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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 
25.000 ha natuurgebied beheert.

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

Vragen of opmerkingen kan u sturen naar: redactie@natuurpuntantwerpenstad.be

Lid worden
Lidgeld per gezin: € 30/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’.

Natuur.stad is het driemaandelijks ledenblad van Natuurpunt Antwerpen Stad. 
Gedrukt op een alcoholvrije pers met inkten op vegetale basis door De Wrikker 
cvba. Oplage: 2.500 exemplaren.

Redactie: Christiane Lobbestael, Ria Van Bastelaere, Monique Van Dousselaere, 
Graziella Van Eylen, Koen Van Keer, Marc Van Outryve, Minne Verlinden, Johan 
Wyckmans.

Layout: Kolja Aertgeerts, Peter Kluppels, Koen Van den Bergh

Foto cover - Grote klaproos (foto: Luc Verhelst)

Op het moment dat dit nummer van Natuur.stad verschijnt, 
zijn we stilaan uit het corona-dal aan het kruipen en 

kunnen we de moeilijke periode achter ons laten waarin we 
verplicht werden om “in ons kot” te blijven, ook al lonkte de 
ontluikende natuur ons op mooie dagen.

Als stedeling zijn vele Antwerpenaren waarschijnlijk het 
weinige groen in hun buurt nog meer gaan appreciëren dan 
ervoor. De Wolvenberg is alleszins nog nooit zo 
druk bezocht geweest. Jammer genoeg komen 
er dan ook meer mensen op bezoek die een 
zuivere “gebruikslogica” hanteren t.o.v. de natuur 
en daardoor die natuur doorgaans ook met weinig 
respect behandelen.

Er kondigen zich heel wat uitdagingen aan in de 
komende periode, zowel erg enthousiasmerende 
projecten als zaken die ons zorgen baren. In de 
komende nummers van Natuur.stad brengen we 
u daarvan op de hoogte.

Alleszins is het een nuchtere vaststelling dat het erg nuttig en 
zelfs nodig is dat we als natuurvereniging betrokken worden 
in heel wat stedelijke projecten, teneinde de belangen van de 
natuur, ook in de stad, te verdedigen. Dat blijven we dan ook 
met veel engagement doen!

Koen Van Keer
Co-voorzitter en Verantwoordelijke beleid
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Interview met Céline Canon
Tekst: Céline Canon & Marc Van Outryve

Céline is begin maart ons bestuur komen versterken, we rekenen op haar jeugdig 
enthousiasme.

Waarom wil je als vrijwilliger bij Natuurpunt 
werken?
Ik ben opgegroeid in een klein dorpje, waar ik altijd omringd 
was door natuur. Ik ben in de buurt van Antwerpen komen 
wonen, maar ik mis de natuur altijd. Ik zag vorig jaar dat ze bij 
Natuurpunt Antwerpen Stad iemand zochten om te helpen 
met communicatie en aangezien dat veel met mijn opleiding 
en job te maken had, wou ik meteen komen helpen.

Hoe zie je dit engagement concreet bij de 
afdeling Antwerpen Stad ?
Dat is een heel moeilijke vraag voor mij. Ik ben nog maar net 
in het bestuur en door het coronavirus missen we thans alle 
vergaderingen. Ik denk dat eens het allemaal achter de rug is, 
we gaan zien hoe we dit zullen aanpakken. Ik zal voornamelijk 
helpen met social media en andere communicatiekanalen.

Valt dit te combineren met een drukke job en een 
gezinsleven?
Ik ben er zeker van dat ik het allemaal kan combineren met 
mijn job. Ik volg nog een avondopleiding, maar die eindigt 
binnenkort. Binnen een paar weken start ik ook met een 

nieuwe job. Het is de bedoeling dat ik een paar dagen in 
de week vast werk en de andere dagen als zelfstandige 
mijn eigen planning kan uitvoeren. Ik heb nog geen echt 
‘gezinsleven’, ik woon samen met mijn vriend en hij werkt in 
shiften. Kindjes zijn er momenteel niet, en dat staat ook nog 
niet op de planning.

Hoe kan Antwerpen volgens jou een groene 
stad worden en tegelijk een zeer dichtbevolkte 
metropool zijn, met een wereldhaven?
We zijn met steeds meer volk, dus er moeten constant 
gebouwen bijkomen om mensen een thuis te kunnen geven. 
Maar we hebben gezien dat er bij nieuwe bouwprojecten 
vaak veel natuur wordt verspild. Bomen worden dan gekapt, 
in mijn ogen voor niets. Ik denk dat er dus bij elk project wat 
extra moet worden nagedacht, over hoe men toch nog voor 
vergroening kan zorgen. Ik denk ook dat iedereen zijn eigen 
steentje moet bijdragen. Informeer je eens of er een groendak 
op je gebouw kan, dat is natuurlijk makkelijker als het gebouw 
van jou is. Zet plantjes op je terras of op de vensterbanken, 
met inheemse planten. Stop eens met je tuin te maaien, laat 
de natuur zijn gang maar eens gaan. 

