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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: 3.000 exemplaren.

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

Layout: Kolja Aertgeerts, Peter Kluppels

Foto cover: Hazenpootje (foto: Guido Van Boeckel)

Feest! Dit jaar bestaat Natuurpunt in Vlaanderen 20 jaar. 
En dat gaan we ook in Antwerpen niet ongemerkt laten 

voorbijgaan. Zet alvast het weekend van 11 en 12 september 
in je agenda en hou ons volgende nummer van Natuur.stad in 
het oog want dan vertellen we je er graag meer over!

Feest! Ons ledenblad Natuur.stad begint vandaag aan zijn 
10de jaargang. Tegen eind dit jaar zijn dat 40 nummers 

kwalitatief natuur- en beleidsnieuws uit onze stad. Met meer 
dan 300 artikels en vele honderden uren schrijfsels en lay-out 
werk, 100% door vrijwilligers gerealiseerd. En ook dat verdient 
een feestelijk applaus!

Feest! Op 1 maart start de online verkoop van onze 7de editie 
inheemse plantenmarkt. En dat mogen we gerust al jaren 

als een feest voor de biodiversiteit beschouwen! Een feest 
dat we letterlijk 5 jaar lang op de markt hebben gezet. Helaas 
dwingt het coronavirus ons om er ook dit jaar een louter online 
editie van te maken. Vorig jaar maakten jullie daar nog een 
geweldig succes van en dat willen we graag herhalen, in het 
belang van de natuur in en om Antwerpen! Je vindt verder in 
dit nummer alle informatie om jouw planten te bestellen en 
de juiste data waarop we bij jou coronaproof komen leveren.

Feest! Het lijkt erop dat we dit najaar ons normale leven 
weer min of meer gaan kunnen hervatten en dus ook ons 

vrijwilligerswerk en de diverse activiteiten van Natuurpunt 
Antwerpen Stad. En dat is pas… feest!

Johan Wyckmans
Co-voorzitter en Verantwoordelijke verenigingswerking
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Wat doe je als vrijwilliger bij NAS? 
Ik doe de opmaak van dit tijdschrift, twee keer per jaar, 
afwisselend met een andere lay-outer. 

Hoe en wanneer ben je bij ons terechtgekomen? 
Ik help al een aantal jaar, maar ik weet niet exact hoeveel. 
Natuurpunt Antwerpen Stad was toen op zoek naar iemand 
om de opmaak van het tijdschrift te verzorgen. Mijn vrouw 
is bevriend met Rit, die destijds voorzitter was. Toen ik van 
de vraag hoorde, wou ik graag helpen. Tegenwoordig doe ik 
beroepsmatig niet zoveel layouts meer. Het is daarom heel 
leuk om het op deze manier in de vingers te houden. 

Sommige lezers herkennen je misschien, want je 
bent ook stand-up comedian. Heb je het soms 
over de natuur in je voorstellingen?
Ik ben niet bezig met specifieke thema’s. Maar in de laatste 
voorstelling ging het wel over ijsvogels. Omdat ik iets heb met 
vogels en zeker ijsvogels. Ik ben niet de enige blijkbaar, het 
is een heel geliefd dier. Helaas heb ik er nog nooit een in het 
echt gezien. Dat staat wel op mijn bucketlist. Ooit komt het 
er wel eens van. Ik ben al op zoek gegaan naar een opgezette 
IJsvogel, maar toen ontdekte ik dat dat niet mag. De IJsvogel is 
namelijk een beschermde diersoort. Het is daarom verboden 
om opgezette ijsvogels te kopen of te verhandelen. Je mag 
ze wel opzetten als je ze zelf dood gevonden hebt.

Hoe ben je zelf bezig met de natuur? 
We wandelen heel graag, de laatste maanden nog meer. In 
Antwerpen kom je al snel de drie heel kleine stukjes groen 
tegen. Maar we gaan in het weekend ook wel eens het bos 
in, of naar de zee. Ik moet wel regelmatig even naar buiten, ik 
heb nood om af en toe groen te zien. 

Momenteel is het op die groene plekken heel druk. Nu merk 
je echt hoe sterk overbevraagd die enkele vierkante meters 
groen in Antwerpen zijn.

Ook als kind was ik graag in de natuur, ik zat bij de scouts. Ik 
wandel evengoed graag in de stad maar ik zie graag de natuur 
en vooral vogels. Ik ben wel niet de klassieke vogelspotter 
die drie uur achter een specifieke vogel zoekt. Ik woon in een 
flatgebouw en een paar jaar geleden zaten er beneden gaaien. 
Dat vond ik fantastisch, want voor de rest zit er hier alleen een 
Ekster. Af en toe een beetje kleur is wel fijn. Bijvoorbeeld ook 
die halsbandparkieten die wel eens in Antwerpen te zien zijn. 
Het is zo mooi om ze door het raam voorbij te zien vliegen. Dat 

Peter Kluppels geeft vorm  
aan Natuur.stad

Tekst: Céline Canon

Peter is een van de vrijwilligers die ervoor zorgt dat dit tijdschrift zo mooi is. Hij droomt 
ervan om een IJsvogel te spotten en wil veel meer natuur en publieke ruimte in Antwerpen. 

is het toffe aan wonen in een flatgebouw, je zit op hoogte en 
ziet veel. In de zomer zien we bijvoorbeeld de katten op jacht 
in de voortuin. Het is een soort natuurdocumentaire in de tuin.

