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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: 3000 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

Mannelijk exemplaar Blinkende prachtkever (foto: Eugeen Aerts)

De natuur in de winter lijkt wel dood, maar is het niet. 
Ecologisch mag ongeveer 1/3 van de bomen in een 

natuurgebied afsterven. Dor hout voedt schimmels en 
overwinterende insecten. Boomholten zijn nestplaatsen voor 
spechten, boomkruipers en kauwen. Afgevallen bladeren 
vormen een voedingsrijke humuslaag, die beschermt tegen 
de vorst. Eronder kan nieuw leven zich rustig ontwikkelen. 
Na deze natte zomer is het grondwaterpeil gestegen, met 
hopelijk natuurherstel.
Wel neemt de biodiversiteit verder af door 
onvoldoende grote natuurgebieden. Planten en dieren 
krijgen minder kansen om hun genetisch materiaal uit 
te wisselen, met inteelt en finaal verdwijnen van de 
soort tot gevolg. Dit is erger dan je denkt. De natuur 
is een harmonisch geheel met een broos evenwicht. 
De biodiversiteit is de vrucht van miljoenen jaren en 
past mooi in elkaar. Elke weggevallen soort ontrafelt 
het hele bouwwerk.
Veel insecten voeden zich en planten zich voort op 
een specifieke waardplant. Bij verlies hiervan kunnen 
ze niet zomaar overschakelen op een andere plant. 
Insectenetende vogels en zoogdieren worden mee 
slachtoffer. Stilaan verarmt de natuur, ze wordt 

monotoon. Een overschot aan identieke planten en dieren 
maakt hen vatbaarder voor ziektekiemen. Dieren verliezen 
hun natuurlijke habitat en belanden in onze steden, zoals 
vossen of vleermuizen. Uiteindelijk springen hun ziekten op 
de mens over, zoals het coronavirus. Een biodiverse wereld is 
harmonischer, maar ook gezonder voor al wat leeft op aarde. 
Ook voor onszelf!

Marc Van Outryve
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Verslag van de bustocht naar 
Uitkerkse Polder op 10 oktober

Tekst: Jens Verwaerde

Een dag met honderden 
h e c t a r e  g r a s l a n d e n , 
riet, grachtjes (“laantjes” 
g e n o e m d ) ,  b o c h t i g e 
p e r c e l e n  e n  w e g e n , 
oude veenontginningen, 
vo g e l k i j k h u t te n  é n  … 
t y p i s c h e  p l a n t e n  e n 
we i d e vo g e l s . J o h n  v a n 
Gompel,  kenner van de 
polders,  leerde ons het 
landschap lezen: eeuwenlang 

veen uitgraven in grillige patronen, klei uithalen en weiden 
begrazen hebben het landschap gevormd. Topgebied dankzij 
vrijwilligers die fauna en flora monitoren, 
beheren en vee van lokale boeren inzetten 
om te begrazen. Recent Europese subsidies 
voor reliëfherstel ontvangen. Wulp, Bruine 
kiekendief, Roodborsttapuit en Kievit zagen 
we mooi vanuit de vogelkijkhutten.

Er groeien daar op enkele meters van elkaar 
planten die van zoet tot zout grondwater 
nodig hebben en dat levert een bijzondere 
flora op die de Uitkerkse Polder uniek maakt. 

Het Goudknopje stond er 
nog volop te bloeien en wij, 
Antwerpenaren, zouden het 
al snel aanzien voor Boeren-
wormk ruid.Beheerders 
p ro b e re n  d e  s u b t i e l e 
afwisseling zoet-zout te 
herstellen of te bewaren, van 
vitaal belang voor soorten 
zoals Zeekraal. Dat het hem 
soms in de kleine dingen zit: 
Zeekraal heeft zoet water 
nodig om te kiemen, maar 
groeit zelf in zout water.

John kent het gebied door en door, 
probeert een goede verstandhouding 
met de boeren te bewaren, telt jaarlijks 
mee vogels, plantensoorten én… 
spreekt boeiend. Die volgehouden 
inspanning heeft geleid tot een sterk 
reservaat dat wetenschappelijk goed 
onderbouwd beheerd wordt. 

Onze afdeling viert het 20-jarige bestaan van de vereniging Natuurpunt, met zicht op de Schelde 
(foto: Johan Wyckmans)

Tekst: Marc Van Outryve

In het weekend van 10-12 september vierde onze afdeling 20 
jaar Natuurpunt in het uniek kader van de Scheldebocht bij 
het Droogdokkenpark. Onze co-voorzitter Johan regisseerde 
het hele gebeuren.