Céline Canon (foto: Kenneth Van den Eynden)
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Stadspark een potentiële hotspot 
voor biodiversiteit

Tekst: Koen Van Keer

Stad en district Antwerpen willen het Stadspark herwaarderen en zetten daartoe een 
traject op waarin ook de buurt kan participeren. Natuurpunt Antwerpen Stad werd door 
buurtbewoners gecontacteerd met de vraag om toe te zien op de ecologische noden van 
het park.

Het Antwerpse Stadspark is een ontwerp van architect Friedrich 
Eduard Keilig en heeft een belangrijke erfgoedwaarde. Daarom 
zal er bij de herwaardering de nodige aandacht zijn voor het 
herstellen van een aantal zaken die in de loop der tijd verloren 
gingen. Gelukkig hebben de besturen daarnaast de reflex 
gehad om niet voor een “100%-restauratie” te gaan, maar ook 
rekening te houden met hedendaagse noden.
Dat geeft ons de kans om een aantal aanbevelingen te doen, 
die het ecologisch functioneren en de biodiversiteit in het 
park ten goede zullen komen.

Te veel vissen
In het juninummer van 2016 van dit eigenste ledenblad braken 
we al een lans voor het feit dat een periodiek droogvallen 
van (stukken van) de vijver helemaal niet zo slecht is voor de 
ontwikkeling van de biodiversiteit. Veel heeft te maken met het 
visbestand dat onnatuurlijk hoog wordt gehouden door vis 
uit te zetten. De soorten en aantallen die daarbij gehanteerd 
worden, maken dat er zich geen kwalitatief ecosysteem 
kan ontwikkelen. Eitjes en larven van insecten als libellen, 
waterjuffers, waterkevertjes etc. worden massaal opgevreten 
door de vissen. Maar ook amfibieën krijgen om dezelfde reden 
vrijwel geen kans om in de vijver te overleven. Dat maakt dat 
in al de jaren dat de fauna van het Stadspark in de gaten wordt 
gehouden, er nog nooit een kikker of salamander is gemeld. 
Dat is niet normaal voor zo’n waterpartij. Tot 2019 werden ook 
maar twee soorten libellen waargenomen.

Koppeltje zadellibellen, zich voortplantend (foto: Erik Moonen)
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Vijver als biologische hotspot
Door het droogvallen en vervolgens terugkeren van water in 
2019 ontstond een situatie waarbij er geen overdaad van vis 
was en de oevervegetatie zich goed kon ontwikkelen. Plots 
zagen we het aantal waargenomen libellensoorten toenemen 
van 2 naar 27 (!), waaronder verschillende zeldzame soorten 
en zelfs een primeur voor België, met een grote populatie 
Zadellibel. Ook in 2019 zagen we ineens een aantal andere 
insecten verschijnen, zoals zweefvliegen en wilde bijen, die 
belangrijk zijn als bestuivers. Libellen eten op hun beurt dan 
weer enorme hoeveelheden muggen.

Concrete aanbevelingen
In ons gesprek met de stedelijke administratie deden we 
een aantal concrete aanbevelingen met het oog op de 
ontwikkeling van de biodiversiteit in het Stadspark. Daarbij 
zijn twee elementen essentieel: de vissen, maar ook de oever.

- De stadsparkvijver mist een natuurlijke oever. Er werd 
een houten beschoeiing aangebracht waardoor er geen 
natuurlijke overgang is tussen het water en de oever. Dat 
ontneemt tal van oeverplanten de kans om er te floreren 
en die oeverplanten, die vaak ook gedeeltelijk onder water 
staan, zijn noodzakelijk voor onder meer de libellen. De 
houten wand maakt dat amfibieën als kikkers niet vlot kunnen 
bewegen tussen water en oever. Ook tal van insecten die als 
larve in het water leven, maar aan land moeten komen om 
te verpoppen, worden daartoe verhinderd door de houten 
wand. Een aanbeveling is dus om de oever minstens op een 
aantal plaatsen natuurlijk te laten afhellen naar het water toe.

- Wat het visbestand betreft raden we aan om geen vis meer 
uit te zetten. We zijn ons bewust van de vraag van de joodse 
gemeenschap om ter gelegenheid van het joodse nieuwjaar 
Rosh Hashanah een ritueel te kunnen uitvoeren waarbij de 
zonden symbolisch in water worden gegooid waarin “leven” 
aanwezig is (dit wordt vaak vertaald als moet er zich “vis” in 
het water bevinden). Vis vestigt zich na verloop van tijd hoe 
dan ook op een natuurlijke wijze in constante waterpartijen. 
Vaak komt die daar terecht doordat visseneitjes via de poten 
van watervogels worden getransporteerd.

Een mogelijk compromis-scenario zou er kunnen in bestaan 
om een gedeelte van de vijver periodiek even droog te laten 
vallen om de waardevolle biodiversiteit op de oever en in het 
water kansen te geven. Historisch is het trouwens zo dat vijvers 
als die van het Stadspark soms werden drooggelegd voor oa. 
onderhoud. De Antwerpenaar zal dan wel even het ‘trauma’ 
moeten opzij zetten van de onopzettelijk drooggevallen 
vijver in de voorbije jaren. Er zijn nog mogelijke scenario’s die 
goed kunnen zijn voor de lokale biodiversiteit. We willen er 
als Natuurpuntafdeling graag mee over nadenken.

