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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: 2.650 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: IJsvogel met stekelbaars, regelmatige bezoeker van Wolvenberg  (foto: Bert Van der Krieken)

Toen ik 17 jaar was kochten mijn ouders een dwergkonijn. 
We doopten haar Iris. Op dag één mocht ik het pluizige 

beestje even vrij in de tuin uitlaten en plaatste het tussen 
mijn benen die een kunstmatige cirkel vormden. Lekker veilig 
om het bij mij te houden. Dacht ik. Maar dat was buiten Iris 
gerekend. Met een vrolijke sprong stond ze buiten mijn ‘veilige’ 
cirkel en voor ik het goed en wel besefte huppelde ze lieflijk, 
maar net iets te snel, onder onze haag waar ze verdween in 
de tuin van de buren. Paniek. De buren werden gemobiliseerd 
en twee tuinen verder konden we haar gelukkig weer goed 
opvangen.

De herinnering aan toen maakt mij nostalgisch bij de 
gedachte hoe ook andere diertjes, zoals egels, dankzij de ‘open’ 
hagen hun weg vonden van de ene tuin naar de andere en 
wie weet vandaar wel naar een echt stukje natuur.

In onze stedelijke context zijn veel tuinen afgeschermd door 
muren en vormen daardoor echte barrières. Misschien is het 
nu tijd om deze letterlijk te doorbreken! Met de actie ‘Behaag 
…Natuurlijk 2020’ willen we jou aanzetten tot het aanplanten 
van een streekeigen haag. Met ons aanbod inheemse 

haagpakketten, klimplanten en fruitbomen kan je ineens een 
echt paradijs creëren voor insecten, vlinders, bijen, hommels 
en vogels. Je leest er meer over op pagina 14. En dan: doen! 
Onze (stads)natuur zal er wel bij varen!

 Johan Wyckmans
 Co-voorzitter en Verantwoordelijke Verenigingswerking
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Herkenning
De Halsbandparkiet is een exotische vogel die niet op de 
Europese lijst van invasieve exoten staat.
Het is een middelgrote, heldergroene parkietachtige vogel 
met een rode haaksnavel, zwarte handpennen en een 
heel lange smalle staart. De mannetjes hebben een zwarte 
keelvlek en een zwarte lijn die over de hals uitloopt in een 
roze halsband op het achterhoofd. De vrouwtjes hebben een 
volledig groene kop.

Verspreiding
De Halsbandparkiet hoort thuis in Afrika en Zuid-Azië. Bij ons 
ontsnapten ze uit gevangenschap of werden ze vrijgelaten. 
Op verschillende plaatsen in Europa vormden ze permanente 
populaties. Ze worden aangetroffen in België en onze 
buurlanden, maar eveneens in Italië, Spanje en Portugal.
In Vlaanderen gebeurde de eerste waarneming in 1962 in 
Tervuren. In 1966 werd ook het eerste broedgeval gesignaleerd. 
Hun grote verspreiding kwam er nadat op de Heizel in 1974 
een veertigtal vogels werd losgelaten van waaruit ze verder zijn 
uitgezwermd. Het oorspronkelijk leefgebied van de Vlaamse 
halsbandparkieten gaat tot op een hoogte van ongeveer 
1300 meter. Daardoor kunnen ze wel wat koude verdragen 
en probleemloos onze gematigde winters overleven.  
In Antwerpen zijn de vogels vooral in de stadsrand waar 
te nemen. In Ekeren, Deurne en Hoboken waren er al 
waarnemingen in de tachtiger jaren. In de stad zijn ze een 
recent fenomeen en zie je ze  eerst vanaf 2017 in grotere 
aantallen verschijnen. Nu zie je ze regelmatig in het Stadspark. 
Bijna dagelijks zijn er ’s morgens en ’s avonds meldingen van 
een vijftigtal exemplaren in de buurt van het Provinciehuis.

Een groen invasieleger
Tekst: Guy Van Steen

Enkele jaren geleden waren ze nog een zeldzaamheid in de stad. Nu zie je ze bijna alle 
dagen, groene krijsende vogels met een heel lange staart. Het zijn halsbandparkieten.

Leefwijze
De Halsbandparkiet leeft in de bomen. Je zal hem zelden op de 
grond zien. Overdag gaat hij op zoek naar voedsel. ’s Avonds 
slaapt hij met andere samen in grote groepen.
Deze vogels zijn alleseters. In Vlaanderen leven ze van bessen, 
vruchten en zaden uit parken en grote tuinen. 
Ze zijn holenbroeders. Ze hebben één legsel per jaar met 3 tot 
4 eieren in de periode van januari tot juni. In Vlaanderen gaat 
hun voorkeur naar oude nestholtes van Grote bonte specht. 
Ze gaan in november al op zoek naar een geschikte plaats. 
Onze inheemse Boomklever, die ook van deze nestholtes 
houdt, komt hierdoor dikwijls op de tweede plaats. Of de 
Halsbandparkiet al dan niet echt een bedreiging is voor de 
Boomklever is niet duidelijk.  

WWW.FIETSENDEGEUS.BE

SPECIALIST
E-BIKES

E-BIKES, PLOOIFIETSEN, CARGOBIKES, 
REISFIETSEN, STADS- EN KOERSFIETSEN, ...

FIETSEN DE GEUS IS 
DÉ SPECIALIST VOOR 
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

2020_04_DG_advertentie_natuurpuntstad_210x74_01.indd   1 30/01/20   20:32

Mannetje Halsbandparkiet (foto: Olivier Deplus)
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Kleine eikelboorder op eikel (foto: André De Kesel)



Ze heeft niet alleen een lang snoetje, het vrouwtje van de Kleine eikelboorder. Ze speelt ook een 
rol in een fascinerend ecosysteem waarbij een hele mierenkolonie in één enkele holle eikel huist!

