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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 120.000 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: 2.900 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

Foto cover - Hennepnetelgoudhaan (foto: Johann Brüning)

Weer heel wat interessants en moois te melden in dit 
zomernummer van Natuur.stad. We proberen van bij 

de opstart van ons lokale ledenblad de Antwerpenaar te 
verwonderen over wat er allemaal in onze stad leeft aan fauna 
en flora. Heel blij kondigen we daarom in dit nummer de 
oprichting aan van een uniek natuureducatief centrum over 
natuur in de stad: het Natuurhuis Brialmont.

Als ‘puur stedelijke’ Natuurpuntafdeling kunnen we geen 
bijkomende natuur aankopen (want niet beschikbaar in de 
stad). Onze bijdrage aan het behoud en de versterking van 
biodiversiteit en ecosystemen ligt dan ook in het bereiken van 
grote groepen mensen via educatie en sensibilisering rond 
natuur. En hoewel het Natuurhuis er uitdrukkelijk voor 
alle natuurgeïnteresseerde Antwerpenaren zal zijn, 
denken we toch ook aan het bereiken van de meer 
dan 400 scholen die de stad telt.

Hiervoor hebben we samen met de stad en het 
Agentschap Natuur & Bos (ANB) wel de moeilijke 
afweging en keuze moeten maken om een stukje 
grond te verharden in het natuurpark Wolvenberg, 
naast het natuurgebied Wolvenberg. Dat de stad, 
het ANB en het Vlaams departement Omgeving 
er alles zullen aan doen om de ‘footprint’ van het 
gebouw zo klein mogelijk te houden en het zo 

duurzaam mogelijk te bouwen, is dan wel een verzachtende 
omstandigheid, maar het blijft een lastige keuze. Uiteraard 
werd en wordt ook gekeken naar wat er op die plek aanwezig 
is aan natuurwaarden. We willen dit zo goed mogelijk laten 
verlopen.

Het belangrijkste argument blijft natuurlijk het vooruitzicht 
aan wat we via het Natuurhuis Brialmont willen bereiken: wat 
ons betreft generaties van Antwerpenaren die er de liefde en 
fascinatie voor de natuur te pakken krijgen.

Koen Van Keer
Co-voorzitter en verantwoordelijke Beleid
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Marc beheert de financiën
Tekst: Céline Canon

Marc zorgt er als penningmeester van onze afdeling voor dat onze financiën in orde zijn.

Wat doe je als vrijwilliger?
Ik verzorg de boekhouding, betalingen en facturen, het 
opmaken van de begroting, het aanvragen en opvolgen van 
subsidies en de advertenties voor tijdschrift en website. Niet 
zo sexy, maar gezonde financiën geven meer ademruimte 
en mogelijkheden voor onze ledenactiviteiten en voor ons 
tijdschrift. Ook schrijf ik in Natuur.stad over planten in de stad, 
soms het voorwoord of het verslag van een activiteit. Ik help 
bij onze jaarlijkse inheemse plantenmarkt, de werkgroepen 
en cursussen. 

Wat moet er veranderen op vlak 
van de natuur in Antwerpen?
Het meest spectaculaire is de groene 
invulling van de geplande overkappingen 
van de Ring. Een ecologische verbinding 
tussen de verschillende zones, met nieuwe 
aanplantingen en ecoducten moet de 
ontwikkeling en continuïteit van een 
rijke flora en fauna mogelijk maken. 
Groene beloften moeten echt worden 
waargemaakt!
Wie Antwerpen zegt, zegt natuurlijk de 
Schelde. Deze vitale slagader moet de 
nodige zuurstof en reinheid leveren aan 
alles wat in en rond het water leeft. Water- 
en oeverplanten, insecten, vissen, vogels, 
bevers moeten zich (opnieuw) thuis voelen 
in het water en op de oevers, de slikken en 
de schorren errond. Er is al verbetering van 
de waterkwaliteit maar er is nog een lange 
weg te gaan.  
In de stad zelf moeten we elke groene 
ruimte koesteren en uitbreiden als het 
kan. Met inheemse planten en bomen 
in parken en plantsoenen, dat bevordert 
de biodiversiteit. Meer groene daken en 
geveltuinen aan onze huizen en ook aan 
de openbare gebouwen. Dit kan door in 
constructieve dialoog te blijven met de 
stadsbestuurders en met de mensen van 
de groendiensten op het terrein. Maar 
evenzeer moeten we onze medeburgers, 
jong en oud, beter informeren over 
natuur en ecologie. Aan de rand van ons 
natuurdomein Wolvenberg zal wellicht 
binnen enkele jaren ons ‘Natuurhuis 
Brialmont’ openen. Het zal open staan 
voor al wie van de natuur houdt en ermee 
begaan is. 

Wat zijn jouw tips voor mensen die twijfelen of 
vrijwilligerswerk bij NAS wel iets voor hen is?
Twijfel niet, we hebben veel helpende handen nodig. Als je 
start, krijg je een invullijst: wat je kan en wat je wil doen. Je 
leert al doende,  we helpen elkaar. Natuurstudie helpt je om 
de natuur te begrijpen en je ervoor te engageren. Het resultaat 
van je werk is meestal pas op termijn zichtbaar. Natuur en 
ecologie vragen tijd, maar het loont de moeite! 