Verder zijn elders in het park ook nog wel wat mogelijkheden, 
zoals het aanbrengen van vleermuisvriendelijke amberkleurige 
verlichting of een omvorming naar inheemse planten, voor 
zover het ontwerp van Keilig dit toelaat.

Aanbevelingen beheer
Het beheer van de vegetaties in de zone tussen de vijver en 
de omheining, gebeurt nu al enkele jaren selectief extensief. 
Dat betekent dat er voor gekozen wordt om plaatselijk de 
vegetatie geen “gazonbeheer” te geven en dus wat hoger te 
laten groeien om bv. ook zaadzetting mogelijk te maken. We 
raden aan om het maaibeheer toch nog iets doordachter uit 
te voeren en willen ook daarrond ecologische input leveren. 
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Zwarte roodstaart (foto: Johan Buckens)



Zwarte roodstaart: van de bergen 
naar de stad

Tekst: Lili Claes

De Zwarte roodstaart is een bergvogel, die zich in de stad heeft gevestigd. Soms wordt hij 
ook Schouwvegerke genoemd.

Een nieuwe stadsbewoner
Aan de rand van de stad, bovenop 
de daken van industriegebouwen, 
heb je tegenwoordig veel kans om 
een Zwarte roodstaart te zien. Het 
is een nieuwkomer in de stad, een 
oorspronkelijke bewoner van rotsige 
gebieden, steengroeven, klippen en 
gebergte. Hij leeft daar tot hoog boven 
de boomgrens. Nu is hij aan een opmars 
bezig en vaak te zien in industriege-
bieden bovenop daken en gebouwen. 
De verspreiding gebeurde na WO II 
vanuit het middel- en hooggebergte 
in Midden- en West-Europa, via de 
ruïnes na de bombardementen die 
voor extra broedsites zorgden. Hij 
werd in Antwerpen voor het eerst 
waargenomen in 1945.
De Zwarte roodstaart is een trekvogel 
die (’s nachts) laat op het jaar weg trekt 
naar overwinteringsplekken in Spanje en 
Noord-Afrika en in het vroege voorjaar 
terugkomt, of gewoon als standvogel 
hier blijft tijdens zachte winters.

Met een opvallende roestrode staart
Het is een kleine leizwarte vogel zonder opvallende veren, van 
ongeveer 14 cm groot, met donker asgrijze bovenkop en rug 
en roestrode staart en stuit. Hij heeft een opvallende, trillende, 
wippende staart en maakt knikkende bewegingen. Bij het 
baltsen wordt de staart zo breed mogelijk uitgespreid. Oudere 
exemplaren hebben een opvallende witte vleugelspiegel. Het 
vrouwtje is donkergrijsbruin met eveneens een roestrode 
stuit en staart.

Een korte, maar heldere melodie
Het mannetje zingt in maart vanop een opvallende zitplaats: 
een hoge uitkijkpost, de nok van een dak, een antenne, kranen, 
aan bedrijfsgebouwen, fabriekscomplexen, vervoerdepots, 
havencomplexen, elektrische centrales.
De zang is een kort melodieus liedje dat begint met een paar 
heldere fluittoontjes, gevolgd door krassende en sissende 
geluiden, opnieuw gevolgd door gefluit. Bij opwinding 
produceert hij een luid en vlug herhaald “wie tik tik”.

Voedsel
De Zwarte roodstaart zoekt zijn voedsel op open en droog, 
braakliggend terrein. Hij lust insecten als rupsen, spinnen, 
larven, vliegen, kleine torren en vlinders. Insecten worden 
tevens opgepikt van onder een dakrand, of bij het licht van 
de straatlampen. In de herfst schakelt de vogel over op bessen 
en zaadjes.

Broeden in spleten en gaten
Eind april begint het broedseizoen. Het vrouwtje broedde 
oorspronkelijk in bergen en heuvels, rotsen, ruïnes, hellingen 
en kliffen, maar broedt nu in holten van gebouwen, in muren 
en nissen, spleten en gaten, onder dakpannen en zelfs onder 
een stilstaande vrachtwagen (zelf gezien).
Het vrouwtje heeft vanaf eind april 2 legsels/broedsels per 
jaar van 4 à 6 witte eieren. Het nest wordt gemaakt met gras, 
mos, wortels en bekleed met haartjes en veertjes. Het vrouwtje 
broedt twee weken, de jongen worden daarna door beide 
ouders grootgebracht.
De Zwarte roodstaart is beschermd, de nesten mogen dus 
niet weggenomen worden. 

Zwarte roodstaart (foto: Charly Farinelle)
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Op stap in het Uilenbos (Hove)
Tekst: Ria Van Bastelaere

We wandelen deze keer buiten onze regionale afdeling 
Schijnvallei en we bezoeken het Uilenbos in Hove. Het werd 
door Natuurpunt aangekocht en opengesteld voor het publiek 
met steun van de gemeente Hove, Provincie Antwerpen en 
Vlaanderen.

