486/836.234) 

● Wie wil voorbereidend en opruimend helpen? 

● Iedereen welkom tussen 11.30 en 17.30 u 

● Breng telescoop, kijker, stoeltje, picknick,  

   paraplu mee 

● Of kom gewoon langs, langer of korter… 

● Plaats: Scheldedijk Hobokense Polder, thv de 

   Trektelpost HP 

● Meer info zie: www.ontdeknatuur.be 

Herfsttrektellingen op de Trektelpost Hobokense Polder 

 

Na de succesrijke reeksen trektellingen van de voorbije jaren worden ook dit najaar, voor de negende 

opeenvolgende keer, vogeltrektellingen langs de Scheldedijk aan de Hobokense Polder gehouden. We 

doen zoals gewoonlijk  weer mee aan de Europese simultaantellingen die in 2014 doorgaan op zater-

dag 4 oktober (tevens EuroBirdwatch) en op zondag 19 oktober. De telpost Hobokense Polder o.l.v. 

natuurgids Luc Van Schoor staat bekend als een gastvrije en gemoedelijke plek waar elke geïnteres-

seerde vogelliefhebber(ster), van zuivere leek tot kenner, steeds van harte welkom is om een paar uur 

mee te komen speuren naar alles wat voorbij vliegt. Meestal wordt er heel wat gevogelte waargenomen 

en geteld. Af en toe laten de vogels de tellers letterlijk in de kou staan, maar dan worden de joggers en 

moppen geteld. 

De dagelijkse ochtendtellingen beginnen op zaterdag  4 oktober, tevens meteen de Europese Birdwatch

-dag, en eindigen zonder tegenbericht op zondag 2 november. 

In principe wordt er dagelijks geteld van 8 tot 12 u , naargelang de weers- en dus ook trekomstandig-

heden. Noteer dat ARDEA tijdens deze periode ook twee trektellingen op een buitenlandse locatie heeft 

gepland, nl. tijdens de  Vogeldriedaagse naar Cap Gris Nez (Fra.) (zie verder). ARDEA doet  een oproep 

om met ieders inbreng van deze herfsttrektellingen een succes te maken! Geef gerust een seintje aan 

Luc als je wil deelnemen, ook als je twijfelt of de trektelling doorgaat bij minder gunstig weer. Op de 

Ardea-blog wordt regelmatig nieuws gepost. Op de website Trektellen.eu kan je de telresultaten volgen. 

Maar natuurlijk liefst  tot kijk op de Scheldedijk ! 

ZAT. 4 OKT. TOT ZON. 2 NOV.  

VOGELTREKTELLINGEN  

(ARDEA) 

 

 

 

 

 

Praktisch: 

● Plaats Scheldedijk Hobokense Polder 

● Vijf minuten wandelen vanaf Petroleumkaai 

   (parking) 

● Fietsen kan vlot tot op de telpost 

● Meebrengen: verrekijker, telescoop ,vogelgids, 

   fototoestel, (warme)drank… 

● Zittip: een plooistoeltje kan ook van pas komen! 

● Coördinator: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09 

Praktisch: 

● Wandeling start om 14 uur 

● De ARDEA herfstvergadering start om 16 uur 

● Plaats nog te bepalen, zie de ARDEA-BLOG 

De slechtvalkenfilm:  bestel de DVD nu! 

 

Op 9 maart werd in CC Moretus de film Sarah&Jules, slechtvalken op ’t Kiel voorgesteld. In deze 

documentaire spelen deze roofvogels de hoofdrol maar komen ook mensen aan bod die op één of an-

dere manier bij hun Kiels verhaal betrokken raakten. De film toont aan de hand van o.a. de unieke close-

up beelden van natuurfotograaf Guy Borremans hoe twee slechtvalken te midden van het geraas, gedril 

en geklop van een grote bouwwerf hun jongen groot brengen en hoe buurtbewoners, bouwvakkers en 

natuurbeschermers dit van dicht bij beleefden. 

De film van 65 minuten, een productie van ARDEA / Natuurpunt Hobokense Polder vzw i.s.m. FIR en 

Woonhaven Antwerpen, is niet te vinden op internet en is enkel te koop via overschrijving van slechts  

10,00 euro per exemplaar + 2,00 euro verzendingskosten op rek. BE81 5230 8065 0424 mmv DVD 

Sarah&Jules. Voor dat luttele bedrag hebt u er meteen de extra scene met Rappe Freddy bij. Vermeld 

bij de storting duidelijk het aantal, uw naam en het leveringsadres en dan hoort u de DVD binnenkort in 

uw broedkast euh, brievenbus vallen. Let op: dit aanbod is geldig zo lang de voorraad strekt, alhoewel 

een tweede legsel, euh tweede druk ernstig wordt overwogen.  



Internationale Wildwatervogeltellingen (WVT) 

 

Ook in onze regio wordt de komende winter weer mid-maandelijks geteld in de forten,  in de Hobokense Pol-

der en ook op de waterplas van Waterlink op ’t Kiel.  Het park de Kielse Vest zal ook (terug) systematisch wor-

den onderzocht. Dit levert niet meteen spectaculaire waarnemingen van zeldzame vogelsoorten op, maar het 

geeft toch inzichten in de wijzigende situatie van vogelsoorten als kuifeend, wintertaling en meerkoet.  Ook het 

belang van waterrijke biotopen, zeker in onze verstedelijkte omgeving, wordt er door aangetoond.  

