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Hoedje af voor de Japanners die hun eigen rommel 
opruimden na hun wedstrijden op de Wereldbeker 

voetbal. Ook een pluim op de hoed van de mensen die tijdens 
deze lange zomer hun afval opruimden aan het Noordkasteel 
nadat ze daar een ganse dag vertoefden. Wereldwijd is 
zwerfvuil, en dan vooral het plastic, een groot probleem en 
ik vraag mij af of statiegeld vragen hiervoor de oplossing is. 
Is dit niet eerder een probleem van attitude? Wij blijven in 
ieder geval iedere laatste zondag van de maand ons steentje 
bijdragen om zwerfvuil te rapen aan het Noordkasteel, het 
blijft nog nodig. 

Na zo’n lange fantastische vakantie vliegen we er terug in. 
We starten met een cursus over het gidsen voor kinderen en 
leren hoe vogeltellingen te doen bij trekvogels. Wie interesse 
heeft in vogels weet ondertussen dat er ook heel wat vogels 
rondfladderen in onze stad maar dat het ook beter kan. Fauna 
en flora zijn zo afhankelijk van elkaar en daarom ijveren we er 
steeds voor dat er genoeg inheems groen in onze stad komt 
en dat er ook groencorridors worden voorzien. Ecobruggen 
en ecologische verbindingen zijn mooi, maar blijken meer 
theorie dan dat ze effectief worden voorzien. Ze zijn wel nodig 
om onze leefomgeving te verbeteren en schieten over als het 
over centen gaat bij de overkapping.

Er staat in december een lezing op de agenda over het Schijn. 
Wie het fijne wil weten over het feit dat de Schelde ooit een 
zijrivier was van het Schijn, schrijft zich best al in. En er zijn nog 
vele andere weetjes over onze omgeving en het Schijn in de 
stad. En wie het wenst, kan in oktober ook kennis maken met 
het Grote Netewoud dat door Natuurpunt wordt uitgebouwd.

De opvallendste lokale verwezenlijking is onze nieuwe website 
die er eindelijk komt. Op 15 september gaat hij de ether in! We 
hopen je op een duidelijke en leuke manier onze informatie 
door te geven. Dank aan onze vrijwilligers om er een mooie 
website van te maken en die natuurlijk ook te onderhouden 
zodat het een interessante nieuwsbron blijft.

Veel leesplezier, Rit
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Lokale afdeling
Natuurpunt Antwerpen Stad is de lokale afdeling van Natuurpunt, vereniging voor 
natuur en landschap in Vlaanderen. Het werkingsgebied omvat de delen van de 
districten Antwerpen (postcodes 2000, 2018 en 2060) en Borgerhout binnen de 
Ring en het volledige district Berchem. Lid worden betekent dat je deel uitmaakt 
van een grote vereniging met meer dan 100.000 gezinnen, die in Vlaanderen 
22.000 ha natuurgebied beheert.

Contact
Koen Van Keer, Boomgaardstraat 79, 2018 Antwerpen. (03-226 76 01) 
info@natuurpuntantwerpenstad.be

Lid worden
Lidgeld per gezin: € 27/jaar. Te storten op rekeningnummer BE17 2300 0442 3321 
met vermelding van je huidig lidnummer of voor nieuwe leden met vermelding van je 
naam en adres. Je ontvangt dan zowel het nationale tijdschrift Natuur.blad als het lokale 
ledenblad Natuur.stad. Bovendien krijg je korting bij aankopen in onze Natuur.winkel. 
Leden van Natuurpunt uit een ander werkingsgebied kunnen voor € 7 
een abonnement op Natuur.stad nemen. Te storten op rekeningnummer 
BE60 5230 8051 9270 met vermelding van je lidnummer, naam en adres.

Giften
Donateurs storten een extra bijdrage bovenop hun lidgeld. Vanaf €  40 per 
kalenderjaar krijg je een fiscaal attest. Storten kan op BE56 2930 2120 7588 met 
vermelding ‘Wolvenberg – projectnummer 7743’.
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Foto cover - Kruisspin met fijnmazig web (foto: Johan Van Hoecke)
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Driehoornmestkever
Tekst: Koen Van Keer

Mestkevers zijn erg belangrijk in de natuur. Door uitwerpselen van dieren in te graven, 
zorgen ze voor een natuurlijke en snelle ‘bemesting’ van de bodem. Als zo’n insecten er niet 
zouden zijn, zou de mest gewoon op de bodem blijven liggen en uitdrogen, waardoor de 
voedingsstoffen grotendeels verloren zouden gaan. Ook zorgt hun gangenstelsel ervoor 
dat de bodem meer zuurstof opneemt.

‘Dinosauriër’
Eén van onze meest tot de verbeelding 
sprekende mestkevers is waarschijnlijk 
d e  D r i e h o o r n m e s t k e v e r.  D e z e 
middelgrote soort (±2 cm) moet het niet 
hebben van opvallende metaalachtige 
kleuren, maar de mannetjes hebben 
-zoals de naam al verraadt- drie naar 
voor gerichte hoorns op hun halsschild. 
Daarmee doen ze misschien wat denken 
aan de Triceratops, een indrukwekkende 
dinosaurus, wiens drie hoorns weliswaar 
op zijn kop stonden. De mannetjes van 
de Driehoornmestkever gebruiken hun 
hoorns bij onderlinge gevechten om de 
gunsten van een vrouwtje te krijgen, dat 
zelf de opvallende hoorns mist.