Marc Van Outryve (foto: Annemie Michiels)
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Blinkende natuurjuweeltjes
Tekst: Koen Van Keer

Goudhaantjes hebben hun naam niet gestolen. Het zijn mooie, metalliek blinkende kevers 
die je eerder ergens in de tropen zou verwachten. Maar de hier getoonde soorten vind je 
in de Schijnvallei.

Echte ‘juweeltjes’ zijn het, de goudhaantjes. Ze kregen 
wel dezelfde naam als de kleine zangvogeltjes 
(‘Goudhaan’ en ‘Vuurgoudhaan’), maar hoewel die 
vogeltjes ook mooi en kleurrijk zijn, is de schittering 
van de kevertjes toch veruit superieur. Je moet wel 
bereid zijn om oog te hebben voor het kleine leven 
als je wil genieten van deze kleurenpracht.

Planteneters
Goudhaantjes behoren tot de familie van de 
bladhaantjes. Dat zijn plantenetende kevers, die vaak 
(maar zeker niet altijd) een nogal bolrond uiterlijk 
hebben. Sommige bladhaantjes hebben een slechte 
reputatie bij de mens omdat ze ook gewassen eten 
die de mens als voedsel kweekt. Het meest bekende 
bladhaantje is om die reden de Coloradokever. 
Natuurlijk heeft veel van het probleem te maken met 
het feit dat zowel de aardappel als de Coloradokever 
uit hun oorspronkelijke leefgebied weggehaald zijn, 
waardoor de kever geen natuurlijke vijanden meer 
had toen hij hier aankwam. Hoe dan ook, dat is een 
ander verhaal (dat je overigens kan lezen in jaargang 
7, nr. 4 van Natuur.stad).
Geen grote overlast met de goudhaantjes waarover 
we het in dit artikel hebben.

De goudhaantjes van de Schijnvallei
In totaal zijn er op dit moment 9 soorten goudhaantjes 
aangetroffen in de regionale Natuurpuntafdeling Schijnvallei 
(van de Schelde tot en met Malle). We brengen er enkele 
onder de aandacht:

Blauwe muntgoudhaan
Vaak in groepjes op Munt aan te treffen. De 
volwassen kevers zijn meestal te zien in het 
voorjaar, maar er is een tweede generatie 
in de nazomer. Hij overwintert als kever in 
de strooisellaag. Vroeger was deze soort vrij 
zeldzaam langs beken en rivieren, maar ze 
ging zich vooral sinds de jaren 1990 massaal 
verspreiden in tuinen en later ook in de vrije 
natuur.
I n  de  S ch i jnva l le i  wordt  de  B lauwe 
muntgoudhaan verspreid gevonden (met 
zwaartepunt in Antwerpen Stad), maar toch 
niet zo veel gemeld.
Er is ook de Groene muntgoudhaan, maar die 
is zeldzamer.

Rozemarijngoudhaan
Een oorspronkelijk Zuid-Europese soort, die bij ons door 
de mens werd ingevoerd en de voorbije jaren algemeen 
geworden is in steden. Dat is ook te zien aan de verspreiding 
in de Schijnvallei, met een duidelijk zwaartepunt in het sterk 
verstedelijkt gedeelte en dus minder in meer natuurlijke 
biotopen.

Hennepnetelgoudhaan (foto: Casera Ferrera)

Blauwe muntgoudhaan (foto: Entomart.be)
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De Rozemarijngoudhaan is te vinden van de lente tot 
de herfst, vrijwel enkel op de tuinplanten Lavendel, 
Rozemarijn en Salie, vaak bovenaan op de plant. De soort 
verspreidt zich vooral via potplanten.

Hennepnetelgoudhaan
Eén van onze kleurrijkste kevertjes, door de afwisseling 
van groen, goud, rood en purperblauw. Die kleuren zijn 
echter niet bij elk exemplaar aanwezig en de soort staat 
bekend als ‘variabel van kleur’.
In het voorjaar en de zomer is de Hennepnetelgoudhaan 
vrij algemeen te vinden op braakliggende terreinen, 
weiden, langs bosranden, heggen en paden waar munt- 
of dovenetelsoorten en andere lipbloemige planten 
groeien. Uiteraard wordt de soort vaak waargenomen op 
hennepnetels en soms ook op Grote brandnetel. De kever 
is te vinden van maart tot oktober, met een piek in mei.
In de Schijnvallei wordt hij op verschillende plaatsen gemeld, 
maar buiten het dichtbebouwde stadsdeel en bijna altijd in 
vochtige, meer ‘natuurlijke’ biotopen.

Moertje
Algemeen van de lente tot de herfst te vinden in vochtige 
weilanden en langs sloten op munt-, melisse-, wolfspoot-, 
salie- of marjoleinsoorten, Hondsdraf en Grote brandnetel. Er 
is een piek in het voorkomen in juni en augustus.
In de Schijnvallei is dit het meest algemene goudhaantje 
buiten de ‘stad’ en altijd in meer vochtige biotopen. 