De Kleine eikelboorder

Op Wolvenberg
Niets van dat alles met de Kleine eikelboorder. Op sommige 
plaatsen kan hij wel algemener voorkomen, maar echte schade 
veroorzaakt hij niet. Tijdens ‘klopvangsten’ (met een stok op 
takken van struiken en bomen kloppen en de organismen 
opvangen in bv. een omgekeerde paraplu) op jonge eiken in 
het natuurgebied Wolvenberg troffen we nogal wat exemplaren 
van de Kleine eikelboorder aan. We kunnen dus met een gerust 
hart vaststellen dat de soort er een gezonde populatie heeft.
De vangsten gebeurden in het kader van de inventarisatie die 
momenteel in het gebied lopende is (zie artikel ‘Wat leeft er op 
Wolvenberg’ in dit nummer op pagina 10).

Erg lange snuit
De K leine eikel- 
b o o r d e r  i s  e e n 
kevertje met een 
lichaamslengte van 
iets meer dan een 
halve centimeter, 
maar de snuit is bij de 
vrouwtjes minstens 
even lang. Bij de 
mannetjes is hij wat 
korter. Het zijn immers de vrouwtjes die de lange snuit gebruiken 
om in de zomer een diep gaatje te knauwen in een nog onrijpe 
eikel en daar 1 à 2 eitjes in achter te laten. De larven leven van 
de inhoud van de eikel en maken hem zo hol. In de herfst valt 
de eikel van de boom en vreten de larven zich een weg naar 
buiten. Ze graven zich dan in de bodem in en overwinteren in de 
grond. In het voorjaar vindt de verpopping plaats en uiteindelijk 
komt de volwassen kever in de lente tevoorschijn.
De Kleine eikelboorder is niet zeldzaam in bossen en parken, 
maar uiteraard moeten er wel eiken in de buurt zijn.
Er zijn nog enkele verwante soorten, zoals de Hazelnootboorder, 
die zoals de naam zegt, een andere voedselvoorkeur heeft.

Een heel mierennest in één eikel!
Slankmieren zijn heel kleine mierensoorten die vooral in 
bossen leven en zich nestelen onder schors, in holle takjes 
of onder mos. Als de kolonie in de buurt van een eikenboom 
zit, zullen ze vaak kiezen voor eikeltjes als nestruimte. Dat zijn 
dan de vruchten die door de larfjes van de Kleine eikelboorder 
werden uitgehold. Eén enkele eikel kan een volledige kolonie 
huisvesten. Deze mieren worden daarom ook wel eikelmieren 
genoemd. Een wondertje van de natuur! 

Tekst: Koen Van Keer

De Kleine eikelboorder behoort tot de familie van de snuitkevers. Dat is de grootste keverfamilie in onze streken. De meeste 
soorten uit die familie bezitten een verlengde ‘snuit’ waar aan het uiteinde de monddelen zitten waarmee de kevers eten en 
in het geval van de Kleine eikelboorder, zelfs ‘boren’. Snuitkevers zijn planteneters en de meeste soorten kan je in de natuur 
aantreffen, maar af en toe is er wel eens een soort die het ook gemunt heeft op de gewassen die mensen kweken als voedsel. 
Eén van de meest gevreesde snuitkevers is de Graanklander, een kleine soort die soms massaal in graanladingen voorkomt 
en daar grote economische schade kan veroorzaken.

Kleine eikelboorder, bovenaanzicht 
(foto: Wikimedia, ©Dave Pemcoast)
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Interview  
met vrijwilliger 
Pol Smet

Tekst: Pol Smet en Céline Canon

Waarom wou je als vrijwilliger bij Natuurpunt 
werken? En hoe ben je bij het beheer van 
Wolvenberg terecht gekomen? 
Ik ben altijd al een natuurliefhebber geweest, sterk 
geïnteresseerd in dieren en planten. Nadat ik eerst in Ranst in 
het Zevenbergenbos bij Natuurpunt heb gewerkt, ontdekte 
ik dat er in mijn buurt ook vraag was naar medewerkers en 
ben ik daar dan begonnen. Ook in het fort van Borsbeek ben 
ik actief, een keer per maand van april tot oktober. 

Wat zijn jouw taken bij het beheer? 
De taken worden vooraf  bepaald door Frank ,  nu 
hoofdbeheerder, sinds het overlijden van Erik Molenaar. Dit 
behelst meestal het verwijderen van woekerende exoten 
zoals Japanse duizendknoop, Armeense braam, Oosterse 
kornoelje of bomen zoals Robinia of Esdoorn. Daarnaast 
worden zwerfvuil en sluikstort opgeruimd. Naargelang het 
seizoen, na de bloei, worden bepaalde percelen gemaaid 
om de diversiteit te bevorderen. Sluippaden worden zo 
afgesloten om de natuur zo goed mogelijk in stand te 
houden.

Pol is een van de helden die op het terrein van Wolvenberg de natuur beschermt. Wekelijks 
gaat hij met de andere vrijwilligers ons natuurgebied beheren en verzorgen. 

Hoe kan Antwerpen volgens jou een groenere 
stad worden?
Het bestaande groen, zoals de parken Rivierenhof, Te 
Boelaerpark en de natuurgebieden Wolvenberg en 
Sint-Annabos, moet in de eerste plaats gekoesterd worden. 
Waar mogelijk moeten nieuwe plaatsen in de buurt van de 
stad gezocht worden, zowel voor de natuur als voor recreatief 
gebruik. Het zou ook fijn zijn als er meer controle is in deze 
gebieden. Mensen vergeten het soms, maar men moet zich 
houden aan regels zoals: honden aan de leiband houden, 
niet fietsen, kamperen of picknicken in natuurgebied en 
zeker geen afval achterlaten.