Graven, graven,…
Als ze een partner gevonden hebben, 
begint het koppel samen een nest te 
graven. Dat nest bestaat uit een verticale 
gang met verschillende zijgangen, 
waarin ze telkens wat mest opslaan en 
daar een eitje bij deponeren. De larven 
leven dan van de mest die hun ouders voorzien hebben. De 
broedgangen kunnen wel tot anderhalve meter diep zijn! 
Bovenaan zijn ze redelijk makkelijk herkenbaar door hun 
grootte, hun ronde vorm en door het feit dat ze loodrecht naar 
beneden lopen. De meeste andere holletjes van insecten zijn 
ofwel kleiner, ofwel schuin gegraven.

Ook dicht bij de stad
In de binnenstad zal je Driehoornmestkevers niet snel 
aantreffen, zij leven bij voorkeur op zandgrond en hun 
favoriete mest zijn de kenmerkende ronde konijnenkeutels. 
André Janssens vermeldt in zijn keverstandaardwerk uit 
1960 wel dat de soort eind 19e, begin 20e eeuw nog werd 
gevonden in Schoten en zelfs in Deurne. Ver moet je echter 
nog steeds niet gaan om de soort te ontdekken. Sinds vorig 
jaar zit de afdeling Antwerpen Stad van Natuurpunt mee onder 
de vleugels van de regionale afdeling Schijnvallei en daar is de 
soort al meerdere keren gezien, met name in het provinciaal 
groendomein Vrieselhof in Oelegem, aan een houtkant in 
Brecht en in het Drijhoekbos in Schilde. Mits enig zoekwerk 
is deze soort zeker ook nog op andere locaties dicht bij de 
stad te ontdekken.

In het voorjaar komen de jonge kevers tevoorschijn, maar 
de soort is het makkelijkst te vinden in de herfst, wanneer 
de kevers soms massaal actief zijn met het zoeken naar een 
partner, het graven van een hol en het transporteren van 
konijnenmest. De kevers zijn het actiefst bij een niet te lage 
temperatuur. Broedhol Driehoornmestkever (foto Dahl - Commonswiki)

Mannetje Driehoornmestkever (foto: Bert Oving)
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Hoe groen wordt de 
overkapte ring?

Tekst: Koen Van Keer

Op 22 januari 2016 had Natuurpunt Antwerpen Stad als één van de eersten een gesprek 
met overkappingsintendant Alexander D’Hooghe. Het werd een gesprek over noodzakelijke 
ecologische verbindingen in de Antwerpse ringzone en de waarde van de aanwezige 
bermennatuur.

Een waaier aan ecologische ingrepen in de plannen rond Knoop Zuid, maar wat rest er nog van in de uitvoeringsplannen? (grafiek: ODR Team Zuid)
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Veel moeite kostte het niet om de intendant ervan te 
overtuigen dat  ‘ecologie’  een belangrijk thema moest worden 
in het hele overkappingsverhaal. De man bleek helemaal mee 
te zijn en had ook in buitenlandse ruimtelijke ordeningspro-
jecten het thema al prominent meegenomen in het proces.

Zwaar werk
Het was de start van een erg intensief proces: Natuurpunt 
werd nauw betrokken bij klankbord- en stuurgroepen, schreef 
mee de ecologische randvoorwaarden in de projectdefinitie 
voor de zes ontwerpteams* en maakte prominent deel uit van 
de expertengroep ecologie. Er volgden talloze workshops en 
vergaderingen tot zelfs terreinbezoeken met de verschillende 
ontwerpteams, wat een serieuze arbeids- en tijdsinvestering 
vroeg van onze vrijwilligers. Maar het resultaat mocht er 
zijn: alle ontwerpteams hebben onder onze impuls extra 
inspanningen geleverd voor het ecologisch functioneren van 
hun respectievelijke segment**.

Als het van ons afhangt…
…wordt de hele ringzone een aangenaam groen verblijfs-
gebied met optimale leefbaarheidsomstandigheden voor 
de mensen die erlangs wonen en werken. Daarnaast vragen 
we dat dit groen ook ecologisch betekenisvol zou zijn, want 
groen is natuurlijk meer dan een kleur. Er moet ruimte zijn 
voor geschikt leefgebied voor planten en dieren en de groene 
ruimtes moeten met elkaar verbonden zijn, zodat organismen 
zich tussen de parken en natuurgebieden aan de rand van 
Antwerpen kunnen verplaatsen.

Wat staat er in de plannen?
Enkele belangrijke maatregelen met betrekking tot ecologie, 
die werden opgenomen in de plannen, zijn:
1. een aantal ‘bruggen’ die de ecologische verbindingen 

moeten mogelijk maken. De opvallendste daarbij zijn:
• een volwaardig ecoduct op Linkeroever, samen 

met nog enkele ecobruggen daar. Deze moeten de 
samenhang (ook voor de mens) van het geplande 
regionale park verhogen

* Het plannen van de overkapping van de ring rond Antwerpen werd 
toevertrouwd aan zes ontwerpteams.