Moertje (foto: Entomart.be)

Rozemarijngoudhaan (foto: J. Vankarlos)
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Uniek in Vlaanderen: 
het Natuurhuis Brialmont

Tekst: Koen Van Keer

Antwerpen krijgt een natuureducatief centrum voor ‘natuur in de stad’ en Natuurpunt 
Antwerpen Stad zal een cruciale rol spelen in de werking.
Op 1 april (jawel) mochten we eindelijk het heuglijke nieuws 
wereldkundig maken dat we samen met de stad Antwerpen 
en het Agentschap Natuur & Bos (ANB) werken aan een project 
dat burgers en beleid dichter moet brengen bij stedelijke 
natuur: het Natuurhuis Brialmont.
Het gebouw, dat in het Natuurpark Wolvenberg (naast 
natuurgebied Wolvenberg) zal komen en onder toezicht van 
het departement Omgeving zo duurzaam en natuurinclusief 
mogelijk zal geconstrueerd worden, gaat een aantal functies 
verenigen.

Natuureducatie en -sensibilisering
De belangrijkste taak voor onze afdeling is het educatieve en 
sensibiliserende werk rond natuur in de stad. We hopen de 
Antwerpenaar kennis te laten maken met de rijke natuur van 
zijn stad, hem te verwonderen met de enorme diversiteit en 
desgewenst ook nog mee te geven welk steentje hij zelf kan 
bijdragen om dit alles te behouden en wie weet zelfs nog te 
verrijken.
We plannen enerzijds een permanente en regelmatige 
tijdelijke tentoonstellingen, maar we zullen anderzijds 
ook begeleide wandelingen organiseren. Het Natuurhuis 
Brialmont zal daarbij ingeschakeld worden als plek waar de 
voorbereiding van de wandelingen gebeurt en waar een 
korte nabespreking kan plaatsvinden. In de buurt wordt een 
kleine poel heraangelegd, waar we waterdiertjes kunnen 
verzamelen die in het Natuurhuis onder vergroting kunnen 
bekeken worden. Scholen zullen bij ons terecht kunnen 
voor lessenpakketten en natuureducatieve activiteiten rond 
stedelijke natuur.

Ontmoetingsplek
Daarnaast zal het Natuurhuis open staan voor alle bezoekers 
die -al dan niet bij een drankje- even willen verpozen in de 
groene omgeving. Bezoekers van het park of natuurgebied, 
maar ook de Berchem- en Antwerpenaar zijn welkom.

Natuurbeheer Wolvenberg
Ons beheerteam steekt wekelijks de handen uit de mouwen 
om in het erkende natuurgebied Wolvenberg/Brilschans 
aan natuurbeheer te doen. Zij hebben daarvoor nogal wat 
materiaal nodig. Voor de stockage van dat materiaal wordt 
een opslagplaats voorzien bij het Natuurhuis.

Samenwerking
Heel waardevol zal ook de samenwerking zijn met het ANB, dat 
in het Natuurhuis een bovenlokaal kenniscentrum ontwikkelt 
waar steden en gemeenten terecht zullen kunnen voor 
informatie en ondersteuning bij het ontwikkelen en beheren 
van stedelijke natuur.
Van in het begin was ook duidelijk dat de locatie op de 
historische Brialmontomwalling de nodige aandacht vraagt 
voor het aanwezige erfgoed en zijn geschiedenis. Hierrond 
zal met de erfgoedsector worden samengewerkt.

Steun dit unieke educatieve initiatief!
In tegenstelling tot ‘meer landelijke’ Natuurpuntafdelingen, 
hebben we als pure stadsafdeling zelden of nooit de kans 
om natuuraankopen te realiseren. Als afdeling zijn we dan 
ook nog nooit bij jou komen aankloppen met de vraag om 
ons financieel te steunen voor een project. Het Natuurhuis 
biedt nu de unieke gelegenheid om een waardevolle bijdrage 
te leveren voor de natuur via educatie en sensibilisering! 
Daarvoor durven we jouw financiële steun vragen.

Schrijf je gift over op rekening BE56 2930 2120 7588 
van Natuurpunt en vermeld: ‘project 4032 Natuurhuis 
Brialmont’
Van elke gift van meer dan 40 euro krijg je via de 
belastingen 45 procent terugbetaald. 
Verschillende giften aan Natuurpunt worden samengeteld. 
Tot tien procent van je netto-inkomen kun je in mindering 
brengen. Als het bedrag van je belasting nul is, heb je geen 
recht op belastingvermindering. 

