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Proficiat Slechtvalk‐peter!* 

 
 

  
  

 
 
 
 

 
Samen met ca. 55 andere milde schenkers hebt u onlangs een bijzonder 
gewaagde investering gedaan, waarvan het rendement niet in percenten of in 
terugverdientijd is uit te drukken. U hebt namelijk geïnvesteerd in een lege, 
metalen doos, wat betonblokken, een cocosmat en wat kiezeltjes… Op het 
eerste zicht klinkt dit een beetje gek, maar het tegendeel is waar! U hebt 
geïnvesteerd in een toekomst voor een nog steeds bedreigde diersoort, die in 
onze drukke stedelijke leefomgeving uitdrukkelijk wat levensruimte zoekt. U 
hebt geïnvesteerd in een idee, een hoop, een wens… om voor enkele vogels een 
succesvolle voortplanting mogelijk te maken. En precies daarom bent u een 
echte natuurbeschermer, iemand met een hart voor dieren. En daardoor zit u nu 
ook met een blijde verwachting opgescheept en mag u zich vanaf nu een 
slechtvalk‐peter noemen!  
Natuurpunt Hobokense Polder wenst u dan ook via deze weg heel hartelijk te 
feliciteren met uw moedige daad en u te bedanken voor uw dappere gift! Mede 
dankzij uw razendsnelle bijdrage hebben we in no time het eerste doelbedrag 
bereikt, waardoor de bestelling en de constructie van de broedkast nog tijdig in 
gang kon worden gezet om voor de winter reeds tot de plaatsing ervan over te 
gaan. Uw steun geeft niet alleen de slechtvalken op korte termijn een broedkast, 
maar geeft ons team ook echt vleugels. Door de vele positieve reacties worden 
wij in ons enthousiasme aangewakkerd om verder te werken. Zo zullen we 
binnenkort een eerste peter‐moment organiseren, en kunnen we al dromen van 
de broedende slechtvalken en een webcam‐verbinding. Maar dus eerst die kast 
er op! 
 
Tot binnenkort! 
Namens Natuurpunt Hobokense Polder vzw, 
Joris Van Reusel, projectcoördinator ‘Slechtvalken op ’t Kiel’ 
Luk Smets, bestuurslid 
 
P.S.: Misschien ontving u ondertussen reeds een brief van ons nationaal secretariaat, waar 
alle giften worden geregistreerd en dat ook voor de fiscale attesten zorgt. In de toekomst zal 
u rechtstreeks via ons, Natuurpunt Hobokense Polder, worden geïnformeerd over de stand 
van zaken van het project, over de peter‐momenten en natuurlijk ook over de slechtvalken 
zelf. Hierbij alvast een eerste info‐brief. 
 

 
 

(*): Een peter kan ook een meter zijn, alhoewel dat niet geldt voor een Peter ! 
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Slechtvalken op ’t 
Kiel  
INFO 01 
Eerste nieuwsberichten: 
 

• Op 8 november werd de overeenkomst tussen 
Natuurpunt Hobokense Polder vzw en de woningmaatschappij Woonhaven 
Antwerpen ondertekend; ook het Fonds voor de Instandhouding van Roofvogels (FIR) 
was er bij om haar betrokkenheid als slechtvalken‐deskundigen te onderstrepen. Zie 
een uittreksel hieronder. 

• De interne communicatiedienst van Woonhaven Antwerpen verspreidde nog dezelfde 
dag een flyer in alle bussen van de bewoners van de Silvertops om het leuke nieuws te 
melden. 

• Het contract omschrijft vooral de taakverdeling tussen de betrokken partijen, de 
onderhoudsvoorwaarden, de verantwoordelijkheden en ook de veiligheid en 
beschermingsmaatregelen voor de slechtvalken zelf. 

• Op 10 november verscheen een mooi artikel in de Gazet Van Antwerpen; in deze krant 
werd voor het eerst publiek bericht over het initiatief. GVA had eerder al eens een 
artikel geschreven over het feit dat er slechtvalken aanwezig zijn op het Kiel, maar 
helaas kreeg dat artikel toen de titel ‘Slechtvalken teisteren het Kiel’ mee. Omdat dit 
niet kwaad bedoeld was en omdat de krant  dit wilde bewijzen, kregen ze de ‘scoop’. 
Tijdens het korte persmoment kwam een slechtvalk mannetje zelfs heel even boven 
ons hoofd vliegen en ging ie zitten op de Silvertop 3, om het project ook live te 
ondersteunen! 

• Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de uitvoering van de broedkast‐
opstelling. Een constructeur van FIR maakt de kast in inox, een ingenieur berekent de 
windbelasting en het gewicht voor het contergewicht. Betondals, rubbertegels, en 
veiligheidsharnassen worden bij elkaar gezocht. 

• Op dinsdag 4 december wordt de broedkast dan effectief geplaatst op exact 75 m 
boven de Kielse grond. Een technisch team bestaande uit 3 ervaren FIR‐technici en 5 
stoere vrijwilligers van Natuurpunt zullen een dag lang ergens tussen hemel en aarde 
bezig zijn met de werken. In het geval het erg slecht weer is, wordt de planning 
herzien. 

• Waarschijnlijk zullen de bewoners van de Silvertops ergens rond 20 december door 
Woonhaven worden uitgenodigd op een informatiemoment over de nakende 
renovatiewerken aan de Silvertop 3, die ‘begin 2013’ zullen starten. Natuurpunt en 
FIR zullen op dat moment ook iets meer informatie over het broedkastproject aan de 
bewoners geven. 

• In overleg met Woonhaven zal Natuurpunt dan begin 2013 (allicht nog in januari) een 
eerste Slechtvalk‐peterschap‐moment organiseren, een borrel‐met‐zicht‐op‐kast, 
waarop u eerstdaags zal worden uitgenodigd. De broedkast zal dan kunnen bezocht 
worden, en misschien is er al wat vroege baltsactiviteit van de vogels te zien. Dus tot 
zeer binnenkort! 

• Ook via de website van Natuurpunt Hobokense Polder kan u de recente informatie 
opvolgen: www.hobokensepolder.be/slechtvalken. 
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Uittreksel uit de overeenkomst  tussen Natuurpunt Hobokense Polder  vzw 
en Woonhaven Antwerpen cvba:  
 

1. Algemeen: 
 

De twee partijen werken samen om een broedkast voor slechtvalken te plaatsen op een 
woontoren van het Silvertopcomplex (hoogste dak van Woontoren 2) te Antwerpen Kiel, 
waarbij de partijen in staan voor: 
 

            
•      financiering van de broedkast,  
•      bouwaanvraag,  
•      stabiliteitsberekening van de broedkast, 
•      plaatsbeschrijving voor de plaatsing, 
•      vrijwilligerswerking bij de eventuele vervolgfase,  
•      onderhoud en reiniging van de broedkast (ism  FIR*),  
•      onderzoek en ringwerk van de slechtvalken, (ism FIR*),  
•      leveren uitvoeringstekeningen (ism FIR*) 
•      leveren en plaatsen van de  broedkast (ism FIR*), 
•      leveren van presentatie en informatie tijdens een bewonersvergadering (ism FIR*) 
 

 
•      het ter beschikking stellen van het dak, 
•      het toelaten van de noodzakelijke toegang er naar toe in het kader van 
              onderhoud en onderzoek 
 

 
•      door Natuurpunt als externe partij betrokken,  voor de constructie, levering en plaatsing van de broedkast 
•      medewerking aan de jaarlijkse onderhoudswerken er aan 
•      wetenschappelijke ondersteuning bij het project, o.a. bij het ringwerk 

 
 
 
                     
 

Contact:  
 
     Natuurpunt Hobokense Polder vzw 
 
   Joris Van Reusel  projectcoördinator Slechtvalken op Silvertop 0486/836.234 info@jupiter24.be 
   Danny Jonckheere voorzitter Natuurpunt Hobokense Polder vzw 03/828.64.03 info@hobokensepolder.be 
   Wim Mertens  conservator Hobokense Polder     03/216.93.62 conservator@hobokensepolder.be 
   Luk Smets   penningmeester, webmaster     03/289.73.66 leden@hobokensepolder.be 
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Uittreksel uit Gazet Van Antwerpen, dd 10.11.2012: 
 