Heb je een boodschap voor de (toekomstige) 
bezoekers van de Wolvenberg?
De natuur in Wolvenberg is mooi maar ook kwetsbaar. Het 
is daarom ook belangrijk dat men zich aan de regels houdt. 
Enkele plekken lijken verwilderd, dat betekent niet dat 
er niet voor gezorgd wordt. Kom jij binnenkort de mooie 
Wolvenberg bewonderen? Lees dan zeker de regels op het 
bord aan de ingang! 

Wil jij net als Pol mee zorgen voor de natuur in de Wolvenberg? 
Stuur dan een mailtje naar

info@natuurpuntantwerpenstad.be 
en vertel ons wat meer over jezelf!
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Sint-Annabos,  
een bos in volle ontwikkeling

Tekst: Jef Van De Wiele

Dood hout brengt leven
Dit loofbos (100 ha) is nu ruim 70 jaar oud en nog in volle 
ontwikkeling. Omdat het de voorbije 20 jaar nauwelijks werd 
beheerd omwille van de perikelen rond de Oosterweel-
verbinding, verjongt dit bos zichzelf. Oude bomen worden 
vervangen door nieuwe. De zwakste bomen sterven en het 
dode hout zorgt voor meer diversiteit in het bos.

Fauna, flora en mensen…
Jarenlang stelden overheid en politici dat het bos weinig 
ecologische waarde had. Daarmee ging men al dan niet 
bewust voorbij aan de realiteit. In het Sint-Annabos vonden 
wetenschappers en natuurbeschermers (tot juni 2015) 
immers 1074 soorten: bomen (17 soorten), planten (225), 
vogels (60 waarvan 40 broedvogelsoorten), mossen (24), 
dagvlinders (10), nachtvlinders (20), spinnen (67 of 1/10 van 
de Belgische spinnen), paddenstoelen (571 of 1/7de van de 
4000 Belgische!) en zoogdieren (4). Daarnaast telden ze ook 
ruim 50 soorten insecten. Broedvogels zijn o.a.: Sperwer, 
Buizerd, Bosuil, Boomvalk, Torenvalk, vier soorten spechten 
(Grote bonte, Kleine bonte, Groene en Zwarte specht), 
Nachtegaal en Boomklever. 
Bovendien ontvangt het bos op zomerse topdagen meer 
dan 1000 bezoekers: wandelaars, joggers, mountainbikers, 
paardrijders, jonge gezinnen, jeugdverenigingen en 
kansengroepen die zich geen verre vakantie kunnen veroorloven. 

Oosterweelverbinding
Twee derden van het Sint-Annabos blijven behouden 
tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding (vermoedelijk 
2021-2026). De Scheldedijk wordt definitief landinwaarts 
gelegd waardoor 20 ha slikken, schorren en een overstro-
mingsbos zullen ontstaan. Na de werken wordt de werfzone 
opnieuw aangeplant en wordt de Charles De Costerlaan 
opgebroken waardoor het Sint-Annabos en het natuurgebied 
Het Rot één geheel zullen vormen. 

Oorspronkelijk was Linkeroever een overstromingsgevoelige polder. Midden 19de 
eeuw werd Linkeroever (Borgerweertpolder) voorgoed ingepolderd en eind 19de eeuw 
systematisch opgehoogd met een metersdikke laag kalkrijk Scheldezand in functie van 
de planologische ontwikkeling van Linkeroever. Op de plaats waar nu het Sint-Annabos 
ligt, richtte het Amerikaanse leger (1945) een transitkamp in voor 250.000 Amerikaanse 
militairen. Het kamp werd in 1952 door werklozen beplant met 180.000 bomen, vooral 
canadapopulieren.

Bezoek het Sint-Annabos
Het bos is van zonsopgang tot  

zonsondergang toegankelijk op de paden.
Op de volgende pagina’s is een wandeling 

van 3,2 km uitgestippeld met start 
aan de hoofdingang hoek van de 
A. Vermeylenlaan - Esmoreitlaan.

Boomklever (foto: Pascal De Munck)

Wandelaars in het Sint-Annabos (foto: Jef Van de Wiele)
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Ringpark Groene Vesten
Het natuurgebied Wolvenberg ligt in het Ringpark Groene Vesten (zie afbakening op bijgaande satellietfoto). En hoewel 
het nog wel even zal duren voor er in dit ringpark iets zal overkapt worden, zullen er in tussentijd al wel een reeks leefbaar-
heidsmaatregelen worden getroffen. Dat kan de aanleg van geluidsbermen (of -schermen) zijn, maar ook aan de groene 
ecologische verbinding binnen deze zone zal gewerkt worden.
Het is dus belangrijk dat we weten wat er momenteel al groeit, bloeit en wriemelt in dit ringpark.

Wat leeft er op Wolvenberg?
Tekst: Koen Van Keer

In het kader van de overkappingswerken van de Antwerpse ring, wordt in kaart gebracht 
wat er in de ringzone momenteel aanwezig is aan fauna en flora. Voor het natuurgebied 
Wolvenberg/Brilschans gebeurt dit door Natuurpunt Studie vzw, in opdracht van de stad 
Antwerpen (AGVespa).

Het rijke leven op Wolvenberg
De opdracht voor het fauna- en flora-onderzoek van natuurgebied Wolvenberg/Brilschans werd gegeven aan Natuurpunt 
Studie. Dat is de ‘natuurstudiepoot’ van Natuurpunt. Een reeks soortenspecialisten (professioneel in dienst of als amateur 
actief in studiewerkgroepen) onderzoekt de aanwezige vleermuizen, kleine zoogdieren, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, 
lieveheersbeestjes, wilde bijen, nachtvlinders, spinnen, planten en paddenstoelen.
We weten als kenners van het gebied al langer dat de biodiversiteit op Wolvenberg niet te onderschatten is en alleszins 
veel rijker dan de meeste mensen denken of zouden verwachten.