Natuurpark Wolvenberg, zicht op één van de waterbuffers (foto: Frederik Beyens)

BeleidBeleid



FIETSEN DE GEUS ANTWERPEN

antwerpen@fietsendegeus.be

Marnixplaats 4, 2000 Antwerpen

03 238 17 12 

FIETSEN DE GEUS BERCHEM

berchem@fietsendegeus.be

Grotesteenweg 95, 2600 Berchem

03 239 84 74 

FIETSEN DE GEUS EDEGEM

edegem@fietsendegeus.be

Trooststraat 34/36, 2650 Edegem

03 457 27 69 

OPENINGSUREN

zondag en maandag gesloten

di - vr 09u30 - 12u30 en 13u30-18u00

za 10u00 - 18u00 doorlopend

KOM EENS LANGS IN ÉÉN VAN 
ONZE 3 WINKELS OF PLAN JE 
TESTRIT ONLINE!

JOUW  
FIETSAVONTUUR 
START BIJ 
FIETSEN DE GEUS!

Wij zijn jouw fietsenwinkel in Antwerpen en omgeving. Met welke 
fiets schrijf jij jouw verhaal: de stadsfiets, elektrische fiets, reisfiets, 
snelle pendelfiets of (elektrische) vouwfiets? We helpen je kiezen.

SP

ECIALIST

E - B I K E S
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Hobokense Polder: groene long 
van de stad

Tekst: Ria Van Bastelaere

Wil je even ontsnappen aan de drukte van de stad? Ga dan eens op stap in de Hobokense 
Polder. Dit natuurgebied van 170 ha op het grondgebied van de stad biedt een grote variatie 
aan landschappen, planten en dieren. Er zijn verschillende bewegwijzerde wandelingen 
(zie kaart hiernaast).

Opgehoogde polder
Tot het midden van de 20ste eeuw vond je er ‘polder’, een 
bedijkt stuk land waarin de waterstand kunstmatig geregeld 
wordt. Die werd in de jaren 60 opgehoogd met zand van 
wegenaanleg. De oorspronkelijke plannen om er een woon- 
en kmo-zone te creëren werden nooit gerealiseerd en de 
natuur kon er vrij haar gang gaan. Dat zorgde voor een mooie 
afwisseling van bosachtige gedeelten, vijvers en graslanden.

Beheer
De Hobokense Polder wordt beheerd door Natuurpunt. In het 
grootste gedeelte wordt niet ingegrepen. Gras- en rietlanden 
worden wel beheerd, om te vermijden dat ze naar bos 
evolueren. Ook enkele Gallowayrunderen helpen mee om de 
diversiteit van het landschap te vrijwaren. Ze zijn zeer efficiënt 
om de begroeiing met Japanse duizendknoop tegen te gaan.

Planten
Er heeft zich een grote verscheidenheid aan planten 
ontwikkeld. We tellen meer dan 500 verschillende soorten! 
Opvallend zijn de bloeiende orchideeën in het grasland. 
De Bosorchis, die bloeit van eind mei tot een heel stuk in 
juni, komt hier veel voor. In de late lente kan je ook de Grote 
keverorchis en de Brede wespenorchis zien.

Dieren
Dieren voelen zich uiteraard helemaal thuis in dit natuurgebied. 
Vos, Ree en Bunzing vinden er een rustig onderkomen. In de 
waterpartijen huizen tal van amfibieën zoals Groene en Bruine 
kikker. Talloze insecten en kleine diertjes hebben het hier naar 
hun zin.
Om vogels te kunnen spotten zonder ze te storen, zijn er enkele 
kijkpunten voorzien. Er broeden een zestigtal vogelsoorten, 
waaronder eenden, Wielewaal en Blauwborst.

Voor kinderen
Om de natuur van de Hobokense Polder te ontdekken met je 
kind(eren) tussen 5 en 12 jaar kan je gratis een Natuurpunt-doe-
-rugzakje ontlenen. Er zijn twee trajecten van ca. 4 km. Voorzie 
minstens 2,5 uur voor deze tocht. Meer informatie hierover vind 
je op www.hobokensepolder.be/Wandelingen/whoppie. 

Praktisch 
Start: infobord langs de Schroeilaan, 2660 Hoboken, slechts 
150m van NMBS-station Hoboken-Polder. Ruime parkeerplaats.
Toegankelijkheid: in het voorjaar van 2021 zijn er nog werken 
bezig, waardoor sommige delen van de paden mogelijk niet 
toegankelijk zijn. De actuele toestand kan je best nakijken 
op https://www.hobokensepolder.be/HobokensePolder/
toegankelijkheid.html.
Het gele pad (600 m) naar het kijkpunt is toegankelijk voor 
rolstoelen en kinderwagens.
Met gids: om met een gids op pad te gaan, neem je contact 
op met Annie Vandeweyer-Van Zwieten, 03/828.37.60, 
wandelingen@hobokensepolder.be

Bosorchis bloeit eind mei en heel juni (foto: Jordy Knoops)

Door deze kijkwand kan je watervogels observeren (foto: Alain Leglay)
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Pimpelmees (foto: Johan Vervaeke)
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Mijn pimpelmeesjes: 
altijd bezig, altijd druk

Tekst: Ed van Boxel

Vanop mijn eerste verdieping kijk ik neer op enkele ommuurde 
stadstuintjes. In de winter worden de coulissen van mijn gezichtsveld 
gevormd door bladverliezende bomen, struiken en bladhoudend groen. 
Dat alles op 15 tot 25 meter afstand. Rechts kijk ik op de muur van een 
fabriekachtig gebouw, bekleed met dode klimop. Dat is het decor waarin 
20 tot 25 pimpelmeesjes hun speeltuin hadden. 

