
Slechtvalken op Silvertop / Slechtvalken op ’t Kiel – Woonhaven &  Natuurpunt ism FIR – Peterschap 02 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
RBeste Slechtvalk-meter, 
Beste Slechtvalk-peter, 
 

Het bestuur van Natuurpunt Hobokense Polder v.z.w. 
wenst u nogmaals te danken voor uw steun  en 

heeft de eer u en uw familie uit te nodigen op het 

eeeeeerrrsssttteee   sssllleeeccchhhtttvvvaaalllkkk---pppeeettteeerrr---mmmooommmeeennnttt   
ZONDAG 20 JANUARI 2013 

tussen 14 en 17 uur 
ter gelegenheid van de plaatsing van de slechtvalkenbroedkast 

op Silvertoptoren 2 
 

Programma 
Van 14 tot 17 uur doorlopend: 

 vanaf het meeting-point in café Manus, 
 dit is de buurtontmoetingsruimte onderaan de ‘blauwe toren’,  

in de Jan Denucéstraat 16 (Kolonel Silvertoplaan), 2018 Antwerpen Kiel 
 

• Bezoek de slechtvalken-info- en observatiepost 
• Verken de natuur in de omgeving van de Silvertopblokken 

• Bezoek het dak van Silvertoptoren 2 (+70 m) en geniet van het panorama op de stad, 
op het Kiel, op Hoboken, op het Waasland... en ontdek de slechtvalken-broedkast 

 
Om 15 uur, in café Manus: 

• Officiële inhuldiging van de nieuwe broedkast 
• Toelichting bij het project ‘Slechtvalken op ’t Kiel’ 
• Attentie voor alle slechtvalken-peters en –meters 

 
Vanaf 15.30 uur: 

• Receptie met feestelijke toast! 
• Ontmoet je mede-peters en –meters 

• Speel: ‘Sla een duif!’ 
 

Graag een seintje ter bevestiging van uw komst naar 
slechtvalk@hobokensepolder.be 
Hopelijk tot binnenkort, en breng je verrekijker mee! 
Namens Natuurpunt Hobokense Polder vzw, 
Joris Van Reusel, projectcoördinator ‘Slechtvalken op ’t Kiel’ 
Luk Smets, bestuurslid 
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Slechtvalken op ’t Kiel / 
INFO 02 
Januari 2013 
 

 Het is gebeurd: de skyline van Antwerpen is een klein beetje veranderd om plaats te 
geven aan een koppel geweldige vogels!  Vanaf de Singel in Berchem en vanop de ring 
in Zwijndrecht zie je hem sinds 4 december al staan: de nieuwe slechtvalkenbroedkast 
op Silvertoptoren 2 (de rode toren) op exact 75 meter boven de grond. De broedkast is 
precies gepositioneerd naar het noord-oosten, en zal de toekomstige bewoners een 
prachtig uitzicht  geven op de Mastvest, het Kiel, Antwerpen Zuid en zelfs de 
kathedraal. Maar bovenal garandeert deze positie een goede aanvliegroute en 
voldoende beschutting tegen de overheersende zuid-westen wind. 

 Er kwamen wel twee ingenieurbureaus aan te  pas om de verankering van de kast aan 
het gebouw te berekenen. ‘Onze’ ingenieur ir. Arthur De Roover, kleinzoon van Jules De 
Roover, de befaamde architect die destijds de Silvertopblokken ontwierp in 
‘brutalistische stijl’ en zelf het beeld van rotsen en kliffen voor ogen had toen hij de 
woonblokken tekende,  berekende dat er ongeveer een halve ton als tegengewicht zou 
nodig zijn, indien de open kast (zoals door Woonhaven aanvankelijk geëist) los op het 
dak zou staan. Hierop berekende het studiebureau van Woonhaven dat dit gewicht de 
stabiliteit van de hoogste technische ruimten in het gedrang zou brengen. 

 Omdat we niet opgaven, werd een akkoord gevonden met Woonhaven: we mochten de 
broedkast wél verankeren aan het dak, maar met zo weinig mogelijk doorboringen van 
de dakdichting (lees: één), en dit diende vakkundig te worden uitgevoerd volgens de 
technische voorschriften van de ingenieurs. Op die manier kon het tegengewicht 
gereduceerd worden tot de helft! 

 Aannemer Rudy De Buck & Zn maakte prompt tijd vrij om ons team bij de plaatsing 
professioneel bij te staan voor wat betreft de waterdichte en stabiele verankering. 

 Gewapend met dikke roestvrij stalen draadstaven (in het jargon: ‘inox tiges M16’), 
formidabel sterk uithardende pasta voor  boorgaten (in het jargon ‘chemische ankers’), 
voor zo’n 250 kg aan voorgeboorde betonnen tegels en nog een hoop technisch 
materieel, trok onze ploeg van 5 Natuurpunters (Roger, Franz, Jan, Guy, Joris) en 3 man 
van FIR (Guy, Manu, Gust), aangevuld met 3 sterke krachten van de aannemer om 8.30 
uur naar boven. Binnen de kortste keren was al het materiaal op het dak en had Franz 
een stevige hijs-katrol geïnstalleerd om de hoogste 5 meter te overwinnen. Met 
vereende krachten werden alle betonblokken, de onderdelen van de broedkast en het 
nodige werkgerief ook tot op het hoogste punt gehesen. 