Vrijdagavond was gereserveerd voor onze vrijwilligers. Hun 
gezellig samenzijn werd opgeluisterd door zangeres Sarah en 
basgitarist Luc. Zaterdag kwamen de eerste natuurliefhebbers 
langs, maar regenbuien beperkten helaas de opkomst. Op het 
dak van de feestcontainer signaleerde Guy alle vogels aan 
de nieuwsgierige kijkers door de Swarovski-telescoop. Onze 
spinnenspecialist Koen toonde op zijn wandeling de mooie 
Tijgerspin aan groot en klein. Neen hoor, spinnen bijten ons 
niet! Chantal en Willy leidden interessante bomenwande-

lingen in het nabije bosje. Walter vertelde de liefhebbers leuke 
weetjes over de rijke flora in de Scheldebermen.

Op zondag brak de zon er eindelijk door en kwamen meer 
bezoekers een kijkje nemen in onze stand, dikwijls trouwe 
leden van Natuurpunt. Björn maakte enkele nieuwkomers 
lid. De doortocht van het hospitaalschip ‘Global Mercy’ 
lokte talrijke kijklustigen naar de Scheldebocht. Nadien 
verwelkomden we hen op ons terrein.

Allen genoten van de heerlijke natuur, met een fris drankje 
van Carl of een lekkere wafel. Vriendschapsbanden werden 
aangehaald, toekomstplannen voor Natuurpunt kwamen op 
tafel. Dank aan al onze vrijwilligers voor hun enthousiaste en 
deskundige inzet! 

Bruine kiekendief (foto Lode Rubberecht)

Grote zilverreiger (foto Lode Rubberecht)

Roodborsttappuit
(foto Lode Rubberecht)

VIERING 20 JAAR NATUURPUNT
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Prachtkevers in Antwerpen
Tekst: Gerd Dossche

De kevers van de familie ‘prachtkevers’ werden in 2002 even beroemd door de ‘Heaven 
of Delight’ van Jan Fabre, die 1,4 miljoen dekschildjes van Thaise prachtkevers in een 
plafondversiering van het Belgisch Koninklijk Paleis verwerkte.

Met ‘onze’ soorten zou je zoiets enkel in poppenhuisformaat 
kunnen doen: inheemse prachtkevers zijn klein, tussen 4 en 
15 mm. En ze zijn ook niet allemaal even ‘flashy’.

Grote familie
Een paar cijfers uit de literatuur: van de 450 000 keversoorten 
wereldwijd behoren er 15 000 tot de prachtkevers, waarvan 560 
in Europa, voornamelijk in de Balkan en rond de Middellandse 
Zee. Het zijn planteneters: bomen, struiken, groene planten. 
Op de Nederlandse checklist staan 33 soorten, op de Belgische 
35. De helft van de inheemse soorten (vnl. die van het genus 
Agrilus) lijken wat op kniptorren maar dan met XXL-ogen en 
metaalglans. Zonder hulpmiddelen (loep, microscoop) zijn ze 
meestal niet te onderscheiden. Bij de andere helft is er meer 
variatie in de lichaamsvorm en de tekening, wat de identificatie 
(iets) makkelijker maakt.

ATV-nieuws
In het werkingsgebied van Natuurpunt Antwerpen Stad zijn 
zes soorten gevonden. De Populierenprachtkever werd op 
27/06/2021 opgemerkt in het natuurgebied Wolvenberg en 
de Eikenprachtkever op 02/07/2021 in Oud-Berchem. Tussen 
31/05/2021 en 07/07/2021 werd Agrilus cyanescens (geen 
Nederlandse naam) zes keer gezien, vier maal in Berchem 
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Agrilus cyanescens (foto: Gerd Dossche)
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en twee keer op de Wolvenberg. Anthaxia manca, een zeer 
opvallende soort, werd op 07/05/2020 in Antwerpen-Zuid 
gevonden en haalde zelfs het ATV-Nieuws. De al even 
schitterende Blinkende prachtkever werd op 31/05/2021 
gezien, weer in Berchem. Het Wilgenprachtkevertje werd een 
eerste keer opgemerkt in Berchem op 04/04/2017 en 2 keer 
in september 2021 in Wolvenberg.

Geduld
Het zijn vrij actieve en alerte kevertjes die bij verstoring 
gemakkelijk opvliegen. Rustig goed bekijken en geen plotse 
bewegingen maken is dus de boodschap. Ze vinden is een 
kwestie van volharding en geluk. Het is best mogelijk dat onze 
parken en natuurgebieden nog meer soorten herbergen. 
Bekijk ze eerst eens op https://waarnemingen.be zodat je goed 
weet naar welke vormen en kleuren je moet uitkijken. Wees 
niet te snel ontmoedigd. Je gaat een hoop blinkende insectjes 
van dichtbij bekijken voordat je een prachtkevertje vindt.