Enkele pimpel-ouderparen hadden 
een vruchtbaar jaar. De eerste leg 
was succesvol maar leefde kort. 
Het was namelijk etenstijd voor de 
jongen van andere vogelsoorten 
die Pimpelmees op het menu 
hebben: eksters, gaaien, kraaien en 
misschien af en toe een sperwer. De 
tweede leg was extreem succesvol 
en overleefde… Die kleine tere en 
zeer speelse vogeltjes zijn 3 tot 7 
cm groot en wegen 3, 5 of 7 gram: 
minder dan een pagina van dit blad!
Maar energie dat die beestjes 
hebben! Ze vliegen onrustig op en 
neer, zitten elkaar achterna, landen 
eventjes in de dode klimop en zijn 
meteen weer weg. Ze halen fratsen 
uit en buitelingen, capriolen en 
acrobatieën. Ze zitten werkelijk 
nóóit eens rustig de tuin te bekijken, zich te 
verwonderen over de jagende wolken of het 
gedoe van de mensen. 

Wat zijn pimpeltjes mooie, fijn-getekende 
vogeltjes!
Bekijk de foto eens: een blauw petje en een 
zwart, geel en blauw verenkleed.
Teken het maar eens na in het “lege” vogeltje. 
Met potlood of in kleur. De rest van je leven 
herken je ze meteen!

Wat eten die pimpeltjes zoal?
Eenmaal uit het ei, brengen de ouders eiwitrijke 
rupsjes. Eerst nog voorgekauwde, later van kleine 
naar grotere, afgestemd op wat het maagje 
aankan. Na het uitvliegen bedelen ze nog een 
poosje maar al snel beginnen ze zelf te zoeken 
en zien we ze snuisteren in struiken en bomen. Je 
vraagt je wel eens af of zo’n struik op een bepaald 
moment niet is leeggegeten. Pimpelmeesjes 
eten alleen kant en klaar: ongekookt, rauw. Voor 
hen is er zeer veel etenswaardig, bijvoorbeeld: 

bladrollers, kevertjes, larven, luizen, mijten, 
mineermotten, muggen, rupsen, spint, teken, 
trips, vlindertjes, wantsen. En een oorworm is ook 
niet te versmaden.
Niet dat de pimpeltjes de beestjes bij naam 
kennen, ze eten voor de vuist weg. 
En tegen de winter vullen ze hun menu aan met 
kleine zaadjes. Maar dat weet je, dat zie je aan de 
vetbollen of wat gestrooid wordt op voedertafels. 

Drama en hoop 
Helaas was er dit jaar tijdens één nacht, 10 
februari, strenge vorst. Dat werd nagenoeg al 
mijn meesjes fataal... Normaal kruipen ze in hun 
holletje in een boom dicht opeen om elkaar warm 
te houden, maar vogelkastjes van tegenwoordig, 
vrij hangend en met dunne plankjes, bieden 
kennelijk onvoldoende bescherming. Tegen die 
koude waren ze niet opgewassen. Ik zie ze niet 
meer. Snik!
Maar er is toch weer hoop. Enkele nieuw 
samengestelde koppels hebben elkaar gevonden 
en in de verte zie ik ze elkaar - op afstand - 
minnekozen. 
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Twintig jaar natuurbeheer op 
Wolvenberg

Tekst: Frank Rylant

Nine eleven
Op 11 september 2001 (een historische datum: ‘nine 
eleven’) erkende de Vlaamse overheid de Wolvenberg als 
natuurgebied. Dat kleine stukje grond - een overblijfsel van 
de Brialmontomwalling, gekneld tussen Ring en Singel - werd 
toen al heel wat jaren beheerd onder de bezielende leiding 
van Erik Molenaar (†2019).

Hoge biodiversiteit
Het toegepaste natuurbeheer tracht de diversiteit van planten 
en dieren te behouden en te vergroten. Die diversiteit is - voor 
zo’n klein gebied - verrassend groot, wat onder meer een 
gevolg is van de afwisseling van bospercelen en open zones, 
hogere (drogere) en lagere (nattere) delen en de aanwezigheid 
van een vijver en een aantal kleinere poelen. De opvallend 
hoge biodiversiteit werd recent nog vastgesteld via een 
inventarisatie in het kader van het overkappingsproject voor 
de Antwerpse Ring.