Wat moet er veranderen op vlak van natuur in de 
stad Antwerpen?
Ik woon in Borgerhout, hier is het allesbehalve groen. En je 
kan zeggen ‘gooi de helft plat en maak het leefbaarder’ maar 
dat is voor de mensen niet fijn natuurlijk. Natuur is een ding, 
publieke ruimte is nog iets anders, en dat voel je nu heel 
sterk. Liefst willen we meer van beide, natuurlijk. Er zullen 
wel verschillende ideeën zijn, zoals minder of geen auto’s in 
Antwerpen. Er mogen van mij best veel parkeerplaatsen en 
klassieke straten met voorrang voor de auto sneuvelen om 
ons van meer publieke ruimte te voorzien. Er mag veel meer 
groen komen en veel minder verharding voor mij. Dat zou het 
leven makkelijker en veel aangenamer maken.
� 

Peter in natuurgebied Wolvenberg

Wil je ook helpen met het maken van dit tijdschrift? 
Of je nu graag een artikel wil schrijven of teksten wil nalezen,  

alle hulp kunnen we goed gebruiken, ook vanop afstand. 

Interesse?  
Stuur een mailtje naar 

info@natuurpuntantwerpenstad.be 
en vertel ons wat meer over jou!
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Het beleid heeft ervoor gekozen om de toekomstige Antwerpse ring op te delen in 
zeven segmenten en die te benoemen als ‘Ringparken’. Zal het uiteindelijke resultaat 
ook echt een ‘park’ zijn?
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Wat zijn de groene ambities voor 
de ringzone?

Welke ambities?
We herinneren ons allemaal de beelden van Ringland, die 
de Antwerpse ringautostrade naar de ‘ondergrond’ deden 
verdwijnen en het landschap erboven voorstelden als 
een prachtig glooiend groengebied. Ondertussen is hoe 
langer hoe duidelijker geworden hoe moeilijk het wel is 
om een dergelijk eindresultaat te bekomen. Er zijn vele 
technische obstakels te overwinnen en er is erg veel geld 
voor nodig... Maar hoe zit het met de ambities? Want daar 
start het natuurlijk allemaal mee.

De ecologische ambities zijn intussen geformuleerd, en 
die zijn voor het ene ringpark al wat ambitieuzer dan 
voor het andere. Natuurpunt zit mee aan tafel van de 
zogenaamde projectwerkbanken van alle ringparken. We 
proberen er daar voor te zorgen dat natuur en ecologie niet 
vergeten worden of een derderangsrol krijgen toebedeeld. 
Naast de waarde die natuur op zich heeft, zal ze in de 
ringzone immers ook een belangrijke recreatieve functie 
hebben én helpen bij het milderen van de aankomende 
klimaateffecten.

Behoud van waardevolle natuur
Een eerste belangrijk element als je die ringparken 
duurzaam ecologisch wil inrichten, is het behoud van 
reeds aanwezige waardevolle natuur. Om dat met kennis 
van zaken aan te pakken, werd door het studiebureau 
Antea een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd van de 
aanwezige vegetaties in de ringzone. Voor het erkende 
natuurreservaat Wolvenberg/Brilschans werd zelfs een 
ruimere inventarisatie uitgevoerd waarbij volgende 
groepen -deze keer door Natuurpunt Studie vzw- werden 
in kaart gebracht: vleermuizen, k leine zoogdieren, 
dagvlinders, libellen, sprinkhanen, lieveheersbeestjes, wilde 
bijen, nachtvlinders, spinnen, planten en paddenstoelen.

Na deze eerste belangrijke stap, is het afwachten wat 
met de verzamelde kennis wordt gedaan. In de plannen 
van het ontwerpbureau Latz & partner voor het Ringpark 
Groene Vesten (van knoop Zuid tot aan het Rivierenhof ) 
bijvoorbeeld, zijn de zones met belangrijke vegetaties 
opgenomen als ‘te vrijwaren’. Dat is hoopgevend, maar het 
zou natuurlijk niet de eerste keer zijn dat plannen niet of 
anders worden uitgevoerd.

Verbonden ringpark
Een tweede belangrijke voorwaarde voor een goed 
functionerend ecologisch systeem in de ringzone, is 
de continuïteit of ‘verbondenheid’ van het systeem. We 
weten dat tal van organismen de groene zone van de 
ring gebruiken als corridor waarlangs ze zich verplaatsen. 
De ringbermen en ruimere groenzones langs die bermen 
vormen zo een ecologische verbinding tussen verschillende 
groen- en natuurgebieden rond Antwerpen. 

De ambitie is van bij het begin van het  ‘overkappingsproces’ 
geweest dat deze functie zou verbeterd worden, o.a. door 
ecologische ‘bottlenecks’ op te lossen of zelfs ontbrekende 
schakels toe te voegen.

Ook hiertoe werd voor een deel van de ring een studie 
uitgevoerd waarbij de belangrijkste obstakels in kaart 
werden gebracht en liggen nu de eerste ontwerpen op 
tafel om moeilijke zones, zoals onderdoorgangen onder 
uitgaande wegen, zo in te richten dat ze toch functioneler 
worden voor meer ‘natuurverkeer’. Ook hier zal ultiem 
moeten blijken hoezeer het beleid het meent met deze 
ambities.

Verhogen van de natuurwaarde
Naast het behouden en verbinden van aanwezige natuur, 
werd ook de ambitie uitgesproken om het aanwezige 
ecosysteem te versterken en robuuster te maken. Dit 
zou zelfs kunnen resulteren in het verhogen van de 
natuurwaarde. Hiertoe werd nog geen gerichte studie 
uitgevoerd. Verschillende elementen die nu reeds op 
tafel liggen, kunnen daar echter toe bijdragen. We 
denken dan aan het lineaire wadi-systeem in de ringzone, 
de bovengenoemde ecologische verbinding en de 
zogenaamde ‘nerven’ die ook kunnen bijdragen tot het 
verbinden van groenzones binnen en buiten de ring.