** Elk ontwerpteam kreeg een segment van de ring toegekend.

• de vergroening van een strook op de spoorwegbrug 
die de link moet vergemakkelijken tussen Hobokense 
Polder en de groene ringzone

• de ecobrug in Berchem, tussen Wolvenberg en 
Brilschans

• de omvorming van de oostelijke E19-brug over het 
Albertkanaal, tot een functionele ecobrug, om zo de 
link te maken tussen de groene ringzone (via nieuw 
park langs Lobroekdok naar bermen en Rivierenhof ) 
en de natuur in het noorden van Antwerpen.

2. andere ecopassages, zoals de ‘connecterende valleien’: 
brede, multifunctionele fietstunnels met aanzienlijke 
groene stroken, die langs de ring de onderdoorgangen 
van ecologische barrières, zoals de Grotesteenweg moeten 
mogelijk maken voor tal van organismen.

3. enkele belangrijke ‘natuurhubs’, waaronder de Konijnenwei, 
die een belangrijke natuurlijke zone moet behouden, het 
nog aan te leggen Waterpark op de overkapte ring langs 
Aquafin in Deurne en natuurlijk de verbonden natuurzones 
in het ‘Landschapspark Linkerscheldeoever’.

Teleurstellende beslissing
Met de plannen zit het dus relatief goed. De vraag is nu wat 
ervan zal uitgevoerd worden. Helaas weten we uit het verleden 
dat ingrepen met betrekking tot ecologie al gauw worden 
geschrapt als er moet bespaard worden. Beleidsmakers 
realiseren zich jammer genoeg nog steeds te weinig hoe 
belangrijk het is - ook voor een stad - dat het lokale ecosysteem 
goed functioneert.
En ja hoor, bij de bekendmaking (op 26 juni 2018) van de 
projecten die in een eerste fase zullen worden uitgevoerd, 
blijken zowat alle belangrijke verbindende ingrepen voor 
ecologie opvallend afwezig te zijn. Verschillende van de 
genoemde cruciale ecobruggen bijvoorbeeld zijn niet 
opgenomen. De geselecteerde projecten bevatten verder 
bitter weinig ecologische ingrepen. We vernemen via een 
‘gunstige wind’ dat ecologische projecten die er in een eerste 
selectie nog wel in zaten, geschrapt werden vanwege... 
besparingen.

Het wordt nu zaak om niet alleen het maximale uit de brand 
te slepen bij de uitvoering, maar bovendien een ecologische 
inhaalbeweging voor te bereiden voor de volgende fase van 
de overkapping. 

Het “Longitudinaal ringpark” in Berchem is ongeveer de enige ecologische verbinding die in fase 1 wordt uitgevoerd. Natuurpunt Antwerpen Stad was vragende partij voor 
een ecologische corridor (grafiek: ODR Team Zuidoost)
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Gidsen voor kinderen
Hoe beleven kinderen de natuur? Hoe speel je daar als natuurgids best op in?
Je komt het te weten in de cursus ‘Gidsen voor kinderen’, die Natuurpunt Antwerpen Stad samen met Natuurpunt 
CVN organiseert. In die reeks leer je de wereld bekijken door kinderogen. Je krijgt tal van didactische tips die je tijdens 
praktijkmomenten kan uitproberen. 

Locatie
’t Oud Kapelleke
Ferdinand Coosemansstraat 127 
2600 Berchem

Inschrijven
Inschrijven op www.natuurpunt.be/cvn
Het inschrijvingsgeld bedraagt 18€. 
Natuurpuntleden krijgen 10% korting.

Inlichtingen
Joëlle Laes
0492 25 39 86
joelle.laes@cvn.natuurpunt.be

Programma
maandag 1 oktober 2018 van 19 tot 22 uur
• hoe kijken kinderen naar de natuur
• ontwikkelingsfasen van kinderen
• didactische tips voor de verschillende leeftijdsgroepen

maandag 8 oktober 2018 van 19 tot 22 uur
• hoe spreek je voor een groep kinderen
• werkvormen specifiek voor kinderen
• tips en tricks waarmee je onmiddellijk aan de slag kan

zaterdag 13 oktober 2018 van 9 tot 12 uur
• praktijkoefening in Wolvenberg 

NATUURPUNT
DAAGT JE UIT
5 WEKEN 
1 DOEL
Meer info op
www.natuurpunt.be/uitdaging

Doe jij 
mee?
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Vingerhoedskruid
Tekst: Marc Van Outryve

Opnieuw een plant die zijn naam niet gestolen heeft! De mooie lichtpaarse bloementrossen, 
met hun typische 3-5 cm lange vingerhoedjes, trekken vanop afstand onze aandacht. De 
Latijnse naam Digitalis verwijst ook naar die vingervorm.

Aantrekkelijk voor insecten en 
voor de mens
De bloemen worden druk bezocht door 
hommels en bijen, die helemaal in de 
klokvormige kroon kruipen en er gretig 
nectar drinken. Seconden later zoemen ze 
naar de volgende bloem, met stuifmeel aan 
de pootjes. Soms bijten hommels een gaatje 
in de bloemkroon, om sneller bij de nectar te 
geraken. 