Dood hout
Je treft de kevers veelal in de zomer aan, lopend over hout of 
bomen, op bloemen waar ze zich voeden of op de vegetatie. 
De witte, langgerekte en afgeplatte larven, die aanzienlijk 
langer zijn dan de kevers, leven 1 tot 2 jaar en maken ook een 
popstadium door. Een aantal soorten leeft enkel in 1 hout- of 
plantensoort en hun naam verwijst daar dan naar, andere zijn 
minder kieskeurig.
Uit literatuur blijkt dat de houtetende soorten de neiging 
hebben zieke of verzwakte bomen op te zoeken, al kunnen ze 
soms ook schade veroorzaken aan gezonde bomen door in de 
levende bast te vreten. De droogte van de voorbije jaren heeft 
op sommige bomen een rampzalige impact gehad, bv. op de 
populieren van Wolvenberg. Een mogelijke conclusie is dat, 
hoewel prachtkevers warmteminnend zijn, hun aanwezigheid 
minder te maken heeft met hogere temperaturen dan met 
zieke en verzwakte bomen, bijvoorbeeld door een gedaalde 
waterspiegel. 

Anthaxia manca (foto: Gilles San Martin)

Vrouwtje Blinkende prachtkever (foto: Ludwig Jansen)

Populierenprachtkever (foto: Gerd Dossche)
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Op stap met 
Michaël Pas, 
ambassadeur 
voor de 
Gierzwaluw

Tekst: Mona Van Dousselaere

We zijn begin juli en de gierzwaluwen laten 
hun acrobatie zien, gierend over de straten 
in Antwerpen, vooral in de oude stad.

Michaël is weliswaar al van in zijn tienerjaren een vogellief-
hebber maar besluit dat hij toch nog meer over dit diertje wil te 
weten komen. Hij neemt contact op met Johan Kempeneers, 
onze gierzwaluwexpert, en op stap gaan we.

Michaëls specifieke interesse voor de Gierzwaluw flakkerde 20 
jaar geleden op toen hij in Borgerhout een oud pand kocht 
en aan de dakgoot restauraties moest doen. Hij merkte dat 
een koppeltje gierzwaluwen tussen zijn stelling door aan- en 
uitvloog in zijn dakgoot. Die opening liet hij bestaan bij de 
nieuwe dakgoot zodat het koppeltje terug zijn nest zou vinden 
in de volgende jaren, wat ze ook deden. In 2017 meldde hij 
zich aan voor het project van de stad Antwerpen en NAS om 
nestkasten aan burgerhuizen te hangen. Hij maakte zelfs in 
zijn buurt 11 andere bewoners warm om hetzelfde te doen, 
een ware ambassadeur!

We beginnen onze wandeling aan het standbeeld van Brabo 
en nemen een positie in waarbij we aan een tegenoverliggend 
huis de broedende paartjes goed in het oog kunnen houden. 
Het is 20u30, de ideale tijd om de ouders te zien invliegen 
met voedsel en uitvliegen om weer op jacht te gaan. En we 
hebben geluk met het weer, niet te veel wind en geen regen 
want anders zouden we geen beweging zien. En hop daar is 
er één die de lange horizontale kier boven het raam invliegt. 
“Dat is verrassend”, zegt Michaël, “ik verwachtte niet om ze in 
zo’n kier te zien invliegen!”

Michaël Pas en Johan Kempeneers aan Het Steen (foto: Mona Van Dousselaere)
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Johan vertelt ondertussen over de trek naar het zuiden. 
Vrouwtjes en mannetjes reizen apart via Spanje of Portugal 
over de Sahara naar Congo en verblijven daar tot ze terugkeren 
naar hun broedplaats hier, eind april. Via zendertjes ontdekte 
men dat de in Nederland broedende gierzwaluwen uitstappen 
maken naar Malawi en Zuid-Afrika, terwijl de populatie bij ons 
in Congo blijft. Michaël weet al veel over gierzwaluwen maar 
die info is nieuw voor hem.

We gaan richting Het Steen, een groot succesverhaal als het 
over de Gierzwaluw gaat! Terwijl Johan daarover vertelt, luistert 
Michaël aandachtig en observeert hij ondertussen met de 
verrekijker. En zie, hij ontdekt een nieuw nest dat Johan nog 
niet kende!

Meer over het Steenverhaal kan je ontdekken op 
youtube.com/watch?v=c3FzU-d3JMQ&t=2s.

Twee wandelaars houden halt en luisteren nieuwsgierig mee. 
Marie en Ben vertellen enthousiast dat in een zijstraat van 
de Meir, waar ze wonen,  er ook vele zwaluwen te zien zijn 
in de binnenplaats van het woonblok. We corrigeren direct 
door te zeggen dat het over de Gierzwaluw gaat. De Huis- en 
Boerenzwaluw komen immers niet voor in de stad , enkel een 
zeer beperkt aantal nesten aan de buitenrand van een paar 
districten. We nodigen hen uit om mee te wandelen naar de 
volgende en laatste etappe: Residentie Guldenberg aan de 
Jordaenskaai.

