
1 Wolvenberg  

Tussen de Antwerpse ring en de Singel 

ingeklemd ligt het kleine maar waarde-

volle natuurgebied Wolvenberg. Mid-

denin het gebied ligt een vijver waarin 

heel wat vissen en planten leven. En die 

rijke onderwaternatuur wordt sinds en-

kele maanden in beeld gebracht door een 

duiker met een camera voor de natuur-

documentairereeks Onze Natuur. 

2 Stadsnatuur  

Natuurgebied Wolvenberg ligt op de 

plek waar ooit een deel van de 19-eeuwse 

stadsomwalling lag, gekend als de Bri-

almontomwalling. De vijver is nog een 

overblijfsel van de gracht die eromheen 

lag. Hier leven planten en dieren zoals 

blankvoorn, bittervoorn, snoek, karper 

en paling.

3 Filmen onder water  

Duiker en cameraman Tommy Vuyl-

steke maakt zich klaar om het water in 

te gaan. Hij probeert het gedrag van de 

snoek in zijn natuurlijke omgeving in 

beeld te brengen. Daarvoor moeten alle 

omstandigheden juist zijn: licht, helder-

heid van het water en de snoeken die 

zich willen laten filmen.

WONDERE 
ONDERWATERWERELD 

VAN DE WOLVENBERG

In actie

1

©
 W

im
 D

irc
kx

18 NATUUR.BLAD     december | januari | februari 2020



In actie

4 Natuurdocumentaire   

Onze Natuur maakt een 7-delige reeks 

over de natuur in België. Sinds maart 

2019 zijn cameraploegen al op stap om 

de beste beelden te maken. Een van de 

delen zal gaan over de natuur in de stad. 

Daarom is er verschillende keren gefilmd 

in de Wolvenberg. 

5 De snoek  

In de vijver zitten heel wat snoeken. Onze 

Natuur hoopt het paaien en ook de jacht 

van de snoeken in beeld te kunnen bren-

gen. De snoek jaagt niet alleen op andere 

vissen maar ook op vogels. En als er 

teveel snoeken in de vijver zitten, durven 

ze ook elkaar opeten. 

6 Opvolging  

Voorbijgangers zijn het niet gewoon om 

hier een duiker te zien. Conservator Koen 

en zijn vrouw Mona zorgen ervoor dat ie-

dereen een woordje uitleg krijgt. Dankzij 

de goeie samenwerking met Onze Natuur 

weten ze nu hoe rijk gevuld de vijver is. 

Want dat zie je niet van aan de kant.
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Onze Natuur
Natuurpunt is partner van Onze Natuur. Ze filmen in heel wat Natuurpuntgebieden en worden 

ondersteund door onze soortenexperts en vrijwilligers. In 2022 zal de reeks te zien zijn op 

Canvas maar je kan nu al één en ander volgen op www.onzenatuur.be.
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