Het gebied
Het Uilenbos (17,5 ha) is een open kleinschalig landschap met 
enkele mooie boselementen. Twee derde van de oppervlakte 
bestaat uit droog eiken-beukenbos en één derde uit vochtig 

hakbos, doorsneden door de Lauwerijkse beek. De drogere 
delen zijn een restant van een waaiduin in de Scheldevallei 
en werden gevormd tijdens de ijstijd.

Dieren en planten
Er komen heel wat zeldzame vogel- en plantensoorten voor 
en het bos herbergt een grote reeën- en amfibieënpopu-
latie. De dichte onderbegroeiing met Adelaarsvaren in het 
eiken-beukenbos vormt een goede schuilplaats voor reeën 
die hier hun jongen werpen in mei.

Uilenbos kaart 2017
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In de lente fladdert het Oranjetipje rond (foto: Eddy Devriese)

In het Uilenbos leven veel reeën (foto: Francois Exelmans)
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Naast een vijftal spechtensoorten komen hier vele andere 
vogelsoorten voor, waaronder de Boomklever, het Goudhaantje, 
de Boomkruiper en enkele roofvogels.
Het hakhoutbos is begroeid met Els, Es en Esdoorn op de 
vochtige en Hazelaar op de iets drogere delen. Tijdens de (prille) 
lente verschijnt hier een weelderige voorjaarsflora, waaronder 
Sneeuwklokje, Bosanemoon, Speenkruid en Sleutelbloem. Je 
kan dan ook het Oranjetipje (vlinder) opmerken.

Beheer
Recent hebben vier Natuurpunt-afdelingen (Land van Reyen, 
Zuidrand Antwerpen, Oude Spoorweg en De Wielewaal) de 
handen in elkaar geslagen. Met een gezamenlijke visie streven 
zij ernaar om het gebied te laten evolueren tot één groot open 
landschap met meer en betere natuur, extra waterberging, 

kleinschalige en multifunctionele (bio)landbouw, bescherming 
van het erfgoed en diverse vormen van recreatie.

Praktisch
Start: Lintsesteenweg 379 of Boshoekstraat 98, Hove.
Vrij toegankelijk van 9 uur tot zonsondergang of ten laatste 
19 uur in de zomer (blauwe pad: 1,2 km - steeds geopend, 
rode pad: 3,4 km - gesloten van 1 mei tot 10 augustus om de 
reeën rust te gunnen).
Honden altijd verboden (ook aan de leiband) omdat zij geur-
sporen achterlaten die het territorium van de reeën verstoren.
Fiets stallen aan de ingang langs de Lintsesteenweg.
Bus 52 en 53: afstappen aan de halte ‘Lege Veldkantlaan’.
Auto: er is een kleine parking aan de overkant van het startpunt 
aan de Lintsesteenweg. 
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Pijlstaartvlinders en hun 
verspreiding in Antwerpen

Tekst: Chris Snyers

De familie van de pijlstaartvlinders (Sphingidae) is genoemd naar het pijlvormige staartje 
dat de rupsen hebben. Er zijn, als we de gegevens van waarnemingen.be raadplegen, 
in Antwerpen 11 soorten waargenomen waaronder 4 soorten die je als algemeen kan 
beschouwen, maar die je toch maar zelden te zien krijgt. Met uitzondering van de Koli-
brievlinder zijn alle soorten ‘s nachts actief. Overdag zitten de volwassen vlinders meestal 
verborgen. Vooral geholpen door hun camouflage zijn ze moeilijk te vinden.

Rups met een staartje
Ook de rupsen hebben een goede camouflage en zijn dikwijls 
best te vinden aan de hand van de vraatsporen of uitwerpselen 
onder de waardplanten. En als je dan het geluk hebt om een 
rups te vinden, kan je mits wat opzoekwerk de soort bepalen. 
Door goed op het staartje te letten kan je zelfs ontdekken in 
welk stadium ze zich bevindt. Elke rups zal namelijk een aantal 
(meestal 4) keer vervellen om tot haar volledige lengte uit te 
groeien en elke vervelling heeft een anders uitziend staartje. 
Als de rupsen in hun laatste vervelling komen, verlaten ze de 
waardplant en zoeken een plaatsje om achter de schors of 
in de strooisellaag te verpoppen. Dat is ook het moment dat 
je rupsen in de stad over het voetpad ziet kruipen en op dat 
moment is het zeker aangeraden ze naar een plantsoen in de 
omgeving te verplaatsen, zodat ze niet worden platgetrapt en 
rustig kunnen verpoppen.

Kort overzicht van de ‘zeldzame’ soorten
1. Doodshoofdvlinder

Van deze soort is er 1 waarneming in Antwerpen stad. De 
soort heeft als waardplant vooral (biologisch gekweekte) 
aardappelen.