Verder zijn er een aantal ecologische basisregels die 
best gerespecteerd worden: ruimte laten voor spontane 
natuurlijke processen en waar dit niet kan en er aanplant 
nodig is, gebruik maken van inheems of autochtoon 
plantgoed, het voorzien van structuurvariatie door 
gebruik van zones met verschillende vegetatielagen (van 
meer open naar meer gesloten), rekening houden met 
bezonning, etc.

Tekst: Koen Van Keer

Beleid
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Tot dan!

Razend interessante online spreekbeurt over

“de insecten van Antwerpen Stad”
door insectenkenner WIM VERAGHTERT

ter gelegenheid van de jaarlijkse ledenbijeenkomst Natuurpunt Antwerpen Stad

            Wanneer: maandagavond 22 maart 2021

                    Programma:
19u00:  bondig jaaroverzicht en verkiezing van het nieuwe bestuur
19u45:  spreekbeurt door Wim Veraghtert
20u15:  einde spreekbeurt en mogelijkheid tot het stellen van vragen
20u30:  einde bijeenkomst

Mail ons op secretariaat@natuurpuntantwerpenstad.be 
en wij bezorgen je de link om deel te nemen.

We zijn sceptisch
Op zich liggen alle kaarten op tafel om van het overkap-
pingsproject een natuurinclusief project te maken. Toch 
zijn we ondanks dat erg sceptisch. Dat heeft te maken met 
het feit dat men er in de zogenaamde ‘eerste fase’ voor 
koos om zowat alle ingrepen die als prioritair voor ecologie 
waren geselecteerd (door een expertengroep), gewoon te 
schrappen of ‘in reserve’ te zetten “voor het geval er geld 
moest over zijn” (wanneer is er ooit geld ‘over’ geweest?!). 

Die last minute-wending van het beleid heeft iedereen die 
gedurende jaren aan de ecologische kar had getrokken, sterk 
gechoqueerd en vooral wantrouwig gemaakt tegenover de 
keuzes van de politiek  ‘als puntje bij paaltje komt’.
Maar iedereen verdient een tweede kans, dus we zijn naast 
sceptisch ook hoopvol. Wat zal er gedaan worden met het 
vele werk dat achter de schermen gebeurde voor de natuur 
in de ringzone?� 
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Krantenartikel uit Gazet van Antwerpen (7 september 2018) waarin Natuurpunt Antwerpen Stad klaagt over het gebrek aan aandacht voor ecologie bij de keuzes van de 
“overkappingsprojecten” uit fase 1



De Waterschorpioen
Tekst: Koen Van Keer

Wa... wantsen?
De Waterschorpioen behoort tot de diergroep van de wantsen. 
Dat is een bij het brede publiek weinig gekende insectengroep 
met nochtans enorm veel soorten (ongeveer 40.000 gekende, 
maar nog erg veel onbekende). Vele mensen verwarren 
wantsen met kevers, maar er zijn nogal wat verschillen 
tussen deze groepen. Zo hebben kevers bijtende monddelen 
(waarmee ze dus bv. bladeren aanvreten, zoals de Meikever) 
en hebben wantsen een zuigsnuit (waarmee ze plantensap 
of dierlijke vloeistoffen opslurpen). 
Nog een belangrijk onderscheid, dat je weliswaar niet direct 
kan opmerken, is dat wantsen doorheen hun leven geen echte 
metamorfose of gedaanteverandering doormaken zoals bv. 
kevers of vlinders. Uit de eitjes van die insecten kruipt eerst een 
larve (bij vlinders noemen we die ‘rups’), die op een bepaald 
moment verpopt en uit die pop komt dan een volwassen dier 
met een totaal ander uiterlijk tevoorschijn. Jonge wantsen 
(we noemen ze ‘nimfen’) lijken integendeel al enigszins op 
de volwassen dieren. Om te groeien moeten ze uit hun harde 
omhulsel barsten en zich wat oppompen vooraleer het 
onderliggende zachte omhulsel terug hard wordt. Dat noemt 
men ‘vervellen’.
De Waterschorpioen maakt zes vervellingen door vooraleer 
hij volwassen is. 

Op de loer
De Waterschorpioen is met geen enkel ander inheems insect 
te verwarren. Op de modderige bodem van een poeltje is hij 
erg goed gecamoufleerd met zijn bruine kleur. In tegenstelling 
tot veel andere waterbewonende wantsen, is hij een slechte 
zwemmer en beweegt hij zich eerder kruipend voort over de 
bodem of tussen de waterplanten. Wel kan deze soort vrij goed 
vliegen en zo verplaatst hij zich dan ook bv. naar een andere 
poel wanneer de zijne opdroogt. 
De Waterschorpioen leeft van andere insecten en vangt soms 
zelfs wel eens een klein visje of kikkervisje. Die zijn veel sneller 

dan hij en dus bestaat zijn jachtmethode eruit om stil op de 
loer te liggen en de potentiële prooi bliksemsnel te grijpen 
met zijn aangepaste voorpoten wanneer die dicht genoeg 
passeert. Direct spuit de wants dan een oplossend speeksel 
in de prooi en zuigt ze vervolgens leeg via zijn zuigsnuit.
Waterschorpioenen ademen via de adembuis aan het uiteinde 
van hun achterlijf (dat is dus geen ‘angel’ ofzo). Die steken ze af 
en toe door het wateroppervlak en dan werkt de buis volgens 
het principe van een snorkel.

