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Lancering Vogelwerkgroep ARDEA (Zuidrand Antwerpen) 

Auteur: Joris Van Reusel, vogelwerkgroep ARDEA 

Het hing al een tijdje in de lucht maar op 

6 februari 2013 was het zover: in Hobo

ken (Antwerpen) zag een nieuwe Natuur

punt-vogelwerkgroep het licht: ARDEA. De 

naam verwijst naar één van de meest ken

merkende broedvogels uit het werkings

gebied nl. de blauwe reiger. Een veertigtal 

aanwezigen woonden de feestelijke voor

stelling bij. Het initiatief werd genomen 

door een enthousiaste groep vogelkijkers 

en natuurfotografen die al jaren vogeltrek

tellen op de Scheldedijk bij de Hobokense 

Polder en watervogeltellingen houden in de 

regio. Ook spechtenonderzoek, waterpie

pertellingen en vogelbeschermingsacties 

behoren al jaren tot onze vaste activiteiten. 

Naar het voorbeeld van andere vogel

werkgroepen richt ARDEA zich op een natuurgebied trektelpost watervogeltelling soortenbescherming broedvogelinventarisatie soortenonderzoek 

iets groter werkingsgebied. De Natuur- Figuur: Het werkgebied van vogelwerkgroep ARDEA en situering van de voornaamste 
puntafdelingen Hobokense Polder en Ant natuur- en vogelgebieden en plaatsen van tellingen en soortenonderzoek © Google-Earth 
werpen Zuidrand, die beide de nieuwe 

vogelwerkgroep ondersteunen, omvatten 

samen de (deel-)gemeenten Hoboken, Ant de Hollebeekvallei, resulteerden in enkele ligers die varieert van 8 tot 75 jaar. In de 

werpen-Kiel, Wilrijk, Edegem, Hove en een authentieke beekbiotopen. planning van de komende winter en lente 

deeltje van Aartselaar. De naam ARDEA zien we onder meer een cursus ‘uilen’ (o.l.v. 

krijgt daarom de ondertitel Vogelwerk- Toch blijft de natuur in en om de stad Ant- Koen Leysen) en een verkennend regionaal 

groep Natuurpunt Antwerpen Zuid mee. werpen onder zware druk staan, van zowel uilenonderzoek. Ook staan in de herfst en 

grootschalige projecten (zoals het mobili de lente dagelijkse trektellingen gepro-

ARDEA is actief in één van de drukste teitsplan Antwerpen) als van kleine over grammeerd; die leveren geregeld bijzon

stedelijke omgevingen van Vlaanderen. last (denk aan talrijke loslopende honden in dere waarnemingen op. Op 20 december 
De dicht bevolkte en bebouwde Antwerp kwetsbare broedbiotopen). Eén van de doel 2014 wordt in de Wilrijkse kunstacademie 

se zuidrand kent gelukkig verschillende stellingen van ARDEA is om aan de hand een voordracht georganiseerd omtrent 

vogelrijke natuurgebieden, zoals de Ho- van gericht vogelonderzoek (inventarisaties, ‘Vogels in de kunst’ met gastspreker Mat

bokense Polder, Fort VII en het Uilenbos. soortenonderzoek, tellingen…) een steentje thias Depoorter en de presentatie van teke-

Bovendien bevinden zich in dit werkings bij te dragen aan een betere bescherming ningen uit de eerder dit jaar georganiseer

gebied enkele boeiende parken (o.a. Mid van het kwetsbaar groen in deze streek. de originele cursus ‘vogeltekenen’. Andere 

delheim, Nachtegaal, Den Brandt), de fa- Evenzeer willen we naar omwonenden do- lezingen, acties en vogelexcursies worden 

meuze begraafplaats Schoonselhof (met cumenteren hoe die natuur erin slaagt om geregeld bekend gemaakt op de blog van 

blauwe reigerkolonie) en vier Brialmont een stad van deze proporties te overleven, ARDEA en via de websites en ledenbladen 

forten (VIII, VII, VI en V). Verspreid tus getuige het broedgeval van slechtvalken te van de Natuurpuntafdelingen Hobokense 

sen die gebieden vinden we allerlei groe midden van een zware bouwwerf op het Kiel Polder en Zuidrand. 

ne snippers gaande van snelwegbermen, in 2013, die in samenwerking met het F.I.R. 

waterzuiveringsstations, rivieroevers, werd opgevolgd. Over dit unieke mens-en

golfterreinen, kasteeldomeinen, residenti- vogel verhaal maakte ARDEA een boeiende 

ele parkwijken, spoorwegemplacementen. documentaire film ‘Sarah & Jules, slecht-

Sociale woonwijken en industriële infra- valken op ’t Kiel’ die op DVD verscheen. 

structuur zijn aanwezig en bieden ruimte 

voor drie territoria van slechtvalk (Falco ARDEA zet zijn deuren open voor iedereen 

peregrinus). De recente natuurontwikke- die graag vogels kijkt of er meer over wil 

lingsprojecten rond o.a. Park Neerland en leren, getuige de leeftijd van onze vrijwil-

Meer info 
De coördinatoren Luc Van Schoor 

(GSM 0494 33 63 09) of Joris Van Reusel 

(GSM 0486 83 62 34, ‘s avonds en week

ends) of mail naar: 

ardea@hobokensepolder.be 

Blog: ardea.hobokensepolder.be 
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