De plant is inheems en algemeen in de 
Ardennen, de wilde vorm is minder algemeen 
in Vlaanderen, wèl in de Kempen. In de natuur 
zie je deze plant meestal op open plaatsen in 
het bos. Vingerhoedskruid is ook gegeerd als 
sierplant in onze Antwerpse stadstuintjes. Het 
is immers een snelgroeiende en sterke plant, 
die vorst tot -25 °C kan overleven. Ze zaait zich 
goed uit (de zaaddozen bevatten duizenden 
zaadjes) en geeft meestal om de 2 jaar prachtige 
bloemen. De houtige grijsviltige stengel sterft 
na 1 jaar af, de plant overleeft de winter als 
rozet. Vingerhoedskruid wordt al eeuwen 
gekweekt, met talrijke cultivars. Witte en licht 
roze varianten zijn dikwijls bastaardvormen 
tussen wilde en gekweekte planten. Witte 
digitalis plant zich moeilijk voort en is zeldzaam.

Ook geneeskrachtig
In de Middeleeuwen waren er geen medische 
toepassingen van Vingerhoedskruid. Men 
vertelde dat elfjes de bloemen als hoed 
droegen. De plant zou alle bovennatuurlijke wezens begroeten 
en werd gebruikt als heksenplant. In de 18de eeuw ontdekte 
de Engelse arts-plantkundige William Withering dat Digitalis 
de hartspierkracht verbeterde bij hartfalen en het hartritme 
vertraagde bij ritmestoornissen. Sedert lang worden uit 
gedroogde digitalisbladeren de geneesmiddelen digitoxine 
en digoxine gemaakt. Er bestaat evenwel een nauwe marge 
tussen de nuttige en de toxische dosis. Deze veroorzaakt een 
te trage pols, met verminderde eetlust en braken. De laatste 
jaren wordt digoxine minder gebruikt, omdat er betere en 
veiliger geneesmiddelen bestaan. 

Alle delen van de plant zijn giftig, dus zeker niet eetbaar! 
Gelukkig produceert ze geen bessen, dus zijn er ook geen 
accidenten door het eten van bessen, bijvoorbeeld door 
kinderen. Vingerhoedskruid blijft wel een aantrekkelijke plant, 
die ons nauw aan het… hart ligt! 

KENMERKEN

Wetenschappelijke 
naam Digitalis purpurea

Groep Tweezaadlobbigen

Familie Helmkruiden (Scrophulariaceae)

Groei 30 - 200 cm hoog, halfschaduw

Voorkomen bosrand, heide, tuinen (sierplant)

Bloemen tweeslachtig, klokvormig, 
lichtpurper, binnenin roodgevlekt

Bloei juni - oktober

Vingerhoedskruid (foto: Alain Devreese)
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Hoe dieren zich aanpassen aan 
de stad

Tekst: Koen Van Keer

De oppervlakte stad op aarde neemt nog elk jaar toe en sinds 2008 leeft meer dan de helft 
van de wereldbevolking in verstedelijkt gebied. Dat maakt dat wetenschappers hoe langer 
hoe meer geïnteresseerd geraken in hoe natuur in een stad functioneert.

Dat onderzoek heeft bovendien een voorspellende waarde. 
Omdat de temperaturen in de stad hoger liggen dan op het 
platteland, zijn de steden uiterst geschikt om te onderzoeken 
hoe organismen en gemeenschappen zich in de toekomst 
mogelijk zullen aanpassen aan de verwachte temperatuur-
stijging. Het huidige temperatuurverschil tussen landelijke 
en stedelijke vijvers bijvoorbeeld, is gemiddeld 4 °C. Dat komt 
overeen met de temperatuurstijging die wordt voorspeld in 
de natuurlijke gebieden tegen 2100.

Size matters
Dieren in de stad zijn gemiddeld 16% kleiner dan hun 
soortgenoten op het platteland. Huismussen bv. zijn lichter en 
kleiner in de stad. Hoe dit komt is momenteel nog niet duidelijk. 
Voor koudbloedige dieren zoals insecten zou het alleszins te 
maken hebben met het hitte-eilandeffect in de stad (de stad 
is gemiddeld 1 à 2 °C warmer dan daarbuiten). Kleinere dieren 
hebben in zo’n warmere leefomgeving minder energie nodig 
om hun stofwisseling op te drijven dan grotere. Dat geldt zeker 
voor de meerderheid van de soorten die koudbloedig zijn, 

waardoor hun activiteit mee afhangt 
van de omgevingstemperatuur. Een 
stad is dus doorgaans ook gunstiger 
voor kleinere soorten dan voor grotere. 
Het fenomeen toont zich onder meer 
duidelijk bij spinnen: stadsspinnen zijn 
tot 20% kleiner dan die buiten de stad.
Vlinders, motten en sprinkhanen 
vormen echter een uitzondering op die 
regel. Ze zijn in de stad zelfs gemiddeld 
14% groter dan in landelijke gebieden. 
Dat zou kunnen te maken hebben met 
het feit dat grotere exemplaren van 
die soortgroepen zich beter kunnen 
verplaatsen tussen de versnipperde 
stukjes groen in de stad.