Maaien, zagen, 
uitspitten,...
Door te maaien en het maaisel 
af te voeren wordt de bodem 
verschraa ld  en  k unnen e r 
bepaalde planten groeien die 
anders door brandnetels en 
bramen geen kans zouden krijgen. 
Daardoor ontwikkelt er zich een 
biotoop waar bijen, vlinders en 
andere insecten kunnen gedijen. 
In de beboste stukken worden 
bepaalde bomen die van nature 
niet op de Wolvenberg zouden 
voorkomen -zoals bv. Robinia- 
verwijderd ten voordele van 
Gewone es en Zomereik. In de 
eerste tien jaar volgend op de 
erkenning van het natuurgebied 

Wijlen Erik Molenaar en huidig conservator Frank Rylant, 
5 april 2015 (foto: Wim Bruneel)

De ‘oude garde’ van het beheerteam met v.l.n.r. Kris De Smyter, Roger Christiaen, Pol Smet, Gilbert Jeursen en Frank Rylant (foto: Koen Van Keer)

Afdelingsnieuws



werd veel aandacht besteed aan het terugdringen van 
Japanse duizendknoop, een uitheemse plant die de 
open gras- en hooilandjes overwoekert ten nadele van 
inheemse planten. Door een jarenlang volgehouden 
beheer is deze plant momenteel in belangrijke mate 
teruggedrongen. Kleinere exoten zoals Vuurdoorn, 
Chinese liguster, Amerikaanse vogelkers en Sneeuwbes 
zijn zo goed als verdwenen uit het gebied.

Nieuwe exoten
De laatste tien jaar wordt het beheer ook 
geconfronteerd met twee andere agressieve exoten: 
Dijkviltbraam (ook Armeense braam geheten) en 
Oosterse kornoelje. Die zijn op een aantal plekken 
sterk aanwezig. De Oosterse kornoelje lijkt zeer goed 
op de inheemse Kornoelje. Aanvankelijk hadden we 
niet opgemerkt dat het om een andere ondersoort 
ging. Na enige tijd werd dit wel duidelijk: deze exoot 
groeit snel (en wordt ook groter dan de inheemse 
soort) en vermeerdert zich ook gemakkelijk via 
worteluitlopers. Het beheerteam heeft dan ook zijn 
handen vol om deze grote struik (of kleine boom) 
onder controle te krijgen. Dat gebeurt door de 
kleinere exemplaren uit te spitten en de grotere af 
te zagen of met een takel uit de grond te trekken.

Beheerteam
Door de jaren heen kwamen verschillende vrijwilligers 
Erik versterken. Sommigen haakten af, wegens drukke 
werkzaamheden, gezinsuitbreiding of verhuis naar een andere 
regio. Sedert enkele jaren is er nu een vaste ploeg van zo’n vijf 
vrijwilligers, die elke week present zijn voor het beheer. Een 
aantal nieuwe (en jongere) beheervrijwilligers engageert zich 
al een tijd enthousiast en lijkt ook een vaste waarde te worden 
in het Wolvenbergbeheer. Daarnaast zijn er nog mensen die 
af en toe een handje komen toesteken.

Kom mee natuur beheren!
Elke bijdrage wordt geapprecieerd en nieuwe vrijwilligers zijn 
altijd welkom. Voor mensen die graag in de natuur vertoeven 
en daarbij de handen uit de mouwen willen steken, is er 
altijd werk: maaien, afrijven, uitspitten, afsluitingen maken… 
en door het contact met de andere vrijwilligers leer je 
gaandeweg het gebied en de aanwezige planten en dieren 
beter kennen. 

Voor contact en meer informatie: 
info@natuurpuntantwerpenstad.be

Roger Christiaen en Pol Smet maken gebruik van het ijs om de vijver te 
betreden, 14 februari 2021 (foto: Kris De Smyter)

Natuurbeheer met inburgeraars, 20 november 2016 (foto: Johan Wyckmans)

Roger Christiaen en Kris De Smyter (op voorgrond), Frank Rylant en Gilbert 
Jeursen (in achtergrond), zomer 2020 (foto: Pol Smet)
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Hallo,

Ik ben Mira Metselbij. Samen met mijn familie en mijn vrienden (andere bijensoorten en andere insecten) zorg ik voor de 

bestuiving van planten. Zo kan jij binnenkort weer lekker smullen van aardbeien , appels  , kersen  en nog veel meer.

Wij doen dit met veel plezier voor jou! Maar het is wel hard werken . Jij kan ons helpen door een bijenhotel te bouwen. 

Niet dat ik dan op vakantie ga om lekker niets te doen. Nee, ik leg mijn eitjes in holle stengels of in gaatjes in een boomstam. 

Meestal heb ik dan nog veel werk om de kamers voor mijn kinderen in orde te maken. Maar als jij voor een bijenhotel zorgt, is 

hun bedje al gespreid. En dan heb ik meer tijd om lekker eten voor hen te verzamelen. 

Hoe meer je op volgende tips let, hoe meer sterren  ik kan geven aan je bijenhotel:

 Je gebruikt het best holle stengels van riet, bamboe, vlier,… Als er nog een beetje merg inzit, mag je dit er al uithalen, dan 

moet ik er minder uit knabbelen.

 Je knipt met een snoeischaar de stengels op lengte. Als ze te dik zijn, gaat knippen moeilijk. De stengels gaan dan scheuren en 

zo kan ik mijn vleugels kwetsen. Je gaat de stengels dus op maat moeten zagen. Een klein houtzaagje is hier goed gereedschap 

voor. Een ideale lengte voor de stengels is ongeveer 15 cm.