Biotoop
We vinden de Waterschorpioen in veel verschillende 
waterbiotopen, zowel in stilstaand als in zwak stromend 
water, maar wel altijd met een voorkeur voor de aanwezigheid 
van veel vegetatie waartussen hij zich kan verschuilen. Zijn 
eitjes legt hij liefst in de stengels van waterplanten. Hij leeft 
bij voorkeur in ondiepe oeverzones, waar hij geen te grote 
afstand moet afleggen om met zijn adembuis tot aan het 
wateroppervlak te geraken. Als een waterpartij te veel vissen 
bevat, is dat nadelig voor waterbewonende insecten als de 
Waterschorpioen. Sommige -vaak uitgezette- vissoorten 
vreten immers alle kleine waterleven op.

Verspreiding
De Waterschorpioen is niet zeldzaam, maar komt ook nooit 
in grote aantallen voor.
In het werkingsgebied van onze lokale Natuurpuntafdeling 
Antwerpen Stad trof ik zelf ooit een Waterschorpioen aan in 
een vijvertje in de Antwerpse Zoo. In de waterpartijen in de stad 
is doorgaans echter weinig gezocht naar waterbewonende 
insecten. Als men wat beter zoekt, vindt men de soort al gauw. 
In het werkingsgebied van de regionale Natuurpuntafdeling 
Schijnvallei (van de Schelde tot en met Malle) is de soort bv. 
al aangetroffen in Deurne (Rivierenhof ), Wijnegem, Ranst 
(Zevenbergen), Schilde (De Pont), ‘s Gravenwezel en Zoersel 
(Zoerselbos).� 
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Vrees niet,  
de Waterschorpioen  

is geen schorpioen en ook 
niet gevaarlijk.

Waterschorpioen op het droge 
(foto: Johan Verstraeten)



De Waterschorpioen
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Winterkoninkje (foto: Tom De Borger)



Jullie kennen het misschien wel, het kleine (nog geen 10 cm) springerige, parmantige, bruine 
zangvogeltje dat zich af en toe laat zien en van tak tot tak wipt, meestal laag tegen de grond. 
Het is een van onze kleinste vogeltjes, enkel het Goudhaantje is nog kleiner.

Het Winterkoninkje, koning van 
de winter?

Kenmerken
Het Winterkoninkje komt zowel voor in het bos als in bewoond 
gebied waar veel groen aanwezig is. Ook in parken en tuinen 
is hij alomtegenwoordig. We vinden hem in dichte vegetatie, 
kreupelhout, struwelen en ruigten. Hij komt voor in heel 
Europa behalve in het hoge noorden.
Een van de meest kenmerkende eigenschappen is de 
opstaande staart die telkens opwipt. De kleine fijne, spitse 
snavel is uitermate geschikt voor het verorberen van kleine 
zaadjes, spinnetjes, larfjes,  rupsjes en andere kleine insecten 
die hij uit het struikgewas haalt of die hij van blaadjes plukt.
Qua zang is het Winterkoninkje gemakkelijk te herkennen, ook 
al zie je hem niet. Het is een heldere combinatie van klanken 
die steeds eindigen op een trillertje, te vergelijken met een 
wekkertje dat afloopt.

Voortplanting
De broedtijd loopt van half april tot juli, met één tot twee 
legsels per jaar bestaande uit 5 tot 7 piepkleine roodge-
stippelde eieren. Het met mos beklede nest is bolvormig 
met een ingang aan de zijkant. Aan de binnenkant zitten 
vooral veertjes, haartjes en plukjes wol. Het bolvormige 
nest zit meestal verscholen op een plek waar weinig licht 
doorkomt, vandaar zijn Latijnse naam Troglodytes troglodytes 
(holbewoner).
Na een tweetal weken komen de jongen uit, die ook na het 
uitvliegen nog bijgevoederd worden door beide ouders.
Pikant detail: het mannetje maakt meerdere nesten en 
wanneer het vrouwtje na een grondige inspectie haar keuze 
heeft gemaakt , probeert het mannetje in de niet gekozen 
nesten een ander vrouwtje te lokken…
Vandaar misschien de Engelse benaming Wren, dat afstamt 
van het Angelsaksische woord wroenno wat wellustig 
betekent!

Niet vorstbestendig
Niettegenstaande zijn naam is dit kleine vogeltje helemaal 
niet bestand tegen strenge winters. Vele vogeltjes overleven 
de koude en de vorst niet. Daarom is het niet uitzonderlijk dat 
in de winter meerdere vogels elkaar opzoeken om samen te 
slapen.
Meerdere strenge winters na mekaar kunnen de populatie 
stevig doen dalen. Maar als er zachte winters volgen, dan 
exploderen de aantallen.
Als het Winterkoninkje niet goed bestand is tegen de winter, 
hoe komt hij dan aan zijn naam? 
Wel, op een winterse dag hielden de vogels in het bos een 
wedstrijd om te bepalen wie de koning mocht zijn. Wie het 
hoogst kon vliegen werd koning.
De Adelaar, die dacht dat hij zeker zou winnen, vloog het 
hoogst van allemaal. Maar toen hij het hoogste punt bereikt 
had en terug wou neerdalen, wipte er opeens een klein 
vogeltje uit zijn rugveren dat nog net een ietsiepietsie hoger 
vloog. Zo werd het kleine bruine vogeltje koning en draagt 
het sindsdien de naam Winterkoninkje.� 

Tekst: Lili Claes

9

Dieren in de stad

Winterkoninkje (foto: Francois Exelmans)

Voor wie het zou vergeten zijn:  
hernieuw je lidmaatschap!