Mobieler
Een verstedelijkte biotoop bevoordeelt 
mobielere soor ten.  Dat zien we 
duidelijk bij de kevers: ongevleugelde 
keversoorten komen in de stad veel 
minder voor dan op het platteland.
Daarnaast is bij zowel kevers als 
n a c h t v l i n d e r s  v a s t g e s t e l d  d a t 
exemplaren in de stad grotere vleugels 

hebben dan hun soortgenoten op het platteland. Mogelijk 
is dit een aanpassing aan het feit dat het voor insecten in 
een stad moeilijker is om zich tussen de erg versnipperde 
stukken biotoop te verspreiden. Met grotere vleugels lijkt zo’n 
verplaatsing makkelijker.
Ook is van bijvoorbeeld stedelijke azuurwaterjuffers 
aangetoond dat ze een hoger uithoudingsvermogen hebben 
bij het vliegen dan hun soortgenoten op het platteland. 
Daarbij is niet alleen de sterke versnippering in de stad een 
probleem, maar ook de hoogte van de te nemen hindernissen: 
een huis is geen struik.

Zonnekloppers
Zogenaamd thermofiele of warmte-minnende soorten voelen 
zich beter thuis in de stad.
Niet toevallig stelde men vast dat in de stad meer warmte-
minnende keversoorten voorkomen dan op het platteland.
Watervlooien in de stad kunnen hogere temperaturen aan 
dan hun soortgenoten op het platteland. Daardoor passen ze 
zich aan aan het leven in stadsvijvers, die meestal warmer zijn.

De stedelijke azuurwaterjuffers hebben een hoger uithoudingsvermogen 
dan die van het platteland (foto: Luc Willems)
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Andere aanpassingen
De Kruisspin bouwt in de stad kleinere 
maar dichter geweven webben in 
vergelijking met kruisspinnen op het 
platteland. Met zo’n denser web kunnen 
ook kleine prooien gevangen worden en 
kunnen sterke, grote prooien zich minder 
makkelijk uit het web loswurmen. Stads-
kruisspinnen leggen ook minder eitjes 
per vrouwtje en hebben dus minder 
nakomelingen, mogelijk omdat ze meer 
energie moeten verbruiken om webben 
te bouwen.

De stad werkt dus als een filter. Sommige 
soorten komen er beter aan hun trekken 
dan andere, terwijl de stad ook de 
kenmerken van soorten verandert.

Kleine aantallen
Populaties van insecten en spinnen 
blijken klein te zijn in de stad. Nu al 
blijkt dat dit gevolgen heeft voor 
insectenetende vogels zoals mezen. 
Koolmezen bijvoorbeeld, leggen in de 
stad minder eieren, hebben lichtere 
kuikens en er vliegen ook minder vogels 
het nest uit. Koolmezen vinden op cruciale momenten te weinig rupsen in de stad (foto: Jo De Pauw)

Zeldzame Grote weerschijnvlinder 
2 keer in ’t Stad

Tekst: Koen Van Keer

Op 7 juni liet een wakkere burger op de Facebookpagina van 
onze afdeling optekenen dat hij een Grote weerschijnvlinder 
had gezien (en gefotografeerd) in de Oostenstraat in de wijk 
Zurenborg. Op 15 juni liep dan op waarnemingen.be een 
tweede melding binnen. Deze keer was de vlinder gezien in 
de buurt van de Scheldekaaien.
Dat is opmerkelijk, omdat deze prachtige 
dagvlinder normaal schuw is en zich in 
bossen ophoudt. Dit jaar is hij echter 
opvallend aanwezig. Hij wordt vroeger 
opgemerkt dan andere jaren en duikt op 
heel wat nieuwe locaties op.
De Grote weerschijnvlinder is wellicht 
een van de mooiste dagvlindersoorten 
in Vlaanderen. De soort ontleent 
haar naam aan de bovenzijde van 
de vleugels die afhankelijk van de 
belichting glanzend blauw kan kleuren. 
Hij wordt echter ook beschouwd als 
een erg zeldzame dagvlinder. De soort 
is in de recentste Vlaamse Rode Lijst 
opgenomen in de categorie ‘Bedreigd’.

Naar een verklaring voor de talrijke aanwezigheid dit jaar is 
het voorlopig nog wat gissen.
Wie een Grote weerschijnvlinder ziet, kan de waarneming 
steeds invoeren op waarnemingen.be en zo helpen om een 
beter zicht te krijgen op de verspreiding van deze tot de 
verbeelding sprekende soort. 

Mannetje Grote weerschijnvlinder (foto: Mona Van Dousselaere)
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JONAS in Wolvenberg
Tekst: het JONAS-team

Een leuke groep kinderen (en volwassenen) heeft op zondag 
17 juni genoten van de mooie natuur in het natuurgebied 
Wolvenberg.
Eerst legden de gidsen uit hoe wij van de natuur nog beter 
kunnen genieten. De mensen kunnen daarvoor hun zintuigen 
gebruiken: het gehoor, de smaak, de tast (om te voelen), het 
zien met onze ogen, het ruiken.
Zo deden we spelletjes rond het gehoor, onder andere van 
vleermuizen. 
De gidsen vertelden ook over de Vlier. Van deze plant proefden 
we de lekkere siroop die van de bessen kan gemaakt worden.

Tekening met vogeltjes en kevertjes door Matisse

Tekening met vogel door Liselore
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Door te voelen konden we weten wat 
er in zakjes verstopt zat.
Door goed te kijken vonden we welke 
diertjes er leefden onder oud hout. 
Door de lucht van het gebied diep in te 
ademen, merkten we het verschil met 
de vervuilde lucht in de drukke straten 
buiten dit natuurgebied.
Om te eindigen maakten kinderen een 
mooie tekening van wat hen getroffen 
heeft in het mooie natuurterrein.
Dank voor die fijne namiddag! 