We weten wat de bedoeling is: een maximale overkapping van de Antwerpse ring ten behoeve van de leefkwaliteit van 
honderdduizenden Antwerpenaars. Vooral op vlak van geluid en lucht hoopt men grote kwaliteitswinsten te boeken. Een 
enorm en complex project waartoe men de ringzone in segmenten heeft onderverdeeld: de ‘ringparken’.

Het Ringpark Groene Vesten, geel omrand (grafiek: ‘Over de Ring’)
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Spinnenexcursie
Eind mei nam ik zelf deel aan een spinnenexcursie in het 
natuurgebied. De oogst was interessant. Op een paar 
uur tijd vonden we niet minder dan 55 verschillende 
spinnensoorten, die door hun respectievelijke voorkeur voor 
een bepaald leefgebied, ook een mooi beeld gaven van de 
verschillende habitats die op Wolvenberg aanwezig zijn: 
soorten van grasland met kruiden, van zonnige bosranden, 
oevers en vochtige bossen, noem maar op. Ook heel wat 
bedreigde rode lijstsoorten waren aanwezig.

Interessant genoeg werden ook enkele soorten aangetroffen 
die nooit gevonden zijn tijdens het vier jaar durende 
intensieve spinnenonderzoek van Antwerpen binnen de 
Singel. Misschien wel de meest veelbetekenende vondst 
was die van de Herfststrooiselspin in de vochtige zone van 
Wolvenberg. Dit is een soort die sterk gebonden is aan 
vochtige boshabitats en die zelfs op heel korte tijd (een 
kwestie van uren) sterft wanneer je ze daar weg haalt.

'The big five'
Maar ook meer spectaculaire en ‘aaibare’ diersoorten vinden 
op Wolvenberg een thuis. Het district Berchem selecteerde 
zo ‘the big five’ van Wolvenberg, zijnde Aalscholver, 
vleermuis (eigenlijk geen ‘soort’), Alpenwatersalamander, 
IJsvogel en Wezel. Maar wat te denken van bv. Sperwer 
die er vaak nestelt, Vos, Bunzing, de alomtegenwoordige 
Groene specht, de zwermen Putter, de machtige Snoek in 
de vijver en prachtige dagvlinders als Oranjetipje en Kleine 
vuurvlinder?

Minder spectaculair voor de meeste mensen, maar zo 
mogelijk belangrijker, is de lokale flora. Die vormt immers 
naast de abiotiek (bodem, vochtigheid,...) de basis van het 
ecosysteem op Wolvenberg. In het natuurgebied zijn op dit 
moment niet minder dan 500 plantensoorten aangetroffen.

Het onderzoek loopt nog tot november, dus we houden 
u op de hoogte van eventuele ‘straffe’ vondsten (zie alvast  
‘de Kleine eikelboorder’ in dit nummer op pagina 5). 

Herfststrooiselspin (foto: Pierre Oger)

Kleine vuurvlinder (foto: Henk Wallays)

Sperwer (foto: Hugues Caryn)
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Merel
‘s Morgens en ’s avonds kan je ze horen, de mannelijke merels zingen 
dan hun prachtig lied.
Deze mannetjes dragen een zwart verenkleed en hebben een gele 
snavel. De vrouwtjes verzorgen de eieren in hun nest en daarom zijn 
zij volledig bruin (camouflage).
Vroeger leefde de schuwe merel vooral in het bos, maar door de 
jaren heen ontpopte hij zich tot een echte sociale vogel en leeft 
hij in de stad.

Herken jij deze vogels?
Tekst: Walter Bats en Björn Hendrickx

Of je nu in de stad woont of erbuiten, overal zijn vogels. Je hoort ze wel, maar ziet ze niet 
altijd. Probeer ze toch eens te observeren. Als je meer weet over vogels zal je merken dat 
er in jouw buurt of op een wandeling heel wat te ontdekken valt. We beschrijven een paar 
vogels die zeker in jouw omgeving voorkomen.

Roodborstje
Bij roodborstjes zorgen zowel de mannetjes als de 
vrouwtjes voor het nest en ze zien er ook identiek uit. 
Ze verdedigen hun territorium en zijn best agressief.  
Hun spitse snavel gebruiken ze om makkelijk allerlei insecten 
te eten. We zien ze het hele jaar door, maar in de winter 
komen vogels uit het noorden naar hier overwinteren en onze 
roodborstjes trekken zuidwaarts.

Ekster
Eksters zijn echte druktemakers en trekken zich van niks wat 
aan. Hun nest is vrij groot, met takken die zorgvuldig met elkaar 
worden vervlochten. Ze weven zelfs een dakje en zij-ingangen. 
Eksters zijn intelligente vogels, ze kunnen hun nest verplaatsen als dat 
uitgeroeid wordt. Er is een voorbeeld bekend van eksters die hun nest, 
nadat het uit een boom gehaald was, op de grond beschermden met 
braamtakken, zodat niemand er nog bij kon!
Zoals de zwanen blijft een eksterpaar samen voor het leven. 

De Koolmees en de Pimpelmees zijn 
gelijkaardige vogels Ze zijn beiden 
insecteneters en hebben zowel geel als 
blauw in hun veren. De Koolmees wordt tot 
14 cm groot en de Pimpelmees tot 11 cm. 
Zo kan je de twee uit mekaar houden: de 
Pimpelmees heeft een felle gele borst en er 
loopt een zwarte streep over zijn oog. Het 
lijkt of de Koolmees een zwart petje en een 
zwarte das draagt. Die kleur doet een beetje 
denken aan koolsteen. 