 Je kan ook gaten boren in een boomschijf . Deze moet al droog zijn en is best minstens 

15 cm dik. De beste gaatjes maak je met houtboren tussen 3 mm en 8 mm. Als je voorzichtig 

boort, worden de gaatjes mooi glad van binnen. Zo kan ik er gemakkelijk in- en uitkruipen.

 Je hangt het hotel best op een zonnige  plaats. 

 Een afdak is ook fijn. Zo worden de kamers niet nat door de regen. Je kan bijvoorbeeld een 

blikje of een oude theepot gebruiken.

 Zorg ervoor dat ik niet te ver moet vliegen om lekkere nectar en stuifmeel te vinden. Dicht bij  

bloemen  is ideaal.

 Ik heb ook graag wat water in de buurt. Zeker als je het hotel op een terras hangt. Je kan 

hiervoor gewoon wat water in een klein schaaltje doen. Als je ook enkele stenen in het 

schaaltje legt, heb ik een veilige landingsplek en kan ik rustig drinken.

 Je hangt het hotel best niet lager dan 1 meter vanop de grond. 

 Zorg ook dat het goed vasthangt zodat de bewoners niet zeeziek worden.

 Een groot hotel kan je beschermen tegen vogels door kippengaas tegen 

het hotel te hangen. Dan kunnen de vogels de stengels niet wegpikken. 

Een groot hotel kan je misschien samen met je familie en je vrienden 

maken.

Nog een gouden tip: wees voorzichtig zodat je niet in je vingers knipt 

of zaagt! 

Ik geef nog enkele foto’s mee als inspiratie. En voor meer ideetjes kan 

je uiteraard eens kijken op het internet .

Veel bouwplezier en alvast bedankt voor je hulp!

Groetjes

Mira Metselbij

Creatief aan de slag voor bijenCreatief aan de slag voor bijen
Tekst: Jonas-team

Als deze hotels op een goed plekje dicht bij 
bloemen geplaatst worden, zijn ze volgens mij 

wel de moeite waard om eens te bezoeken.(foto: Karen Uyt den houwen)

Van dit hotel word ik ook helemaal 
vrolijk. De zonnestralen kunnen 

het goed bereiken en er is veel plek 
voor mij, mijn familie en vrienden.

(foto: Karen Uyt den houwen)
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Ledenbijeenkomst Natuurpunt Antwerpen Stad 
                                                                                                                                  Tekst: Marc Van Outryve

Onze jaarlijkse ledenbijeenkomst ging door op 22 
maart ll., virtueel wegens de coronamaatregelen. Op 
ons scherm zagen we iedereen aandachtig luisteren 
naar Koen, Frank, Guy, Johan, Jos, Céline en Marc bij 
hun jaaroverzicht 2020. Heel wat werd gerealiseerd, 
maar veel moest helaas worden uitgesteld. Gelukkig 
kon onze beheerploeg wekelijks in ons natuurdomein 
Wolvenberg aan de slag blijven. Met onze nieuwsbrieven 
en ons tijdschrift hielden we contact met al onze 
leden. De inzet van onze bestuursleden werd beloond 
met hun unanieme herverkiezing en de vlotte 
goedkeuring van het werkings- en het financieel 
verslag. Het voordeel van een virtuele stemming?

Nadien ontdekten we met bioloog Wim Veraghtert 
‘Insecten in de Stad’. Het aantal in onze stad 
waargenomen soorten neemt toe, ook in de 
Wolvenberg. Insecten passen zich aan de stad aan. De 
Azuurwaterjuffer bv. ontwikkelt er langere vleugels en 
kan zo langere afstanden vliegen. Ken je de Stadsreus, 
een opvallende geel-rood-zwarte zweefvlieg, met 
prima vliegcapaciteiten? De stad is ook een hitte-eiland, 
met warmteminnende insecten als de (onschadelijke) 
Plataanvouwmot. De nachtelijke lichtvervuiling 
brengt insecten én vleermuizen in de war. Wim 
pleitte voor meer inheemse bomen en planten in de 
stad. Ze brengen de nodige afkoeling en herbergen 
veel meer insecten, met herstel van de verstoorde 
biodiversiteit. Daarvoor zetten we ons verder in!

Schoonmaken met de 
natuur.

Joris Jansen
Bedenker YOKUU

“Goede bacteriën vormen al miljoenen jaren de basis 
voor natuurlijke zuivering in rivieren of in het bos.”

YOKUU is een schoonmaakproduct 
gemaakt van compacte parels vol 
goede bacteriën. YOKUU werd 
genoemd naar Japanse bostherapieën. 
“Daar sturen ze mensen het bos in om 
weer gezond te worden. Wij zijn naar 
het bos gegaan om onze ingrediënten te 
halen: levende bacteriën. Die stoppen we in 
parels. De goede bacteriën blijven verder 
reinigen nadat je hebt schoonge-maakt. Ze 
zorgen zo voor minder stof en minder 
geurtjes.” zegt Joris Jansen. YOKUU 
maakt niet alleen gebruik van natuurlijke 
ingrediënten, maar zet ook in op het 
verminderen van plasticverbruik, transport 
en water.