Tekening met insecten en bloemen door Nora

Tekening met vogel door Liselore
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Tekening met kriebelbeestjes door Cederic
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Studie en beheer
Een bondige kroniek van het beheer en de monitoring in onze afdeling

Tekst: Erik Molenaar

April
Deze maand zijn er niet veel waarnemingen binnengekomen. 
Onder de bossoorten zien we al dat Heelkruid, Bijenorchis 
en Grote keverorchis zijn gemonitord. Bijzonder vroeg, 
want de winter is nauwelijks het land uit. We monitoren de 
begraafplaats in Berchem op een koude morgen, met nieuwe 
vindplaatsen van Glanzige ooievaarsbek. Tweemaal wordt 
Rode wouw gezien in de buurt van de Ring alsook Slechtvalk, 
frequent over heel de stad, maar vooral waar een nieuw nest 
wordt bezet op een kerk in Borgerhout.
Op Wolvenberg gaat het beheer moeizaam verder. Wekenlang 
herstellen we het hek aan de sluipingangen langs de Singel. 
Onze generator laat het afweten zodat we het hekwerk niet 
langer kunnen voorboren en rechtstreeks moeten nagelen. 
De klemtoon ligt vooral op het verwijderen van Oosterse 
kornoelje. Langs de Singel hebben zich enkele invasieve 
soorten (o.a. Stokroos) in de berm gevestigd en ook die staan 
klaar om in ons gebied door te dringen. Op het einde van de 
maand slaat het weer om en op de Lentewandeling kunnen 
we zomers gekleed genieten van de massa voorjaarsbloeiers, 
de eerste Azuurwaterjuffers, Vuurjuffer en Oranjetipjes.

Mei
Naast het vast monitoringprogramma doen we ook 
opdrachten voor derden. Voor de inventarisatie van de 
planten op de Brilschans gaan we vier maal in detail door het 
park. Er komen zelfs nog nieuwe soorten op de lijst, na al die 
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Grote keverorchis (foto: Luc Boon)

V.l.n.r. Gele pavia, hybride, Witte paardekastanje (foto: Karin Thiers)

Gevlekte aronskelk (foto: Karin Thiers)



jaren intens onderzoek (Genaald schapengras, zaailingen van 
een Zelkova en Boszegge). Helaas is de vijver daar compleet 
dichtgegroeid met siersoorten en overwoekeren monotone 
matten met Watercrassula de laatste open plekken in het 
water. In het Albertpark komt na het staken van intensief 
gazonbeheer een zeer grote populatie Kruipend zenegroen 
aan het licht, naast vindplaatsen van Grote keverorchis. Op 
Wolvenberg beginnen we aan het graslandbeheer: aan de 
hoofdingang, langs het wandelpad, achter de omwalling 
en langs het spoor richting Grotesteenweg. Elke week 
combineren we de werken met afvoer van het maaisel en 
exotenbeheer. We monitoren de vegetatie op Wolvenberg en 
Domein Hertoghe. Hierbij komt een merkwaardige exoot op 
de proppen: onder de Gele pavia treffen we zaailingen aan 
die we toeschrijven aan deze soort. Alles wordt uitgebreid 
gefotografeerd, geteld en gemeten. Tenslotte blijkt het om 
een hybride te gaan met Witte paardenkastanje. Alleszins een 
unicum voor Domein Hertoghe en nooit eerder beschreven 
voor de Belgische flora. Op de lentewandeling wordt de zaak 
aan het publiek toegelicht.

Juni
De droogte doet zich voelen, zowel tijdens het beheer als 
tijdens de monitoring. Ons natuurgebied droogt stilaan uit. We 
blijven haast de hele maand verder maaien op de Brilschans, 
waar grote delen overwoekerd zijn door bramen en ruigte. Ook 
hier hebben de konijnen al het voor hen eetbare tot de wortel 
afgeknaagd en verschijnt een eenzijdige flora met oneetbare 
soorten: grotendeels Kruiskruid, Teunisbloem, Brandnetel, 
Rapunzelklokje en Ruige zegge. Toch is langs de fietsweg nog 
veel moois overgebleven.

We monitoren het Leeuwerikpark en aan de Bocht van 
Oosterweel blijven we weg van de werf. We mogen de 
afgesloten kaden langs het sas van de Kattendijksluis 
onderzoeken en zijn daar de ganse morgen mee bezig. Naast 
de kasseiflora met Behaard breukkruid en Liefdegras vinden 
we er o.a. Ruw struisgras, een zeldzaamheid die het al tientallen 
jaren uithoudt in de toch veranderende omgeving. De flora 
op de kaden is hier niet gedood en dat maakt toch een klein 
verschil voor de biodiversiteit van onze stad. Op vraag van de 
Milieudienst monitoren we de brakwater- en muurflora van 
het Schuildok aan het Loodswezen. 

Cursus vogeltrek
Deze herfst willen we met de vogelwerkgroep een 
trektelpost opstarten in de Oosterweelbocht  
aan de Schelde.

Als voorbereiding organiseren we hiervoor in 
september een ‘cursus vogeltrek’.