Help ons om ook in 2021 de natuur in onze stad  
te beschermen en uit te breiden.

Schrijf je lidgeld (30 € voor het hele gezin) over op 
rekeningnummer BE17 2300 0442 332 van Natuurpunt,  

met vermelding van je naam, lidnummer en adres.
Alvast hartelijk bedankt!

Het vrijwilligersteam van Natuurpunt Antwerpen Stad



Dagpauwoog

Een heel ander diertje dat je herkent aan zijn 
intense kleuren, is de Dagpauwoog. Ben jij 
iemand die opvalt in groep, maar zich verba-
zingwekkend goed kan mengen met anderen? 
Dan ben jij misschien wel als deze prachtige 
vlinder! Je kan hem ook beschrijven als een erg 
inventieve rakker. Deze vlinders zijn zowel in 
ruige graslanden als in bloemrijke gebieden of 
in heides te vinden. Ze kunnen zich praktisch 
overal nestelen, aangezien ze een uitstekend 
aanpassingsvermogen hebben. Kijk maar eens in 

je tuin, in het park of zelfs langs de wegberm. Eens ze echter hun plekje hebben gevonden, blijven 
ze hier trouw aan. En als jij een Dagpauwoog bent, dan heb je geluk want ze komen erg veel voor! 
Dat maakt je echter niet minder speciaal, want iedere vlinder is uniek.

Loert jouw totem 
in je achtertuin? Tekst: Sophie Onghena

Als jij lid bent van een jeugdbeweging, dan ken je zeker en vast de term totem. Misschien heb je er 
al een, misschien moet je er nog eentje krijgen. Voor hen die geen idee hebben waar we het over 
hebben: een totem is een dierennaam, die wordt gegeven aan een meisje of een jongen die bepaalde 
kenmerken vertoont van dat dier. Denk maar aan grappig, trouw, enthousiast,... Het is erg leuk om 
eens na te gaan wat bij jou past, als je geen lid van een jeugdbeweging bent. Wat nog leuker is, is dat 
je je eigen totem misschien wel kan zien rondlopen in je eigen tuin of in een park in de buurt. Dan 
kan je echt nagaan hoeveel je er werkelijk op lijkt! En als je bij jezelf geen kenmerken terugvindt, kan 
je misschien wel ontdekken of een van je vrienden deze eigenschappen wel bezit.

Ekster

Een veelvoorkomende totem die je tegenwoordig 
kan zien rondvliegen, is een Ekster. Hij valt op 
door zijn mooi zwart-wit verenkleed. Als je door 
het bos wandelt en gretig op zoek bent naar 
allerlei diertjes en speciale plantjes, dan ben je 
even nieuwsgierig als de Ekster die ook steeds 
op zoek is naar glinsterende voorwerpen om naar 
zijn nest te brengen.

Daarnaast zijn eksters erg zelfverzekerd en trekken 
ze graag op in groepen. Dit is het meest opvallend 

in hun jonge jaren, als ze optrekken in een soort ́ jeugdbende’ waar ze alle kneepjes van het vak leren. 
In deze groepen zullen ze vaak opvallen door hun prompt gebabbel en hun grote vriendelijkheid. 
Eens je vriend bent met een Ekster, dan zit je goed. Eksters zijn namelijk erg trouw. Tegenwoordig zijn 
ze met erg veel en kan je hen vaak spotten, want ze zitten graag in tuinen, stadsparken en landbouw-
gebieden. Je kan ze dus niet missen. Heb je in deze tijden geen zin om je naar buiten te begeven, dan 
kan je ook wat vogelvoer in de tuin gooien. Of iets glimmend, daar houden ze ook van!

10 maart - mei 2021 Natuur.stad

Voor de jeugd

Ekster (foto: Viola via Pixabay)

Dagpauwoog (foto: Dirk Vanderperk via Pixabay)



Wat is het plan?
Zes gebouwen, waarvan twee met een hoogte van 50 tot 
70 m, zullen een enorme visuele hinder vormen en zullen op 
een belangrijke route voor trekvogels langs de Schelde liggen.
Er zullen tot 3000 werknemers ontvangen worden op 
een moeilijk bereikbare plaats. Dat zal leiden tot ernstige 
problemen met de mobiliteit en een bijkomende recreatieve 
druk uitoefenen op de Polder.
Men wil er een heuse evenementenplaza uitbouwen met 
horecazaken en (luidruchtige) feesten voor en door derden. 
Dit betekent geluidsoverlast voor de fauna in de Polder en 
voor de inwoners van de nabije Polderstadwijk en van Burcht.
Dit bouwproject is in strijd met het GRUP (Gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan), dat dergelijke concentratie van 
kantoren niet toelaat. Dit gaat men omzeilen door het project 
in twee fasen op te splitsen en het GRUP te laten aanpassen 
door de stad Antwerpen à la tête du client.

Zoek naar verenigbaarheid met natuurgebied
Het is logisch dat wij met dit plan niet akkoord kunnen gaan. 
Het terrein staat ingekleurd als Seveso-zone en er zal altijd 
enige vorm van bedrijvigheid zijn. Daar is helaas weinig aan te 
veranderen. Het ‘MCA-perceel’ wordt voor 85% door natuur 
omringd, voor het grootste deel door de Hobokense Polder. 
Natuurpunt komt op voor de bescherming van dit uniek stuk 
natuur. In december 2019, bij de aanvang van het MCA-project, 
werd door Natuurpunt een nota aan de ontwikkelaar bezorgd 
met een aantal voorstellen om de negatieve effecten op de 
Polder te minimaliseren:

• een groene bufferzone tussen de gebouwen en het 
natuurreservaat,

• behoud van het landschap en minimale zichtbaarheid 
vanuit de Hobokense Polder,

• bouwen met respect voor de natuur en het milieu van de 
Hobokense Polder en de Schelde, m.a.w. natuurinclusief 
bouwen.