Merel (foto: Pixabay, ©Helga Kattinger)

Pimpelmees en Koolmees
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Voor de jeugd

Merel (foto: Pixabay, ©Helga Kattinger)

Roodborstje (foto: Pixabay, ©Ben Kerckx)

Ekster (foto: Pixabay, ©Mabel Amber)

Pimpelmees (foto: Pixabay, ©Federico Maderno) Koolmees (foto: Pixabay, ©David Reed)



De Lijsterbes
Tekst: Marc Van Outryve 

Een pionier in de stad 
De Wilde lijsterbes is een inheemse struik of loofboom die 
tot 15 m hoog kan worden. Door zijn sterke winterhardheid 
was hij één van de eerste planten die na de laatste ijstijd in 
onze streken kon aarden. In de natuur vind je hem meestal 
op de rand van een bos of op lege plekken, zoals op de hei. 
Hij is niet kieskeurig voor de ondergrond, zure zandgrond is 
voldoende. Hij is bestand tegen koude, stof en luchtvervui-
ling. De plant gedijt goed in de stad, het is een graag geziene 
pionier. Lijsterbes is frequent aangeplant in parken en tuinen, 
ook in Antwerpen. Wel betreft het hier nogal eens cultivars, 
afkomstig uit Azië.

Vriendelijk voor insecten
De bloemen verschijnen in mei-juni, als mooie crème-witte 
tuilen. Deze geurige en honingrijke boeketten trekken veel 
insecten aan, ook wespen. De honing wordt door een ring 
aan de voet van de stijl (net boven het vruchtbeginsel) 
afgescheiden. De insecten zorgen voor de bestuiving van de 
plant. De dichte boomstructuur van de Lijsterbes is gunstig 
voor het nestelen van vogels, die hier dankbaar gebruik van 
maken. De plant verdraagt slecht hoge waterstanden, een 
meevaller in deze periodes van toenemende droogte. Bij grote 
warmte en/of droogte verliest de Lijsterbes wel zijn bladeren. 
In de herfst kleuren ze geel tot oranjerood.  

Een lekkernij voor heel wat vogels
Niet enkel lijsters lusten de oranjerode bessen. Ook merels, 
kramsvogels, koperwieken, vinken e.a. zijn er dol op. De 
vogels zorgen voor de verspreiding van de zaden, via de 
verteringsresten van de gegeten bessen. Deze zijn meest 
gegeerd als ze rijp en zoeter zijn, in volle herfst. De meeste 
vogels zijn inderdaad ‘zoetebekjes’, net als veel mensen. 
De Lijsterbes draagt overigens maandenlang bessen, van 
augustus tot oktober.

En voor de mens?
Onrijpe bessen smaken erg zuur, ze bevatten sorbinezuur. Bij 
drogen of koken mildert de smaak, je kan er dan lekkere jam 
of compote van maken. De bessen bevatten veel vitamine 
C, belangrijk voor onze stofwisseling en weerstand tegen 
infecties. De geroosterde bessen kan je als koffiesurrogaat 
gebruiken. In de lente kan je van de gedroogde bloesems ook 
heerlijke thee maken. Het hout van de Lijsterbes is tamelijk 
hard, buigzaam en elastisch, maar gaat vrij snel stuk. Het is 
bruikbaar voor draai- en snijwerk, vaten en vezelplaten. 

Nu de herfst aanbreekt, doet de Lijsterbes zijn naam eer aan. Maar hij is meer dan enkel 
voedsel voor de lijsters.

Wilde Lijsterbes - Kenmerken
Latijnse naam Sorbus aucuparia

Familie Appelfamilie, behorend tot 
Rosaceae

Schors zilvergrijs, glad met 
dwarsbandjes van poriën

Bladen geveerd, 9-19 langwerpige 
blaadjes/tak

Bloemen
witte schermachtige 
pluimen
tweeslachtig, 5 kroon- en 
kelkbladen

Vruchten bolrond, 8-10 mm breed, 
oranjerode trossen

Voorkomen
inheems, algemeen in 
Europa
bos(rand); aangeplant in 
parken en tuinen

Vruchten van de Wilde lijsterbes (foto: Frank Coulier)

Wilde lijsterbes in bloei (foto: Wilfried Van Heddegem)
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Meest noordelijke vondst
Volgens waarnemingen.be, de meldingssite van Natuurpunt, 
waren er tot nu toe twee bevestigde meldingen van deze 
soort in België, maar de site bestaat wel pas sinds 2008. Het 
gaat meteen om de meest noordelijke melding voor ons land 
en volgens de Europese meldingssite observation.org zelfs 
de meest noordelijke van heel Europa. Prachtkevers zijn dan 
ook veelal warmteminnende, zuidelijk voorkomende soorten.

Vroeger was deze prachtkever algemener. Het feit dat de 
meldingen op waarnemingen.be dateren van de jongste twee 
jaar en dat de soort nu ook in Antwerpen is aangetroffen, zou 
een hoopvol teken kunnen zijn dat ze misschien algemener 
wordt. Mogelijk is het één van de soorten die voordeel haalt 
uit de klimaatopwarming.

Dood hout
De larven van Anthaxia manca beperken zich tot het eten 
van dode of afstervende takken van iepen (ook wel olmen 
genoemd). Gedurende één à twee jaar ontwikkelen ze zich in 
dat hout. De volwassen kevers leven nog slechts één à twee 
maanden en prefereren de bloemblaadjes van gele bloemen 
zoals Boter- en Paardenbloem.

Hoop voor de Antwerpse natuur
Een ernstige bedreiging voor de soort is haar afhankelijkheid 
van één waardplant. Men schat dat tussen 1919 en 2000 in 
Nederland en België zeker negentig procent van de iepen 
door de iepenziekte (een schimmel) of door preventief ruimen 
is verdwenen. 