Een gezond mens in een gezond huis
We voelen ons erg prettig in een schoon 
huis en poetsen naar hartenlust. En 
daar gebruiken we vanzelfsprekend 
schoonmaakmiddelen voor. Steeds 
vaker kiezen we bewust voor meer 
natuurlijke en “groene” alternatieven en 
laten agressieve en synthetische 
producten achterwege.

Maar wat nagenoeg alle conventionele 
reinigingsproducten met elkaar gemeen 
hebben, is dat ze geen onderscheid 
maken tussen “goed” en “kwaad”. Niet 
alleen slechte, ziekmakende bacteriën 
maar ook alle goede bacteriën worden in 
eenzelfde poetsbeurt vernietigd. In onze 
schoonmaakwoede doden we dus 
miljarden natuurlijk zuiverende bacteriën 
en verstoren zo natuurlijk een evenwicht. 
Zonde toch!

Een gezonde leefomgeving is van vitaal 
belang voor een gezonde levensstijl. De 
goede bacteriën van YOKUU helpen bij 
het creëren van een positieve 
binnenhuisflora. Spray, laat een paar 
seconden inwerken, en veeg na met een 
doek. Meer is er niet nodig om je huis 
schoner en gezonder te maken. 

 
Wil je meer weten?

www.yokuu.be
hi@yokuu.be

Positieve binnenhuisflora

Voor alle oppervlakken

Zuivert organisch vuil =  minder  stof

Breekt geur actief af

Vuil hecht zich minder snel aan 
oppervlakken

De YOKUU allesreiniger is beschikbaar bij je lokale 
biowinkel en via www.yokuu.be

YOKUU ALLESREINIGER
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2000 Antwerpen

Activiteitenkalender

Lees Natuur.stad digitaal
3000 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

De preventieve coronamaatregelen worden 
strikt gevolgd, ook het doorgaan van de 
activiteiten hangt hier van af. 
Voor de volledige agenda 
en de meest recente info, zie 
www.natuurpuntantwerpenstad.be

Juni 2021
20 Uitstap Vogelwerkgroep De Stadsmus 

naar Mechels Broek
 Afspraak: om 9 uur aan het Bezoekers-

centrum, Muizenhoekstraat 7, 
2812 Muizen

Juli 2021
4 Gierzwaluwenwandeling 
Locatie en uur worden last minute 
doorgegeven.
Inschrijven verplicht via: 
jupeke@hotmail.com (Johan Kempeneers)

DE STADSMUS
Vogeltellingen (iedere eerste zondag van de 
maand)
6 juni 2021
Afspraak: om 6 uur in het Nachtegalenpark, 
Brasserie Dikke Mee, 2020 Antwerpen
Geen vogeltellingen in juli en augustus

BEHEER WOLVENBERG
Elke zondag vanaf 6 juni 2021 tot 
29 augustus 2021
Van 9u30 tot 12 uur
Afspraak: container hoek Posthofbrug – 
Singel, 2600 Berchem
Stevig schoeisel en kledij die tegen een 
stootje kan. Werkhandschoenen krijg je ter 
plekke.

ZWERFVUILACTIE
Laatste zondag van de maand
(27 juni 2021 – 25 juli 2021 – 29 augustus 2021)
Van 14 uur tot 16 uur 
Afspraak: parking Zeilclub, Oosterweel-
steenweg 1, 2030 Antwerpen

CURSUS ZOOGDIEREN
Wist je dat er in onze Vlaamse natuur ongeveer 70 wilde 
zoogdiersoorten rondlopen, -zwemmen of –vliegen? Net als 
wij hebben ze een constante lichaamstemperatuur en brengen 
ze levende jongen ter wereld, die ze met de grootste zorg 
omringen. Tijdens de zoogdierencursus ‘full option’ combineert 
lesgever Joeri Cortens theorie met de belangrijkste methoden 
om deze geheimzinnige dieren te inventariseren. Hij licht dus 
niet alleen de soorten en hun levenswijze toe, maar we gaan 
ook vleermuizen beluisteren met een bat-detector, braakballen 
pluizen, muizen vangen met live-traps en spoorzoeken.

Locatie: 
GC ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem

03/09/2021, 19u30 tot 22u30, in GC ’t Gasthuis
10/09/2021, 19u30 tot 22u30, in GC ’t Gasthuis
17/09/2021, 19u30 tot 22u30, locatie nog af te spreken
24/09/2021, 19u30 tot 22u30, in GC ’t Gasthuis
25/09/2021, late namiddag-vroege avond (voor de 
edelhertenbronst) Weerterbos (carpooling)
08/10/2021, 19u30 tot 22u30, in GC ’t Gasthuis
15/10/2021, 19u30 tot 22u30, in GC ’t Gasthuis,
23/10/2021, uren en locatie nog te bepalen (excursie spoorzoeken)

Inschrijven via
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-zoogdieren-wijnegem-46510 

Prijs: leden NP: €72; niet-leden NP: €80