2. Windepijlstaart
Met 7 waarnemingen van volwassen dieren is deze 
soort als zwerver vooral in augustus en september 
waargenomen. Eventuele rupsen zullen in onze regio 
vooral op Zuring gevonden worden.
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Rups Ligusterpijlstaart (foto: Annelien De Naegel)
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3. Groot avondrood
D e z e  s o o r t  d i e  v o o r a l  o p 
Wilgenroosje leeft, maar in tuinen 
soms ook op Fuchsia, heeft bij ons 
5 waarnemingen, waarvan 4 op 
een lichtbron in een tuin nabij het 
Middelheim.

4. Wingerdpijlstaart
1 waarneming van mogelijk per 
ongeluk ingevoerde rupsen. Deze 
soort is vooral als trekvlinder in de 
late zomer en herfst aan de kust 
waargenomen.

5. Teunisbloempijlstaart
Ondanks 1 waarneming is deze 
k leine, groen gecamoufleerde 
p i j l s taar tsoor t  waarschi jn l i j k 
minder zeldzaam dan het aantal 
waarnemingen laat uitschijnen. Het 
feit dat er verhoudingsgewijs meer 
rupsen worden gevonden wijst daar 
zeker op.

6. Ligusterpijlstaart
Deze zeer grote soort leeft zoals de 
naam aangeeft vooral op Liguster, 
maar ook Sering en Hulst zijn bij de 
rupsen in trek. De waarnemingen in 
Antwerpen betreffen allemaal volwassen dieren.

7. Dennenpijlstaart
Zoals de naam zegt, is deze soort echt aan dennen 
gebonden en dat is ook de reden dat we deze redelijk 
algemene soort niet gemakkelijk in de stad zullen 
aantreffen.

En dan de 4 meer waargenomen soorten
Even eerst het buitenbeentje dat je overdag kan zien vliegen 
en elk jaar in wisselende aantallen uit het zuiden naar ons 
toekomt. We hebben het hier over de Kolibrievlinder. Deze 
soort valt vooral op doordat hij als een Kolibrie langs de 
bloemen in de tuinen en parken zweeft.

De Pauwoogpijlstaart is de eerste hier besproken soort die 
zich regelmatig bij ons voortplant. De waardplanten zijn Wilg, 
Appelaar en Populier.
Ook voor de Populierenpijlstaart zijn er met Populier en Wilg 
als waardplant voldoende mogelijkheden tot voorplanting in 
de stadsrand en in enkele parken.
En de laatste soort die we in Antwerpen tegenkomen: de 
Lindepijlstaart. Dit is zonder meer de hier meest verspreide 
soort van de pijlstaarten. Uiteraard is dit vooral omdat de 
Linde als waardplant één van de meest voorkomende bomen 
in de stad is.
En één soort waarvan we in Antwerpen nog geen, maar in 
Deurne wel een waarneming van hebben, is de Oleanderpijl-

staart. Dit is zondermeer een prachtige verschijning 
en aangezien ze enkel in tuinen op Oleanderstruiken 
te vinden is, is het zeker de moeite deze planten in de 
zomer regelmatig te controleren op rupsen. 

WWW.FIETSENDEGEUS.BE

SPECIALIST
E-BIKES

E-BIKES, PLOOIFIETSEN, CARGOBIKES, 
REISFIETSEN, STADS- EN KOERSFIETSEN, ...
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FIETSMOBILITEIT IN 
ANTWERPEN

KOM SNEL LANGS!

Bij Fietsen De Geus staan we garant voor advies op jouw maat. In 
ons unieke aanbod van topmerken vinden we jouw ideale fi ets, met 
aandacht voor duurzaamheid en kwaliteit. En moet er toch worden 
gesleuteld? Daarvoor zorgen onze professionele techniekers.

MARNIXPL AATS 4 - 2000 ANTWERPEN
GROTE STEENWEG 95 - 2600 BERCHEM
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Pauwoogpijlstaart (foto: Damien Gailly) (foto: Chris Snyers)

Volgroeide rups Lindepijlstaart op voetpad aan de Antwerpse kaaien

Oleanderpijlstaart (foto: Chris Snyers)
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Grote klaproos met stempelschijf en meeldraden (foto: Luc Verhelst)

De Klaproos
Tekst: Marc Van Outryve

Bij het begin van de zomer schilderen ze vrolijke rode toetsen in het landschap, ook bij ons.

Kinderspel
Klaprozen (ook papavers genoemd) danken hun naam aan 
een oud kinderspelletje. Je kunt een kroonblad tot een bolletje 
vouwen. Op het zo ontstane zakje kan je tegen de rug van je 
hand of je voorhoofd slaan. Het zakje knapt dan met een klap 
uit elkaar. Het woord papaver komt van het Keltische papa 
(pap of brij) en het Latijnse verum (echt), het betekent echte 
pap. Het plantensap werd in de pap gedaan om huilende 
kinderen rustiger te maken.