Zeer zeldzame prachtkever 
gevonden in Antwerpen Stad

Dieren in de stad

Tekst: Koen Van Keer

Begin mei werd op het Antwerpse ‘Zuid’ een zeer zeldzame kever aangetroffen op de glazen 
deur van een woonhuis. De kever heeft voorlopig enkel een wetenschappelijke naam, 
Anthaxia manca, en behoort tot de familie van de prachtkevers. Die danken hun naam aan de 
vele prachtig metalliek gekleurde soorten, die weliswaar vooral in de tropen voorkomen. De 
Belgische soorten zijn meestal wat bescheidener gekleurd, maar toch is Anthaxia manca een 
mooi kevertje. Je moet het wel van wat naderbij bekijken want het is maar een centimeter groot.

27ste editie Actie Behaag….Natuurlijk 2020!
Sinds vorig jaar doet onze afdeling Antwerpen Stad, onder de koepel van de regionale werking Schijnvallei, 

mee aan de actie Behaag….Natuurlijk.
Veertien Natuurpuntafdelingen ondersteunen deze actie! 

Traditioneel worden er haagpakketten, klimplanten en fruitbomen aangeboden. 
De prijzen van de pakketten liggen door de grootschalige gezamenlijke aankoop lager dan de kleinhandelsprijs!

Van 1 september tot en met 31 oktober 2020 kan je je steentje voor de natuur bijdragen door tegen sterk verlaag-
de prijzen streekeigen haagplanten te kopen. Met de opbrengst van deze actie steun je bovendien Natuurpunt!
Het plantmateriaal is van zeer degelijke kwaliteit en in ons aanbod besteden we speciaal aandacht aan streekeigen 
groen voor kleinere tuinen. De voordelen van streekeigen soorten tegenover uitheems (sier)groen zijn talrijk en on-
miskenbaar. Streekeigen bomen en struiken zijn goedkoper, ze groeien sneller, hebben een langere levensduur, zijn 
beter bestand tegen de grillen van ons klimaat of allerlei ziekten en plagen. Bovendien is heel wat plantgoed in de 
aangeboden haagpakketten niet enkel streekeigen, maar zelfs autochtoon, dus afkomstig van strikt lokaal materiaal!

Vanaf 1 september vind je alle info en een bestelformulier op de webpagina https://schijnvallei.be/nieuws/
De bestelde planten haal je af op zaterdag 28 november tussen 10 uur en 12 uur 

in ‘t Werkhuys, Zegelstraat 13 te Borgerhout!

Anthaxia manca (foto: Daniel Rydzi)
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Interview met 
Joost Verbeke, 
contactpersoon 
voor schenkingen 
en legaten 
Natuurpunt

Een schenking of een testament voor de natuur

Natuur.stad: Gebeurt het vaak dat iemand een stuk 
grond schenkt aan Natuurpunt?
Joost: Heel veel Vlamingen kochten een stukje grond in 
de gouden jaren ’60, maar kregen later te horen dat ze er 
niet meer mochten bouwen en zelfs geen stacaravan meer 
mochten plaatsen. Intussen is die generatie al wat ouder, en 
vaak zijn hun kinderen verhuisd naar een andere streek. Die 
kinderen overtuigen dan hun ouders om het stukje grond aan 
Natuurpunt te schenken, zodat het voor altijd groen blijft. Het 
aantal schenkingen stijgt voortdurend, nu zo’n 30-tal per jaar of 
een 12-tal hectare. Ik overloop met de kandidaat-schenkers de 
mogelijkheden, soms na overleg met de plaatselijke afdeling. 

Natuur.stad: En hoeveel nalatenschappen vallen 
open ten voordele van Natuurpunt? 
Joost: De Belgen leven almaar langer! Natuurpunt krijgt een 
10-tal erfenissen per jaar van hoogbejaarde medeburgers, en 
dat levert ons circa 1 miljoen euro op. Veel spectaculairder is 
het groeiend aantal engagementen van jonggepensioneerden. 

Natuur.stad: Wie is die weldoener die zijn of haar 
goed aan ons nalaat? 
Joost: Het gaat steeds over alleenstaanden die vaak geen 
kinderen hebben en kiezen voor een duolegaat om de 
erfbelasting voor hun nichtjes en neefjes te beperken. Maar toch 
zien we minstens evenveel authentieke natuurliefhebbers die 
iets willen nalaten ter bescherming van wat we nog over hebben 
aan rijke maar kwetsbare natuur. Zeker in deze coronatijden… 
krijg ik vaker telefoontjes en mails.

Natuur.stad: Duolegaat zeg je, is dat niet afgeschaft?  
Joost: Er is een voornemen om het af te schaffen, maar ik 
vermoed dat dit pas voor 2021 of later zal zijn. Reden te meer 
om nu al aan een testament te beginnen én om een deugdelijk 
alternatief te bedenken!

Natuur.stad: Wat is onze rol daarin? Zij kunnen 
toch gewoon naar de notaris gaan? 
Joost: Vergelijk het met onze professioneel gestuurde 
ledenwerving. Als we enkel een lidkaart zouden geven aan 
wie initiatief neemt en er eentje vraagt, hadden we nu nooit 
110.000 gezinnen in Vlaanderen kunnen motiveren om bij 
onze club te horen. 
Heel veel Vlamingen geven om onze natuur; zij weten dat ze 
eens werk zouden moeten maken van een testament. Alleen: 
het komt er nooit van omdat het in se niet zo prettig is om je 
eigen afscheid van deze mooie wereld te gaan organiseren. 
Daarom zijn die infomomenten zo nuttig: het is vaak de vonk 
die nodig is om er eens degelijk werk van te maken. Met of 
zonder notaris. Ik help hen daarmee. En dat geeft voldoening 
aan beiden! 