Jammer genoeg is met deze voorstellen in het masterplan 
bitter weinig rekening gehouden. Voor ons moet een 
nieuwe economische activiteit op de voormalige BP-site 
verenigbaar zijn met het natuurgebied en de omgeving. 
Daarom zijn we genoodzaakt in het verweer te gaan tegen 
dit nefaste plan. Alle informatie vindt u op onze website  
www.hobokensepolder.be/Groenpoort.

Een nieuw, megalomaan project vormt een ernstige 
bedreiging voor de rust en de natuurbeleving in 
de Hobokense Polder. Op het voormalige terrein 
van de BP wil Reslea, het vastgoedbedrijf van de 
Compagnie Maritime Belge (CMB), de Maritieme 
Campus Antwerpen (MCA) ontplooien.

Een gemiste kans om een meer natuurvriendelijke bestemming te geven 
aan deze plek die als het ware in het natuurgebied ligt. Het huidige ontwerp 
is zo grootschalig dat het helemaal niet verenigbaar is met dit beschermde 
landschap en een negatieve impact zal hebben op de natuurwaarde ervan. 

Help ons!
U kunt ons helpen door mee bezwaar aan te tekenen tegen 
dit project. Deel deze informatie met vrienden, kennissen en 
familie. Schrijf u in op onze nieuwsbrief door een mailtje te 
sturen naar groenpoort@hobokensepolder.be , waar ook alle 
reacties welkom zijn. Laat onze stem harder klinken! � 

Teken onze petitie: bit.ly/petitiemca.
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Tekst: Natuurpunt Hobokense Polder

Nieuwe bedreiging voor de 
Hobokense Polder



Verrassende paddenstoelen  
op Wolvenberg

Tekst: Roosmarijn Steeman

Paddenstoelen als 'barometer' voor 
natuurwaarde
Voor het bepalen van de natuurwaarde van een gebied voor 
paddenstoelen kijken we zowel naar de zeldzaamheid van de 
soorten als naar de indicatorwaarde. Omdat de Vlaamse Rode 
Lijst dateert van 1999 en slechts enkele groepen behandelt, 
gebruiken we de Nederlandse Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 
2008). Voor de indicatorwaarde van paddenstoelen baseren 
we ons op het werk ‘Paddenstoelen in het natuurbeheer' 
van Ozinga et al. (2013), die een handleiding voor natuur-
beheerders maakte over paddenstoelen en waarin ook de 
indicatorsoorten voor Europese habitats aan bod komen.
Voor 2020 waren op Wolvenberg al 109 soorten paddenstoelen 
aangetroffen, waaronder een paar bijzondere zoals Oranjerood 
houtskoolbekertje, Grijsplaatvezelkop, Holsteekluifzwam en 
Gewone morielje.

Houtopruimers
In 2020 werden er 94 soorten paddenstoelen genoteerd op 
Wolvenberg, waarvan 56 nieuwe voor het gebied. In totaal zijn 
er nu 165 paddenstoelen gekend van Wolvenberg. Opvallend 
is het hoge aandeel houtopruimers. Dat is te danken aan de 
grote hoeveelheden dood hout, die dus nieuw leven in het bos 
brengen. Er werden vier speciale houtopruimers opgemerkt 
in 2020: 

• De Schubbige oesterzwam staat op de Rode Lijst 
genoteerd als "gevoelig” en is soms een opruimer die 
op dode stammen en stronken van loofbomen groeit 
ofwel een zwakke parasiet die groeit op nog levende 
stammen, vaak wondplekken van loofbomen. De soort 
werd in oktober 2020 waargenomen aan de voet van 
een Zomereik. 

• De Geelsteelhertenzwam is een opruimer van groot 
dood loofbomenhout, hier waargenomen op een stronk 
van een omgevallen populier. De soort is kenmerkend 
voor bossen op kalkhoudende en/of voedselrijke, veelal 
vochtige bodems. 

• De Gesteelde lakzwam groeit op dood hout, vaak aan de 
voet van stammen, stronken of stobben van loofbomen, 
meestal van een eik of beuk. Hier op Wolvenberg lijkt het 
een stobbe van een eikensoort te zijn. 

In opdracht van de stad Antwerpen werden verschillende soortengroepen paddenstoelen 
onder de loep genomen op Wolvenberg en Brilschans, met als doel het opstarten van een 
monitoring en de opmaak van een beheerplan.

Natuur in de stad
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Geelsteelhertenzwam op stronk van populier, 05.11.2020 
(foto: Roosmarijn Steeman)

Gesteelde lakzwam op bijna volledig vergane stronk van eik, 23.10.2020  
(foto: Roosmarijn Steeman)



• De Bruinzwarte vuurzwam is een opruimer of parasiet op 
stammen van dode of levende loofbomen, meestal wilg 
of populier. De soort is vooral te zien in vloedbossen op 
kalkhoudende bodem. Vroeger was de soort zeldzamer, 
maar deze is zich aan het uitbreiden. Op Wolvenberg werd 
deze soort waargenomen op een dode stronk van een 
populierensoort. 