Een opvallende pionier
De papaverfamilie telt 420 soorten, vooral in de gematigde 
zones van het noordelijk halfrond. In Vlaanderen is de 
Grote klaproos inheems en algemeen verspreid, dikwijls op 
graanakkers en open zanderige grond. In onze stad vind 
je ze op bouwterreinen en langs (spoorweg)bermen: een 
echte pionier. De planten vallen direct op door hun felrode 
bloemen, die snel verschrompelen of afvallen. Klaprozen 
worden al heel vroeg in de ochtend, als ze hun kroonbladen 

net hebben uitgespreid, bezocht door insecten. Hommels, 
bijen, vlinders, (zweef )vliegen en de wind zorgen voor de 
bestuiving. De Klaproos heeft geen nectarklieren, maar levert 
eiwitrijk stuifmeel voor bijen en hommels. In de doosvrucht 
ontwikkelen zich alleen zaden als er kruisbestuiving is 
opgetreden. De vrucht heeft een deksel met porieranden, 
waaruit de zaadjes door de wind worden verspreid. Eenmaal 
het zaad ontkiemd, ontstaat een penwortel met een bladrozet, 
maar deze rozet sterft snel af.

Gewone en ongewone klaprozen
De Grote of Gewone klaproos is de bij ons meest voorkomende 
soort (zie tabel). De scharlakenrode bloembladen zijn 2 tot 4 
cm lang, met vaak een donkere vlek aan de basis. De Kleine 
of Bleke klaproos heeft oranjere bloemen en een lange 
doosvrucht. De Ruige klaproos is vrij zeldzaam, met een kortere 
stengel en een knotsvormige doosvrucht. De Stijfharige 
klaproos heeft ook een korte stengel, maar een bolronde 
doosvrucht. De Slaapbol heeft bleeklila of witte kroonbladen 
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en een weinig of niet behaarde stengel. Hij komt uit het 
Middellandse Zeegebied en is elders in Europa ingevoerd 
en geteeld voor zijn geneeskrachtige eigenschappen en 
eetbare zaden.

Opium: pijnstillend, maar verslavend
De bladeren, stengel en doosvrucht van de Klaproos scheiden 
bij verwonding een giftig melksap af. Eerst noemde men dit 
heulsap, vanaf de 16de eeuw wordt het sap opium genoemd. 
Dit wordt verkregen uit de geteelde Slaapbol, door inkerven 
van de zaaddoos van de uitgebloeide plant. Hierbij druppelt 
wit melksap naar buiten, dat bruin opdroogt. Het gestolde 
wondsap wordt daarna verzameld.
Door zuivering van opium bekomt men papaverine, 
codeïne, morfine en verder heroïne. In de geneeskunde 
werd papaverine gebruikt tegen krampen. Codeïne is een 
krachtige hoestremmer en pijnstiller. Morfine is een uiterst 
krachtige pijnstiller en verwekt slaperigheid en euforie. 

Regelmatig gebruik leidt tot gewenning en zelfs ernstige 
verslaving. Verslaving aan opiaten is een belangrijk sociaal 
en medisch probleem. De zaden van de Klaproos worden 
soms gebruikt in cake en als maanzaad op broodjes. Omdat 
de plant bitter smaakt en onaangenaam ruikt, wordt ze door 
het vee vermeden.

Bloed-rood
Vroeger dacht men dat de plant groeide waar iemand 
vermoord was, waarbij het bloed door de plant werd 
opgenomen en bewaard in de bloembladen. Zo verklaarde 
men ook de talrijke klaprozen op een slagveld. In werkelijkheid 
kiemen de zaden van de Klaproos pas als ze, soms na jaren, 
aan licht worden blootgesteld. Dit gebeurt op een slagveld 
door het omwoelen van de grond. Klaprozen werden zo 
het symbool van de 1e Wereldoorlog. Ken je het gedicht In 
Flanders Fields van de Canadese legerarts John McCrae?
In Flanders fields the poppies blow / Between the crosses, 
row on row…
In Vlaamse velden klappen rozen open / Tussen witte kruisjes, 
rij op rij… 

GROTE OF GEWONE KLAPROOS
Wetensch. naam Papaver rhoeas

Familie Papaverfamilie

Stengel 30 - 60 cm hoog, behaard

Bladeren veerdelig, getand, behaard

Bloei mei - juli

Bloemen rood; alleenstaand
tweeslachtig

Vrucht eivormige doosvrucht + poriën

Verspreiding via zaden; eenjarige plant

Voorkomen akkers, bermen, braakland
lichte schaduw - volle zon

Grote klaproos met doosvruchten (foto: Guido Van den Wyngaert)

Ledenbijeenkomst 
Natuurpunt Antwerpen Stad (NAS)

Tekst: Marc Van Outryve

Op 6 maart 2020 ontmoetten we elkaar op onze jaarlijkse 
ledenreünie, in de gezellige kelders van de Groene 
Waterman in Antwerpen. Het lijkt al een eeuwigheid 
geleden, net vóór de strenge coronamaatregelen. 
Maar wees gerust: we gaven elkaar ook toen geen 
hand of knuffel. We hoorden ook niemand niezen of 
hoesten. Enkelen bleven wel uit voorzichtigheid thuis. 