Geplande infosessies
Donderdag 12 november 

van 14u30 tot 16 u00 in Zaal de Wilg 
in gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, 
Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem

Woensdag 9 december 
van 18u30 tot 20u00 in De Groene Waterman, 

Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Inschrijven hoeft niet, 
maar we horen graag van je komst: 

joost.verbeke@natuurpunt.be, 
T. 0477-20 47 27

Joost Verbeke (foto: Joost Verbeke)



Afgiftekantoor

Antwerpen X MassPost

Erkenningsnummer: 
P913.972

Retouradres:
Johan Wyckmans

Begijnenvest 68, bus 3
2000 Antwerpen

Afgiftekantoor

Antwerpen X MassPost

Erkenningsnummer: 
P913.972

Retouradres:
Johan Wyckmans

Begijnenvest 68, bus 3
2000 Antwerpen

Activiteitenkalender
De coronavoorschriften worden strikt gevolgd.

SEPTEMBER – NOVEMBER 2020
Voor de volledige agenda en de meest recente info zie  www.natuurpuntantwerpenstad.be

September 2020
13 Uitstap de Stadsmus: Platwijers, 

Zonhoven
 Start: 8 uur – daguitstap
 Afspraakplaats: Borsbeeksebrug, halte 

Flixbus, 2600 Berchem
 Inschrijven verplicht: vogelwerkgroep@

natuurpuntantwerpenstad.be

Oktober 2020
10 Gegidste wandeling de Oude Landen
 Van 14 uur tot 17 uur
 Vertrekpunt: Kasteel Veltwijck, 

Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
 Inschrijven wenselijk: natuuras@gmail.com
 2€ leden NP; 3€ niet-leden NP
11 JONAS - Alles over ‘Bomen’
 Van 14 uur tot 16 uur
 Later meer info 
 op www.natuurpuntantwerpenstad.be
29 Lezing door Joeri Cortens i.s.m. 

Natuurpunt Schijnvallei: 
 Onze big five, hoe leven we samen?
 Om 20 uur, GC ’t Gasthuis, 
 Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem
 4€ leden NP, 5€ niet-leden NP
 Inschrijven via info@schijnvallei.be

November 2020
1 Gegidste wandeling in Ertbrugge

Van 10 uur tot 12u30
Vertrekpunt: hoek Schotensesteenweg – 
Ertbruggelaan, 2100 Deurne
Inschrijven wenselijk: 
natuuras@gmail.com
2€ leden NP; 3€ niet-leden NP

8 Gegidste wandeling door de 
Wolvenberg met als thema 
‘Paddenstoelen’

 Van 10 uur tot 12u30
 Inschrijven wenselijk:  

natuuras@gmail.com
15 Uitstap de Stadsmus: 

Battel en Zennegat, Mechelen
 Van 8 uur tot 12u30
 Afspraakplaats: Borsbeeksebrug, 

halte Flixbus, 2600 Berchem
 Inschrijven verplicht: vogelwerkgroep@

natuurpuntantwerpenstad.be

WINTERBEHEER 
WOLVENBERG
Elke zondag vanaf 6 september 2020  
tot 29 november 2020

Van 9u30 tot 12 uur

Afspraakplaats: 
container Hoek 
Posthofbrug – Singel

Stevig schoeisel en 
kledij die tegen een 
stootje kan. 

Werkhandschoenen 
krijg je ter plekke.

ZWERFVUILACTIE
Laatste zondag van de maand
(27 september 2020 – 25 oktober 2020 –  
29 november 2020)
van 14 uur tot 16 uur – parking Zeilclub, 
Oosterweelsteenweg 1, Antwerpen

DE STADSMUS
Vogeltellingen 

6 september 2020
Om 7 uur: Spoor Oost, zuidelijke ingang, 
Buurtspoorweglei, 2140 Borgerhout
Spoor Oost en Spoor Noord

1 november 2020
Om 8 uur: Brasserie Dikke Mee
Nachtegalenpark
2020 Antwerpen

Activiteitenkalender
Voor de volledige agenda zie www.natuurpuntantwerpenstad.be/kalender.html

*Deelnameprijs 1 € / Leden nemen gratis deel

JUNI
14 Start cursus “Initiatie in de natuur- 

fotografie” 
Zie artikel in tijdschrift p. 6

18 Zomerexcursie Wolvenberg *
 Van 10 uur tot 12 uur
 Afspraakplaats: blauwe container 

hoek Singel – Posthofbrug
 Inschrijving gewenst:  

wandeling@natuurpuntantwerpenstad.be
25 Beheer ‘ns ’n keer Wolvenberg 

Van 10 uur tot 14 uur 
Afspraakplaats: blauwe container 
hoek Singel – Posthofbrug 
Inschrijving gewenst: beheernsnkeer@
natuurpuntantwerpenstad.be

FONAS
 plantendeterminatie
 Van 10 uur tot 12.30 uur
 6 juni: Oosterweelbocht en 

droogdokken, parking Sloepenweg, 
2000 Antwerpen.