Meidoornsoorten
Meidoornstruwelen zijn op  Wolvenberg goed vertegenwoor-
digd. Harde voorjaarssatijnzwam, een soort die in symbiose 
leeft met Meidoorn, werd in mei 2016 in grote aantallen 
waargenomen. Mogelijk is er de overige jaren niet naar deze 
typische voorjaarssoort gezocht. Het Meidoorndonsvoetje 
was in oktober en november 2020 goed vertegenwoordigd.

Cystidesatijnzwam, een slecht gekende 
soort
In 2020 was de Cystidesatijnzwam talrijk aanwezig op 
Wolvenberg. Het is een saprofyt (een soort die zijn 
celmateriaal opbouwt door opname van -in dit geval- 
dood plantenmateriaal) die door de Nederlanders staat 
beschreven als voorkomend in humus van sparrenbos op 
matig voedselrijke zandige bodem. Omdat de soort enkel op 
basis van microscopische kenmerken op naam te brengen is 
en pas in 1995 beschreven werd, is ze wellicht vaak over het 
hoofd gezien. Mogelijk is de kennis over de ecologie daarom 
ook zo beperkt, want op Wolvenberg is er geen enkele spar 
te bekennen. 
De vondst op Wolvenberg is de vierde voor Vlaanderen, wat 
toch wel bijzonder is.� 

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
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Bruinzwarte vuurzwam op omgevallen populier, 05.11.2020  
(foto: Roosmarijn Steeman)

Cystidesatijnzwam, op verschillende plaatsen en in grote aantallen waargenomen 
op Wolvenberg in 2020 (foto: Roosmarijn Steeman)
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Lange Kongostraat
Het was in de interessante -toen nog- verlaten en niet-toegan-
kelijke kloostertuin aan de Lange Kongostraat in Antwerpen 
Noord, dat we de verrassende vondst deden. Dat gebeurde in 
het kader van een Antwerps spinnenonderzoek. Een maand 
later vonden we een tweede exemplaar in een particuliere 
Antwerpse stadstuin op 2 km van de eerste vondst. Op dat 
moment wisten we dus al dat het niet meer om een toevallige 
vondst kon gaan en voorzagen we dat deze zuidelijke soort 
zich mogelijk zou kunnen vestigen in Antwerpen.
Onze vrees bleek terecht: in 2014 dook de soort op in de tuin 
van het Tropisch Instituut, en later ook op enkele locaties 
buiten Antwerpen (Luik en de omgeving van Brussel).

Het hek van de dam
Het was echter pas in 2019 dat ik me goed realiseerde dat het 
hek van de dam was en de Gele spoorspin waarschijnlijk een 
‘blijver’ zal zijn voor onze fauna. Toen vond ik in en aan mijn 
eigen huis in Antwerpen een volwassen mannetje en vrouwtje 
en bij een opruim eind maart 2020 opnieuw een mannetje 
en vrouwtje. Op 11 november 2020 tot slot was het weer prijs 
met een onvolwassen exemplaar dat zich in een cocon had 
ingesponnen, klaar om de winter door te komen.
Daarmee is de kans wel groot geworden dat de Gele spoorspin 
zich definitief in Antwerpen heeft gevestigd. Of de soort op 
termijn schadelijk is voor lokale ecosystemen, moet nog 
blijken. 
In het Middellandse Zeegebied (haar natuurlijke versprei-
dingsgebied) komt de soort voor in zowel meer natuurlijke 
als menselijke biotopen.

Weetje: op 8 juni 2018 werd één exemplaar van de Gele 
spoorspin aangetroffen in een Kempisch natuurgebied, dus 
voor het eerst in ons land relatief ver verwijderd van menselijke 
bewoning.� 

Ingevoerde Gele spoorspin  
lijkt een ‘blijver’

Dieren in de stad

Tekst: Koen Van Keer

De Gele spoorspin werd op 28 april 2007 voor de allereerste keer in België aangetroffen. 
Dat was in een verlaten kloostertuin in de Antwerpse Stuivenbergwijk.

Ikzelf was de ‘gelukkige’ vinder van dat eerste exemplaar. 
‘Gelukkige’ tussen aanhalingstekens, want de Gele spoorspin 
is een exotische soort die hier dus belandde via menselijk 
transport. De invoer van exoten draagt altijd een risico in zich, 
omdat het bang afwachten is of ze geen schade berokkenen 
aan de aanwezige inheemse fauna en flora.

Vrouwelijk exemplaar van de Gele spoorspin (foto: Richard Louvigny)



Eenstijlige Meidoorn

Latijnse naam Crataegus monogyna

Familie Appelfamilie

Hoogte 2-10 m

Schors bruin, ondiep gekloofd

Takken glanzend, 1-2 cm lange doornen

Bladeren veerspletig, diep ingesneden

Bloemen wit, 5 kroonblaadjes, 1 stijl

Bloei mei-juni

Vruchten donkerrood, rijp sept. - okt.
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De Meidoorn
                                                                                       Tekst: Marc Van Outryve

Een struik of een boom?
Beide zijn mogelijk: er zijn meer dan 200 soorten meidoorns, 
met heel wat cultivars. Meestal zie je bij ons de inheemse 
Eenstijlige meidoorn, die dicht bij de grond vertakt. Met 
zijn lage kroon ziet hij er dikwijls uit als een grote struik. 
Vroeger werd hij veel aangeplant in heggen rond weiden. 
Zijn doornen beletten immers het vee om de weide te 
verlaten en beschermen de struik zelf tegen de vraat van 
grote grazers. Het zijn echte doornen, puntige uitsteeksels 
die uit een tak ontstaan. In zo’n haag wordt de Meidoorn 
regelmatig gesnoeid. Maar als je hem laat doorgroeien, wordt 
hij een flinke boom tot 10 m hoog. Hij houdt van zonnige 
open plekjes en van een kalkrijke, niet te arme of droge 
grond. In de vrije natuur vinden we hem langs bosranden, 
ook in de Wolvenberg. Hij is ook aangeplant in onze parken 
en stadstuinen. 