Toch waren we nog met een twintigtal leden samen, 
om naar het NAS-jaaroverzicht te luisteren. Koen, Guy, 
Frank, Johan, Jos en Marc presenteerden ons een 
interessant en gebald verslag van hun werkveld anno 
2019. Nadien leidde Koen de bestuursverkiezingen met 
zo veel overtuiging, dat de uittredende bestuursleden 
met een stalinistische score werden herkozen. Ook ons 

nieuw verkozen bestuurslid Céline wist alle stemmen 
te winnen. We rekenen op haar jeugdig enthousiasme 
en vele talenten om onze bestuursploeg te versterken.

Nadien wist Benno Geertsma ons te boeien met zijn 
lezing over de klimaatverandering. De oorzaken zijn 
stilaan bekend, maar hoe pakken we dit aan? Met 
z’n allen, zeker. Maar hoe krijgen we de twijfelaars 
en onze beleidsmensen mee? We hebben er die 
avond nog druk over nagekaart, bij een lekker 
hapje en een frisse drink. Niet vermoedend dat 
de coronacrisis wellicht ecologische pluspunten 
heeft. De lucht is een pak zuiverder en er geraken 
beduidend minder dieren onder de wielen.
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Hoort “kwaken” bij een Egel? (foto: Pixabay - Alexas)

Welk geluid maken muizen? (foto: Pixabay - Alexas)

DIERENGELUIDENDIERENGELUIDEN
Tekst: het Jonas-team

1. blaffen
2. zoemen
3. snateren
4. piepen

5. hinniken
6. burlen
7. gakken
8. balken

9. sissen
10. fluiten
11. tsjirpen
12. blaten

13. krassen
14. huilen
15. miauwen
16. koeren

17. loeien
18. kwaken
19. snuiven
20. knorren

T K O E R E N U Z B A O K G J

P H C R A W N N M I U F U A T

H D M I A U W E N Z G R B K L

O E D A N W X J F O E Z L K J

U F K T B L A F F E N F A E S

T L R G P A H T R M B N T N N

S U A H U I L E N E O V E W U

J I S Z S H E K K N R Z N L I

I T S B Y N F P E I W L N N V

R E E S K W A K E N T E Z O E

P N N T E E P T N N I J M D N

E S Q R A N M I E E M T Y Z R

N A O G H N K N O R R E N B C

D Y A L F R T L N E E Y Z H D

H I N N I K E N V F S N B S W

Oplossing:

Hoe noem je het geluid dat ganzen maken? (foto: Pixabay - Alexas)

Welk geluid maken volgende dieren? Je kan de geluiden terugvinden in het rooster.

1. vossen
2. bijen
3. eenden
4. muizen

5. paarden
6. herten
7. ganzen
8. ezels

9. slangen
10. vogels
11. krekels
12. schapen

13. kraaien
14. wolven
15. wilde katten
16. duiven

17. koeien
18. kikkers
19. egels
20. everzwijnen
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Een boompje dat geniet van de sensibiliserende 
cartoon (foto: Alain Leglay)

Een boompje dat gespaard blijft van schade door 
vastgeketende fietsen (foto: Alain Leglay)

Bomen bloeien, 
maar niet in boeien (2, slot)

Tekst: Arlette Van Assel, Isis Veldeman & Koen Van Keer

Nieuwsgierig naar de resultaten van het proefproject dat we in ons vorig blad beschreven?

Daarin kon je lezen dat we in oktober 
vorig jaar een project gestart zijn 
in Antwerpen Noord (2060) om 
‘boomparkeren’ in te dijken. Door een 
cartoon te bevestigen aan de getroffen 
bomen, gaven we de boodschap 
dat deze erg kunnen lijden onder 
beschadigingen door fietsen. Bij 
deze cartoon werd ook een website 
(www.bomenbloeien.be) vermeld, die 
informatie verschaft over alternatieven 
om je fiets te parkeren.

Op de route van het proefproject in 
de Seefhoek (2060) stonden in totaal 
93 bomen waarvan er 33 met een 
cartoon. De cartoons werden enkel 
aangebracht aan bomen waaraan 
fietsen waren vastgeketend. Na een 
viertal maanden hebben we het effect 
van de cartoons bekeken met de hier 
volgende resultaten.

Succes!
Na een gemiddelde periode van vier 
weken verminderde plots het aantal 
‘geketende’ bomen. Het doordringen 
van de boodschap nam enige weken 
in beslag, vooraleer de fietser tot 
een alternatief overging. Dezelfde 
fietsen verschenen geleidelijk aan rond 
verkeerspalen of lantaarns. Naar het 
einde toe van het proefproject (na een 
viertal maanden), bleven nog slechts 
vijf geafficheerde bomen over, waaraan 
fietsen vasthingen. Tot onze verrassing 
merkten we op dat naburige bomen 
zonder cartoon aan hetzelfde kruispunt, 
ook geleidelijk aan minder geketende 
fietsen rond zich vertoonden.

Zwerffietsen
De stad startte terzelfdertijd met een 
opruimactie van zwerffietsen waarbij 
de bewoners deze konden melden. Dit 
heeft mee gezorgd voor een verlossing 
van de bomen. Na het wegnemen van 
verschillende zwerffietsen kwamen 
er geen nieuwe fietsen bij rond de 
vrijgekomen bomen.