Vogeltrek is één van de boeiendste natuurfenomenen. 
Pas in de loop van vorige eeuw heeft men een 
goed deel van dit mysterie kunnen ontrafelen. 
In deze cursus gaan we in op de onderliggende 
mechanismen. We gaan ook na hoe vogels zich 
voorbereiden op die grootse onderneming. We 
leren daarnaast hoe vogels zich gedragen tijdens 
hun trektocht en met welke problemen ze af te 
rekenen hebben. Bij het trekonderzoek besteden 
we bijzondere aandacht aan de trektellingen, 
een populair gebeuren in Vlaanderen. 

De cursus omvat twee theorielessen die gegeven 
worden door Koen Leysen, Natuurpunt CVN.

Twee keer gaan we op zondagvoormiddag mee 
trektellen op een bestaande telpost in de omgeving 
van Antwerpen.

Praktisch
Dinsdag 11 september van 19.30 tot 22.30 uur: 
theorieles, ‘t Oud Kapelleke, 
Ferdinand Coosemansstraat 127 te Berchem
Dinsdag 25 september van 19.30 tot 22.30 uur: 
theorieles, ‘t Oud Kapelleke, 
Ferdinand Coosemansstraat 127 te Berchem
Zondagvoormiddag 30 september: trektellen aan de 
telpost Opstalvallei in Berendrecht
Zondagvoormiddag 14 oktober: trektellen aan de 
telpost Hobokense Polder in Hoboken
Deelname aan de cursus is gratis maar inschrijven  
is verplicht.

Inschrijven
Inschrijven kan via de website van Natuurpunt: 
https://www.natuurpunt.be/agenda/
cursus-vogeltrek-berchem-29713.
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“Slapen op boot”
Romantisch slapen op een boot in Antwerpen

Alle voorziengen aanwezig, TV, radio, chauffage...

Prachtig zicht op ‘t Stad  en zeer rustig, gelegenheid om te wandelen in de buurt

momenteel bereikbaar met gratis pendelboot

slaapgelegenheid voor 2p max 4p / 85 euro per nacht ook WE - week beschikbaar

meer info: slapenopboot@outlook.com

AALST   /   BERCHEM   /   BRUGGE   /   BRUSSEL RAVENSTEIN   /   BRUSSEL ZUID   /   DRONGEN   /   GENT   /   HASSELT   /   KRAAINEM   /   LEUVEN

OVERIJSE   /   ROESELARE   /   SINT-GENESIUS-RODE   /   ST-LAMBRECHTS-WOLUWE   /   TORHOUT   /   UKKEL   /   WAREGEM   /  WATERMAAL-BOSVOORDE

AALST   /   BERCHEM   /   BRUGGE   

Heerlijke recepten,
tips & tricks:

like onze

Verse en volwaardige voeding

Producten op zorgzame 
manier geteeld

Met respect voor de natuur

origino_adv_natuurpunt.indd   1 27/09/17   09:59
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Herfstuitstap naar het Grote Netewoud op 7 oktober
Diep in de Kempen: een woud in wording, het Grote 
Netewoud. Geen bos vol bomen, geen platte hei, maar wél een 
mengelmoes van honderden hectaren bos, grasland, ruigte, 
struweel en moeras met hier en daar een Bever, een grazer, 
een wandelaar, een bezoekerscentrum en avontuurlijke paden 
voor kinderen (en ook volwassenen).

Geboren uit de valleien van de Grote en Molse Nete, hersteld 
en vernieuwd door Natuurpunt. Je struikelt er over de natte 
en droge heide, verdrinkt er in het moeras en het zand kruipt 
in je oren als de wind weer de duinen doet stuiven.

We starten aan het Griesbroek, een recent hersteld 
moerasgebied. Eten (en drinken) in het bezoekerscentrum in 
Meerhout. Van daar vertrekken we naar de stuifduinen van de 
Belse Heide, een wandeling van 4 kilometer. Of het nu regent 
of de zon schijnt, de natuur zal er je verbazen. De bus pikt ons 
op in Bel en voert ons terug.  

Zorg voor goede wandelschoenen en eventueel regenkledij.

Praktisch
Gids: Jens Verwaerde
Vertrek: zondag 7 oktober 

8 uur: Gemeenteplein van Westmalle
8.15 uur: parking van Carrefour in Schilde 

(hoek Turnhoutsebaan - Ter Maelenbaan)
8.30 uur: Park & Ride Wommelgem (groenten- en 

fruitkraam Cools, terminus tram 9). 
Terug: rond 18 uur.

Prijs 
Volwassenen lid van Natuurpunt  ........................................... € 18
Volwassenen geen lid van Natuurpunt  .............................. € 20
Jongeren (-18 jaar)  ........................................................................... € 9

Storten voor 30 september op rekeningnummer van 
Natuurpunt Schijnvallei IBAN BE67 9791 3075 4587 met 
vermelding van opstapplaats en aantal personen. 

Inschrijven en info
secretariaat (info@schijnvallei.be of 03 354 55 06).