Elke natuurliefhebber is erg welkom om eens mee te gaan tellen met de ‘vaste tellers’ die dit al jaren doen.  De 

tellingen gebeuren bij goede weercondities, wat de precieze planning op voorhand bemoeilijkt. Geïnteresseer-

den nemen daarom best zelf vooraf contact op met één van de vaste tellers, via de Ardea-blog. 

ZAT.18 OF ZON.19 OKTOBER 2014  

-EENDJES TELLEN! 

● Hobokense Polder 

   andre.van.langenhove@telenet.be 

● Waterlink 

   peter.bastiaensen@gmail.com 

● Fort VIII  en Schoonselhof 

   peggy.beers@telenet.be 

● Forten V en VI en VII 

   marc.hofman3@telenet.be 

● Park Kielse Vest 

    jan_de_bie@telenet.be 

NOORDELIJK EILAND, Wintam 

 

Dit gebied is nog altijd één van de betere plaatsen in onze omgeving om naar vogels te speuren.  

Vanaf de Rupeldijk heeft men een uitstekend zicht op de verschillende plassen en vermits de ganse weg 

verhard is, is het hele traject vlot te bewandelen. De eerste gevederde wintergasten zullen reeds ter 

plaatse zijn en overtrekkende vogels houden er de spanning in. 

Daarom is deelnemen aan deze tocht aan te bevelen en het leuke boottochtje naar het eiland krijgt u er 

zo bovenop! Maar ook precies daarom vertrekken we stipt op het aangekondigde vertrekuur, de boot 

vaart om 14.30 uur en wacht niet... 

VR. 10 TOT ZON. 12 OKTOBER 2014 

VOGEL-3-DAAGSE 

(ARDEA) 

ardea @hobokensepolder.be 
 

 

● Zeevogelsafari op de Noordzee (zondag 23 november) 

● Voordracht “Vogels in de kunst”(Matthias Depoorter -  23 december) 

● Cursus & onderzoek Uilen in de regio (winter) 

 

ACTIVITEITEN 
JUNI-OKTOBER 

2014 [03] 

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

www.hobokensepolder.be 
www.zuidrand.be 

Vogelen en uitwaaien op Cap Gris Nez (FR) 

 

De Franse Opaalkust, en in het bijzonder de “Grand Site National des deux Caps” heeft de vogel-en 

natuurliefhebber heel wat te bieden. ARDEA kiest bewust voor dit tijdstip, midden in de vogeltrek om dit 

gebied te bezoeken. We kunnen dan ook aardig wat land- en zeetrek verwachten met (zang)vogels  die 

soms een tijd ter plaatse blijven. Cap Gris Nez staat al decennialang internationaal bekend als een uit-

stekende plek om vogeltrek waar te nemen. Tijdens een vorige Natuurpunt-driedaagse in 2010  werden 

113 vogelsoorten waargenomen waaronder.enkele honderden Jan van Genten, Roodkeel-en Pareldui-

ker, Noordse- en Grauwe pijlstormvogel, de vier soorten jagers, Alk, Zeekoet, Blauwe kiekendief, Kleine 

bonte specht,Cetti”s zanger, Vuurgoudhaantje en Europese kanarie. 

Luc en Wim volgen een programma dat menig vogelliefhebber zeker zal kunnen bekoren. 

We  plannen boeiende wandelingen en vogelwaarnemingen in natuurgebieden als Platier d’Oye, Cap 

Blanc Nez en uiteraard Cap Gris Nez zelf. Naast twee vogeltrekobservaties op de kaap (‘s morgens) 

staan mogelijk nog een wandeling langs de monding van de Slack (riviertje) en het strand, en/of een 

vogelspeurtocht landinwaarts naar bijzondere vogelsoorten (Velduil ?), een bezoek aan de meeuwen-

pleisterplaatsen van Le Portel (o.a. Zwartkopmeeuwen) en aan het oude ommuurde stadsdeel van Bou-

logne-sur-Mer op het programma. We houden rekening met de recentste vogelwaarnemingen ter plaat-

se. Kortom een mooie afwisselende 3-daagse om alle vogel- en natuurliefhebbers te doen watertanden. 

Organisatie: 

● We verblijven in een hotelletje, in privégebruik, op 3 km van de prachtige klif- en duinkust.  

● Er is plaats voor 18 deelnemers: 8 x 2-persoonskamers en 1 x 4-persoonskamer. 

● Deelnameprijs: 130 € pp, plus kostendelend vervoer aan 0,07 € p/km. 

● Hierin is inbegrepen het logement, 1
ste

 dag: avondmaal, 2
de

 dag volledig pension, 3
de

 dag ontbijt en 

picknick.of middagmaal. In de prijs is één drank bij de maaltijden inbegrepen.  