 20 juni: Brilschans, tramlus 
Grotesteenweg, 2600 Berchem

 4 juli: Stadspark, hoek Van Eycklei – 
Quinten Matsyslei, 2018 Antwerpen

 25 juli: Konijnenwei en Station Zuid, 
hoek Desguinlei – Kol. Silvertop-
straat, 2018 Antwerpen

 8 augustus: Kaaien en 
Bonapartedok, Tavernierkaai 3,  
2000 Antwerpen

 29 augustus: Vogelzang camping 
en bermen Singel, Vogelzanglaan 
7-9, 2020 Antwerpen

 2 september: FON om  
9.15 uur Rivierenhof, ecobermen en 
tuinwijken, Stenenbrug,  
2140 Borgerhout

 5 september: Eilandje en jachthaven 
Willemdok, Godefriduskaai 99,  
2000 Antwerpen

JULI
23 Bijzondere Bomen in Bloeiend 

Berchem * Van 14 uur tot 18 uur 
Afspraakplaats: Burgemeester 
Ryckaertplein (Panos station)
Inschrijving gewenst: wandeling@
natuurpuntantwerpenstad.be

DE STADSMUS 
 vogeltellingen
 11 juni om 6 uur: Stadspark, hoek 

Van Eycklei – Quinten Matsyslei,  
2018 Antwerpen

 2 juli om 6 uur: Wolvenberg – 
Brilschans, voetgangersbrug kant 
Singel, 2600 Berchem

 3 september om 7 uur: 
Harmoniepark – Domein Hertoghe 
– Hof Van Leysen, gebouw 
Harmoniepark, 2018 Antwerpen

 Inschrijving gewenst: vogelwerkgroep@
natuurpuntantwerpenstad.be

ZOMERBEHEER
 Vanaf woensdag 19 april, telkens 

van 19 uur tot 21.30 uur
 Afspraakplaats: aan de container 

hoek Singel - Posthofbrug. Stevig 
schoeisel en kledij die tegen een 
stootje kan. Werkhandschoenen krijg 
je ter plekke.

 Op de tweede zondag/woensdag 
van de maand verwelkomen we 
graag nieuwe medewerkers maar 
je kunt ook eerder al eens een kijkje 
komen nemen.

ZWERFVUILACTIE
 Laatste zondag van de maand  

(25 juni, 30 juli, 27 augustus)
 Van 14 uur tot 16 uur
 Plaats: parking van de Zeilclub, 

Oosterweelsteenweg 1,  
2030 Antwerpen

Lees Natuur.stad digitaal
Ontvang Natuur.stad  voortaan 
via pdf in je mailbox. Wil je  
overstappen? Geef een seintje via 
info@natuurpuntantwerpenstad.be

Afgiftekantoor

Antwerpen X MassPost

Erkenningsnummer: 
P913.972

Retouradres:
Johan Wyckmans

Begijnenvest 68, bus 3
2000 Antwerpen

Activiteitenkalender
Voor de volledige agenda zie www.natuurpuntantwerpenstad.be/kalender.html

*Deelnameprijs 1 € / Leden nemen gratis deel

JUNI
14 Start cursus “Initiatie in de natuur- 

fotografie” 
Zie artikel in tijdschrift p. 6

18 Zomerexcursie Wolvenberg *
 Van 10 uur tot 12 uur
 Afspraakplaats: blauwe container 

hoek Singel – Posthofbrug
 Inschrijving gewenst:  

wandeling@natuurpuntantwerpenstad.be
25 Beheer ‘ns ’n keer Wolvenberg 

Van 10 uur tot 14 uur 
Afspraakplaats: blauwe container 
hoek Singel – Posthofbrug 
Inschrijving gewenst: beheernsnkeer@
natuurpuntantwerpenstad.be

FONAS
 plantendeterminatie
 Van 10 uur tot 12.30 uur
 6 juni: Oosterweelbocht en 

droogdokken, parking Sloepenweg, 
2000 Antwerpen.

 20 juni: Brilschans, tramlus 
Grotesteenweg, 2600 Berchem

 4 juli: Stadspark, hoek Van Eycklei – 
Quinten Matsyslei, 2018 Antwerpen

 25 juli: Konijnenwei en Station Zuid, 
hoek Desguinlei – Kol. Silvertop-
straat, 2018 Antwerpen

 8 augustus: Kaaien en 
Bonapartedok, Tavernierkaai 3,  
2000 Antwerpen

 29 augustus: Vogelzang camping 
en bermen Singel, Vogelzanglaan 
7-9, 2020 Antwerpen

 2 september: FON om  
9.15 uur Rivierenhof, ecobermen en 
tuinwijken, Stenenbrug,  
2140 Borgerhout

 5 september: Eilandje en jachthaven 
Willemdok, Godefriduskaai 99,  
2000 Antwerpen

JULI
23 Bijzondere Bomen in Bloeiend 

Berchem * Van 14 uur tot 18 uur 
Afspraakplaats: Burgemeester 
Ryckaertplein (Panos station)
Inschrijving gewenst: wandeling@
natuurpuntantwerpenstad.be

DE STADSMUS 
 vogeltellingen
 11 juni om 6 uur: Stadspark, hoek 

Van Eycklei – Quinten Matsyslei,  
2018 Antwerpen

 2 juli om 6 uur: Wolvenberg – 
Brilschans, voetgangersbrug kant 
Singel, 2600 Berchem

 3 september om 7 uur: 
Harmoniepark – Domein Hertoghe 
– Hof Van Leysen, gebouw 
Harmoniepark, 2018 Antwerpen

 Inschrijving gewenst: vogelwerkgroep@
natuurpuntantwerpenstad.be

ZOMERBEHEER
 Vanaf woensdag 19 april, telkens 

van 19 uur tot 21.30 uur
 Afspraakplaats: aan de container 

hoek Singel - Posthofbrug. Stevig 
schoeisel en kledij die tegen een 
stootje kan. Werkhandschoenen krijg 
je ter plekke.

 Op de tweede zondag/woensdag 
van de maand verwelkomen we 
graag nieuwe medewerkers maar 
je kunt ook eerder al eens een kijkje 
komen nemen.

ZWERFVUILACTIE
 Laatste zondag van de maand  

(25 juni, 30 juli, 27 augustus)
 Van 14 uur tot 16 uur
 Plaats: parking van de Zeilclub, 

Oosterweelsteenweg 1,  
2030 Antwerpen

Lees Natuur.stad digitaal
Ontvang Natuur.stad  voortaan 
via pdf in je mailbox. Wil je  
overstappen? Geef een seintje via 
info@natuurpuntantwerpenstad.be
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