Al eeuwenlang vereerd 
De Kelten en de Germanen vereerden de Meidoorn als een 
heilige struik of boom, met magische kracht. De Meidoorn 
bracht de lente, seksualiteit en vruchtbaarheid. Wanneer 
de Meidoorn bloeide, werd bij de Kelten gehuwd. Door 
meidoorntakken aan hun huis te bevestigen, weerden 
de Germanen kwade geesten. Heilige plaatsen werden 
vaak omringd door meidoornhagen. Na de kerstening 
werd hier soms een kapelletje gebouwd ter ere van 
‘Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn’.

Meidoorn wordt al sinds de 16e eeuw gebruikt om hart 
en bloedsomloop te stimuleren. De plant bevat o.a. rutine, 
dat de wand van kleine bloedvaten verstevigt en bloed-
klontering tegengaat. Meidoornthee wordt gedronken als 
cholesterolverlager.

Bloemen en bijtjes
In de lente vormen de meidoornbloesems een prachtige 
witte kroon, met dikke bloemtrossen. Die verspreiden een 
doordringende geur van anijsaldehyde. De Meidoorn trekt 
vliegen aan, (nacht)vlinders, wespen en korttongige bijen, 
die het stuifmeel verspreiden. Volwassen vrouwtjesbijen 
bewaren het stuifmeel in hun lichaamsbeharing en brengen 
het naar hun nest. Daar dient het eiwitrijk stuifmeel als 
voeding voor de larven. De bloemen bevatten ook nectar, 
die de bijtjes bij zonneschijn ontdekken. De suikerrijke nectar 
levert de energie om te kunnen rondvliegen.

In het najaar zijn de donkerrode, rijpe bessen een lekkernij 
voor vinken en spreeuwen. De bessen smaken zuurzoet. Je 
kan ze drogen en er een heerlijke gelei van maken.� 

Weinig planten kleuren de lente zo uitbundig als de Meidoorn!

Eenstijlige meidoorn in bloei (foto: Luc Van Bunder)

Eenstijlige meidoorn (foto: Jean-Luc Frerotte)



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
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Bij activiteiten die doorgaan worden de coronamaatregelen strikt gevolgd.

MAART – MEI 2021
Voor de volledige agenda en de meest recente info zie  www.natuurpuntantwerpenstad.be

April 2021
25 JONAS: Het leven van de bij

We gaan vertellen over de bijen, we gaan 
ernaar op zoek en we gaan hotelletjes 
bouwen
Van 14 uur tot 16 uur
Wolvenberg Bis 
Afspraak onder de voetgangersbrug om 
14 uur
Leeftijd: tussen 6 jaar en 12 jaar

CURSUS
Basiscursus Planten
De lessen vinden plaats op:
16/03/21 van 19u30 tot 22u30 (online)
23/03/21 van 19u30 tot 22u30 (online)
28/03/21 van 9u30 tot 12u 
(velddeterminatie)
25/04/21 van 9u30 tot 12u 
(velddeterminatie)
Meer info en inschrijving:
https://www.natuurpunt.be/agenda/basis-
cursus-planten-voor-beginners- 
berchem-43942

FONAS
Plantendeterminatie
20 maart 2021 om 13u30: Muurflora in de 
binnenstad
Afspraak aan het Vleeshuis
2 april 2021 van 16u30 tot 18 uur:  
Voorjaarsinventarisatie op Wolvenberg
Afspraak aan ingang Posthofbrug (container)
24 april 2021 om 13u30: Sint-Anneke en 
omgeving
Afspraak aan de Waterbus
8 mei 2021 om 13u30: Lobroekdok en 
omgeving
Afspraak onder het viaduct aan de fietsbrug.
21 mei 2021 – avond: Pioniers op de nieuw 
aangelegde kaaien 
Afspraak op kaaien t.h.v. MuHKA BEHEER WOLVENBERG

Elke zondag vanaf 7 maart 2021  
tot 30 mei 2021
Van 9u30 tot 12 uur
Afspraak aan container hoek Posthofbrug 
– Singel
Stevig schoeisel en kledij die tegen een stootje 
kan. 
Werkhandschoenen krijg je ter plekke.

ZWERFVUILACTIE
Laatste zondag van de maand
(28 maart 2021 – 25 april 2021 – 30 mei 2021)
van 14 uur tot 16 uur – parking Zeilclub, 
Oosterweelsteenweg 1 te Antwerpen

DE STADSMUS
Vogeltellingen  
(iedere eerste zondag van de maand)
7 maart 2021
7u30: Noordkasteel, Scheldedijk aan de 
Zeevaartschool, 2030 Antwerpen
4 april 2021
7 uur: Park Brialmont, voetgangersbrug kant 
Singel, 2600 Berchem
2 mei 2021
6u30: Boekenbergpark en Te Boelaerpark, 
ingang Boekenbergpark, Menegemlei,  
2100 Deurne

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

Afgiftekantoor

Antwerpen X MassPost

Erkenningsnummer: 
P913.972

Retouradres:
Johan Wyckmans

Begijnenvest 68, bus 3
2000 Antwerpen
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