Inschrijven: 

● Inschrijven is mogelijk vanaf 14 juni, mits voorafgaande melding per email aan Luc Van Schoor 

● Vermeld dan meteen of je al dan niet zelf rijdt en hoeveel personen je eventueel extra kan meenemen. 

● Wie mee wil stort als voorschot 50 €  op rekening BE81 5230 8065 0424 van ARDEA-NP Hoboken-

se Polder, met referentie Cap Gris Nez + het aantal personen. Let op: de plaatsen zijn beperkt, dus wie 

eerst betaalt krijgt de eerste kans! Het saldo (80 €) dient uiterlijk op 25 september betaald  te worden.  

Praktisch: 

● Gids : Luc Van Schoor, 0032 0)494336309 

● Begeleiding: Wim Roelant, 0032(0)477340721 

 Inschrijvingen melden aan: 

   luc.vanschoor@scarlet.be 

● De deelnemers worden tijdig verwittigd via 

   een persoonlijke mail met de nodige info en    

   het programma. 

ZONDAG 26 OKTOBER 2014  

VOGELEXCURSIE  

Praktisch : 

● Vertrek: om 13.55 u  op de Bist, Wilrijk 

● Meenemen : verrekijker, telescoop, vogelgids 

● Kledingtip: opgelet het kan daar  hard waaien! 

● Gids: Wim Roelant  (0477/34.07.21) 

● Leiding: Tuur Wuyts   (0474/55.25.75) 

Met dank aan Sights of Nature, Brugge. 



ARDEA BULLETIN [03] - addendum 
 

 

 

ZONDAG 23 NOVEMBER 2014 

ZEEVOGELSAFARI 

(ARDEA ISM DELTA) 

 

ZEEVOGELS SPOTTEN OP DE NOORDZEE (NL – B) 

 

Van varen kan je ziek worden.  Maar je kan er ook heel gelukkig van worden.  Dat gebeurt 

bijvoorbeeld als je in de late herfst van op het dek van een boot kan genieten van prachtige 

zeevogels die heel dicht langs je heen glijden.  

Zo’n mogelijkheid willen we alle vogelliefhebbers en natuurfotografen aanbieden en we gaan 

daarvoor letterlijk in zee met de Nederlandse organisati Delta Safari die hier al enkele jaren 

ervaring mee heeft. Ze gebruiken een oude vissersboot die tot voor kort enkel nog vaarde met 

sportvissers. Sinds het visbestand in de Noordzee (haring, kabeljauw,…) er erg slecht aan 

toe is valt er aan de sportvisserij op zee echter geen cent meer te verdienen. Maar gelukkig 

zijn er nu dus de vogelaars die geregeld op zeesafari gaan. Afhankelijk van het weer krijg je zo 

heel wat soorten voor de lens die je op het vaste land nooit of slechts heel uitzonderlijk, of 

van zeer ver te zien krijgt. Alken, Zeekoeten, Jan-van-genten, Jagers, Pijlstormvogels, allerlei 

meeuwen en sternen,  bruinvissen en zeehondjes…. worden heel vaak gezien. Soms zijn er 

heel onverwachte dingen te zien, zoals trekkende roofvogels of uilen boven zee. 

Organisatie: 

Exclusief voor ARDEA hield Delta Safari voor de trip van 23 november een beperkt aantal 

plaatsen vrij! (Wij hebben het vorig jaar zelf uitgetest en het moet gezegd: het is een 

geweldige ervaring. Dus niet twijfelen als je denkt dat dit iets voor jou is.) Wie mee wil moet 

écht wel waanzinnig vroeg uit de veren  want om 7.00 uur vertrekt de boot uit de haven van 

Neeltje-Jans in Zeeland. Die is daar om 17.00 uur terug. Voor kinderen zonder buitengewone 

vogelinteresse is deze lange activiteit niet meteen een aanrader. 

Inschrijven: 

Deelnameprijs is 50 €. Inschrijven kan door zo snel mogelijk een mailtje te sturen naar Joris 

Van Reusel met vermelding van naam, telefoonnummer, adres en aantal personen + 

vermelding of u met eigen wagen kan rijden.  

De inschrijving is pas definitief als de betaling van 50 € is gebeurd op rekeningnummer  

BE81 5230 8065 0424 van ARDEA - NP Hobokense Polder, met referentie Zeevogelsafari + 

het aantal personen, ten laatste voor 10 november 2014. Deelnemers ontvangen vooraf een 

briefing. 

 

 

Praktisch: 

● Vertrek om 05.20 uur op de parking van de Kristus Koningkerk, Jan Devoslei (Kiel) 

● Terug daar tegen 19.30 uur. 

● Kostendelend rijden à 7 eurocent/km. 

● Toiletten zijn voorzien op de boot, ook voor dames. 

● Lunchpakket meenemen, maar warme drank en soep is aan boord te koop 

● Warme waterdichte kledij is nodig 

● Verrekijkers en camera’s dien je goed te kunnen inpakken tegen regen en zeewater. 

● Organisatie: Joris Van Reusel, info@jupiter24.be (0486/83.62.34) 

 

 

 

mailto:info@jupiter24.be