PROFESSIONEEL 
ADVIES

TOPSERVICE 
NA AANKOOP

KWALITATIEVE 
MERKEN

MARNIXPL A ATS 4
2000 ANT WERPEN

FIETSENDEGEUS.BE

2016_advertentie_natuurpunt_03.indd   1 18/07/16   19:37

Nieuwe website
Den oude is versleten…

Op 15 september 2018 lanceren we de nieuwe website 
www.natuurpuntantwerpenstad.be. Onze eerste 
website was gedateerd en daarom maakten we een 
fonkelnieuwe frisse website. Uiteraard zijn er heel wat 
verbeteringen gebeurd.

De homepagina geeft je direct een overzicht van onze 
activiteiten en nieuwtjes.

Verder vind je informatie rond Natuur in de stad, Zelf 
aan de slag en Wat doet Natuurpunt Antwerpen Stad 
(NAS)?

Uiteraard is de nieuwe website nog in ontwikkeling. 
Hier en daar moeten we nog aanvullen maar geniet 
alvast van deze nieuwe look!

Met suggesties om de website nog te verbeteren, kan 
je terecht bij 
webmaster@natuurpuntantwerpenstad.be.
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Activiteitenkalender
Voor de volledige agenda zie www.natuurpuntantwerpenstad.be

*Niet-leden betalen € 1

Oktober
7* Herfstexcursie Wolvenberg

Van 10 uur tot 12 uur
Afspraakplaats: 
Hoek Posthofbrug - Singel
Inschrijven gewenst: 
wandeling@natuurpuntantwerpenstad.be

7 Busuitstap Grote Netewoud
Start: 8.30 uur
Afspraakplaats: Park & Ride Wommelgem 
(bij fruitkraam Cools)
Inschrijving verplicht: info@schijnvallei.be
Meer info op p. 15

14* Bomenexcursie: Bomen aan het woord in 
Antwerpen Noord
Van 14 uur tot 18 uur
Afspraakplaats: 
Flandriagebouw, Steenplein
einde: Begijnhof, Rodestraat
Inschrijven gewenst: 
wandeling@natuurpuntantwerpenstad.be

21 JONAS (jeugdwerking): Halloween
Van 14 uur tot 16 uur
Afspraakplaats: 
Hoek Posthofbrug - Singel
Inschrijven gewenst: 
jonas@natuurantwerpenstad.be

November
18 Beheer ‘ns ’n keer in Wolvenberg

Start: 10 uur
Afspraakplaats: 
Hoek Posthofbrug - Singel
Inschrijven gewenst: 
beheernsnkeer@natuurantwerpenstad.be

18 Uitstap De Stadsmus: domein 
Bourgoyen - Ossemeersen in Gent
Start: 8.30 uur
Afspraakplaats: Borsbeeksebrug - post X 
te 2600 Berchem
Inschrijving verplicht: vogelwerkgroep@
natuurpuntantwerpenstad.be

December
4 Lezing: Het Schijn

Start: 19.30 uur
Afspraakplaats: Ecohuis, Turnhoutsebaan 
139, 2140 Borgerhout
Inschrijven gewenst: 
lezing@natuurpuntantwerpenstad.be

16 Uitstap De Stadsmus: Polders van Bazel 
en Rupelmonde
Start: 8.30 uur
Afspraakplaats: Borsbeeksebrug - post X 
te 2600 Berchem
Inschrijving verplicht: vogelwerkgroep@
natuurpuntantwerpenstad.be

FONAS
Plantendeterminatie (telkens van 10 uur 
tot 12.30 uur)

4 september 2018  
Vogelzang - Half Maantje: Gerard le 
Grellelaan 3 te 2020 Antwerpen

18 september 2018  
Eilandje – Londenbrug, Oostkaai te 2000 
Antwerpen

DE STADSMUS
Herfstvogeltellingen (iedere eerste 
zondag van de maand)

7 oktober 2018
7.30 uur: Zuidelijke ingang Spoor Oost, 
Buurtspoorweglei te 2140 Borgerhout

4 november 2018  
7.30 uur: Zoo, Astridplein te 2000 
Antwerpen
Inschrijven verplicht: vogelwerkgroep@
natuurpuntantwerpenstad.be

2 december 2018  
8.30 uur: Stadspark, Hoek Van Eycklei - 
Quinten Matsijslei te 2018 Antwerpen

WINTERBEHEER WOLVENBERG
Elke zondag vanaf 9 september 2018 
tot zondag 30 december 2018
Van 9.30 uur tot 12 uur.
Afspraakplaats: aan de container Hoek 
Posthofbrug - Singel.
Stevig schoeisel en kledij die tegen een 
stootje kan. Werkhandschoenen krijg je 
ter plekke.

ZWERFVUILACTIE
Laatste zondag van de maand  
(30 september - 28 oktober -  
25 november 2018)
Van 14 uur tot 16 uur.
Afspraakplaats: op de parking van de 
Zeilclub, Oosterweelsteenweg 1 te 2030 
Antwerpen.

CURSUSSEN
VOGELTREK
11 en 25 september 2018 van 19.30 uur 
tot 22.30 uur 
30 september en 14 oktober 2018 op 
zondagvoormiddag
Meer info op p. 13

GIDSEN VOOR KINDEREN
1 en 8 oktober 2018 van 19 uur tot 22 uur
13 oktober 2018 van 9 uur tot 12 uur
Meer info op p. 6

Afgiftekantoor

Antwerpen X MassPost

Erkenningsnummer: 
P913.972

Retouradres:
Johan Wyckmans

Begijnenvest 68, bus 3
2000 Antwerpen