 Met  het  prachtig decor van de stad Antwerpen onder een dreigende donkere 
wolkenhemel waar doorheen af een toe een straal zonlicht scheen op de achtergrond, 
en in een ijskoude wind werd er stevig doorgewerkt aan de montage van de broedkast. 
De chemische verankering moest even uitdrogen, waardoor in de pauze fotografen Jan 
en Guy prachtige opnames konden maken van het werk en de stad onder onze voeten. 

 Tegen 13 uur was de klus geklaard en ruimden we alles op. Het was echt bijzonder vlot 
gegaan, met dank aan de enthousiaste medewerking van iedereen! Toen we zelf nog 
even napraatten bij een kom broccolisoep in café Manus, meldden de ‘mannen van FIR’ 
buiten dat de slechtvalken de broedkast al aan het verkennen waren! Mooier kon deze 
ochtend niet afgesloten worden... Met grote  dank aan de moedige vrijwilligers! 
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 Vanaf nu is het uitkijken naar hoe de slechtvalken met hun ‘penthouse’ zullen omgaan. 
Zullen ze deze winter al beginnen met balts en in de vroege lente broeden in de kast? 
Zullen ze nog even wachten, tot ze volledig vertrouwd zijn met de kast? Bij deze alvast 
een oproep aan alle vogelkijkers om regelmatig een observatie ter plaatse te doen. Een 
half uurtje rustig zitten bij de Mastvest, of wat rondlopen beneden tussen de 
woonblokken, kan zeker boeiende waarnemingen opleveren. 

 Indien het zo zou zijn dat de slechtvalken dit voorjaar tot broeden komen, is het 
garanderen van hun rust en veiligheid de eerste prioriteit. Blijf daarom ook als 
‘observator’ beneden op de grond steeds rustig,  en meld ons eventuele verstoringen of 
risico’s daartoe, zodat we eventueel via Woonhaven of de bewonerswerking iets 
kunnen doen.  

 Op 6 december berichtte de Gazet van Antwerpen (alweer) uitvoerig over het 
Slechtvalkenproject. Zie het uittreksel hierbij. 

 Op dinsdag 8 januari 2013 zal Natuurpunt deelnemen aan de informatie-avond die 
Woonhaven Antwerpen inricht voor de bewoners van de Silvertopblokken. Deze avond 
gaat vooral over de op stapel staande renovatiewerken, die op 21 januari van start 
gaan. Ook het Slechtvalkenproject wordt toegelicht. 

 Op donderdag 10 januari 2013 zal Natuurpunt ook deelnemen aan een informatieavond 
voor de buurtbewoners, tevens door Woonhaven Antwerpen ingericht om de 
buurtbewoners over de mogelijke hinder van de renovatiewerken (verkeer door de wijk) 
te informeren. Aangezien de buurtwerking ondertussen ook dolenthousiast is over het 
Slechtvalkenproject (zij sponsorden het ook), zal ook aan hen extra informatie worden 
verstrekt. 

 Beide info-avonden gaan door in wijkcentrum TIR op het Kiel, telkens om 19 uur.  

 En natuurlijk: op zondag 20 januari 2013  is onze eerste slechtvalken-peter-ontmoeting 
geprogrammeerd. Daarop verneem je alles over het project, over slechtvalken, over de 
resultaten van de peterschapsactie. En natuurlijk is er naast de ernstige kant ook een 
feestelijke borrel.  Kom zeker even langs, breng de familie mee want we willen je graag 
persoonlijk danken en een unieke attentie meegeven.  En er is die dag nog meer nieuws 
te verwachten van het Natuurpunt-vogel-front! 

 En nog een goeie reden om zondag 20 januari 2013 naar de Silvertops af te zakken: 
geniet voor de allerlaatste keer van de ‘oude Silvertopblok’ zoals hij is, want op 
maandag 21 januari verdwijnt hij voorgoed (eerst achter stellingen en steigerdoek, 
daarna achter een nieuwe gevel). Liefhebbers van brutalisme-architectuur komen dan 
zeker in stijl afscheid nemen van deze stijliconen! 

 Nu staat de teller van het aantal peters/meters op 64! Ken je ondertussen nog mensen 
die geïnteresseerd zijn in ons project, bezorg ze de link naar onze website. In het licht 
van de tweede fase van de actie blijft alle steun immers welkom! 

 Via de website van Natuurpunt Hobokense Polder kan u de recente informatie 
opvolgen: www.hobokensepolder.be/slechtvalken. 

 

Contact: Natuurpunt Hobokense Polder vzw                    
 
Joris Van Reusel  projectcoördinator Slechtvalken op Silvertop 0486/836.234 slechtvalk@hobokensepolder.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 06.12.2012: 
 

 