Uitrollen over de 
binnenstad
D e  b e wo n e r s  p i k k e n  b l i j k b a a r 
de boodschap op en worden zich 
schijnbaar bewust van de schade die 
boomparkeren kan teweegbrengen. Het 
aantal aanvragen door bewoners van het 
voorgestelde alternatief van fietsbeugels, 
steeg niet naar aanleiding van dit 
proefproject. Dit werd gemonitord door 
de Stedelijke Mobiliteitsdienst. Dit kan 
verschillende oorzaken hebben. Hoe 
dan ook was de eerste doelstelling van 
ons proefproject een bewustmaking 
van de buurtbewoners rond de schade, 
die vastgeketende fietsen aan bomen 
toebrengen en niet zozeer om het 
aantal aanvragen voor fietsbeugels te 
verhogen.

De positieve resultaten sterken ons in 
de overtuiging om dit project uit te 
rollen binnen verschillende districten 
in de Antwerpse binnenstad. We gaan 
daartoe met de districten Antwerpen, 
Berchem en Borgerhout in overleg.

Dank aan de Antwerpse groendienst, het 
District Antwerpen, de fondsenwervers 
van ‘Natuur voor A’ en de cartoonist 
Çois Veldeman. Mede dank zij jullie 
kunnen we zeggen dat het proefproject 
geslaagd is. 
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Activiteitenkalender
JUNI 2020 – AUGUSTUS 2020

Voor de volledige agenda zie www.natuurpuntantwerpenstad.be
*Niet-leden betalen € 1/ Leden nemen gratis deel

CORONA
Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift 
werden alle activiteiten van Natuurpunt 
t.e.m. 8 juni 2020 afgelast.
Voor up-to-date informatie kan je altijd 
terecht op www.natuurpunt.be/corona
Consulteer die pagina voor de laatste stand 
van zaken.

ZWERFVUILACTIE
Laatste zondag van de maand
(28 juni 2020 - 26 juli 2020 – 30 augustus 2020)
van 14 uur tot 16 uur – parking Zeilclub, 
Oosterweelsteenweg 1, Antwerpen
Voor de meest recente informatie, raadpleeg 
de facebookpagina: 
https://www.facebook.com/
groups/1456043271380854

Juni 2020
07 Hommelwandeling aan het Rot, 

Middenvijver, P&R Linkeroever
Organisatie: Aculea
Van 14 uur tot 16u30

ZOMERBEHEER 
WOLVENBERG
Tot nader order worden de beheerwerken 
door de coronacrisis opgeschort.
Op de website vind je de meest recente 
informatie.
Afspraakplaats: 
container Hoek Posthofbrug – Singel
Stevig schoeisel en kledij die tegen een 
stootje kan.
Werkhandschoenen krijg je ter plekke.

Juli 2020
05 Gierzwaluwenwandeling, Grote Markt 

aan standbeeld Brabo
Om 20 uur
Mits vooraf inschrijving tot 04 juli 
via mail jupeke@hotmail.com

DE STADSMUS
Vogeltellingen
(iedere eerste zondag van de maand)
7 juni 2020

Om 6 uur: Boekenbergpark, Menegemlei, 
t.o.v. café Exter,
2100 Deurne

Lees Natuur.stad digitaal
2800 gezinnen ontvangen vier keer per jaar een tijdschrift met 16 pagina’s. Hoeveel ton papier kruipt daarin? Onze 
drukker werkt wel met chloorvrij 100% gerecycleerd papier, maar toch… Ook Natuur.stad wil zijn ecologische 
voetafdruk verkleinen en daarom willen we onze leden graag vragen te overwegen of ze hun abonnement-op-papier 
niet willen omzetten in een digitaal abonnement. Je krijgt dan telkens een prima verzorgde pdf opgestuurd. Zo 
help je onze druk- en verzendingskosten verlagen en kunnen we meer geld stoppen in onze core business: de stad 
kwalitatief vergroenen. Wil je overstappen op digitaal? Geef ons een seintje via info@natuurpuntantwerpenstad.be

Tijdens de coronamaanden zoeken heel veel mensen 
instinctief de natuur op en realiseren zich ook het positieve 
effect van de natuur op hun mentale en fysieke gezondheid. 
Door de jaren heen heeft Natuurpunt gestreefd naar meer 
en betere natuur. Deze niet-aflatende inspanningen werpen 
hun vruchten af. Help ons meer natuur in het Antwerpse 
veilig te stellen via het inlegblad bij dit tijdschrift.


	Voorwoord
	Interview met Céline Canon
	Stadspark een potentiële hotspot voor biodiversiteit
	Zwarte roodstaart: van de bergen naar de stad
	Op stap in het Uilenbos (Hove)
	Pijlstaartvlinders en hun verspreiding in Antwerpen
	De Klaproos
	JONAS: Dierengeluiden
	Bomen bloeien,
maar niet in boeien (2, slot)
	Activiteitenkalender