Hier huist de grootste kolonie van Antwerpen. We lopen het 
wooncomplex rond en zien ze gierend als gekken rondvliegen 
en verdwijnen onder de dakgoot. Johan vertelt aan de hand 
van een illustratie over de Luisvlieg die tussen de veren van 
de Gierzwaluw leeft.

Ben merkt op dat gierzwaluwen iets hebben van kolibries 
omdat ze zo energiek rondvliegen. Dat is een goede observatie 
want gierzwaluwen zijn (verre) familie van de kolibries! Na 
Johans uitleg over de jongen die -als de ouders bij slecht weer 
een aantal dagen wegvliegen- in een soort slaap gaan om 
energie te sparen, vult Michaël aan dat kolibries dit ook doen!

Michaël vertelt onze twee gasten ook enthousiast hoe 
fantastisch en verbazend het toch is dat de jongen ineens 
vanuit hun nestplaats mee naar Afrika vliegen.

Ondertussen is het al na 22u en zien we de gierzwaluwen 
langzaam opstijgen om op thermieken hoog in de lucht 
half slapend de nacht door te brengen. Tijd ook voor ons om 
huiswaarts te keren.

Wil je zelf ook graag eens op stap met Johan? Reserveer 
dan een plaatsje op de gierzwaluwenwandeling die elk 
jaar doorgaat op de eerste zondag van juli. Je vindt de info 
daarover tijdig op de activiteitenpagina van onze Natuurpunt-
afdeling: natuurpuntantwerpenstad.be/events/. Reserveren 
kan reeds vanaf nu via jupeke@hotmail.com 

Johan Kempeneers en Michaël Pas op de Grote Markt (foto: Mona Van Dousselaere)
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Hazelworm (foto: Eddy Devriese)

Op verkenning in Klein-Zwitserland
Tekst: Ria Van Bastelaere

Neen, we gaan niet naar het buitenland. 
Klein-Zwitserland is een natuurgebied in 
het noordoosten van Mortsel, tussen Fort 3 
en Fort 4. Het gebied is ongeveer 6 hectare 
groot en wordt doorkruist door spoorlijn 15 
tussen Antwerpen en Lier.

Geschiedenis
Honderd jaar geleden bestond het landschap uit weilanden, 
akkers en houtkanten. Tussen 1836 en 1881 werden de eerste 
spoorwegen in Mortsel aangelegd. Zo werd de bevoorrading 
van de forten rond Antwerpen gemakkelijker. In 1920 werd 
het ringspoor op verhoogde bermen gelegd, waardoor de 
naam Klein-Zwitserland opdook. Tot 1970 werd het spoor 
actief gebruikt. In 1984 werd het terrein eigendom van de 
stad Mortsel. In 1996 ondertekende Natuurpunt de beheer-
overeenkomst voor het natuurgebied om aan de uitbouw en 
de bescherming van dit stukje groen te werken.

Hazelwormpad
M e t  e e n  w a n d e l i n g 
langs het bewegwijzerde 
‘Hazelwormpad’ doorkruis 
je het hele gebied ten 
zuiden van de spoorlijn. 
De oude spoorwegbermen 
zorgen voor variatie in reliëf, 
klimaat en natuur. De grond 
die gebruikt werd om de 
treinen hoger te doen 
rijden, is uit de haven van 
Antwerpen aangevoerd, 
wat  de aanwezigheid 
van r iet ,  schelpen en 
haaientanden verklaart. 
Een groot deel van Klein-
Zwitserland bestaat uit 
jong, spontaan opkomend 

bos met jonge berken, zomereiken en Meidoorn. Ook Vlier en 
verschillende soorten wilgen komen er voor.

Natuurbeheer
Door een efficiënt beheerplan neemt de biodiversiteit van 
Klein-Zwitserland toe. Ecologisch maaibeheer zorgt voor 
een prachtig bloemrijk grasland. Je vindt er o.a. Knoopkruid, 
Sint-Janskruid, Duizendblad, Wilde peen en Gele morgenster.
Langs de spoorlijn voert Natuurpunt jaarlijks hakhoutbeheer 
uit. Dood hout blijft zoveel mogelijk ter plaatse als schuiloord 
voor insecten en kleine zoogdieren zoals egels en wezels. 
Daarnaast vormen houtstapeltjes de ideale locatie voor de 
Hazelworm, een pootloze hagedis die zeldzaam is en vooral 
van slakjes leeft.
Ook voor paddenstoelen is de aanwezigheid van dood hout van 
groot belang. Tal van paddenstoelen maken Klein-Zwitserland 
in de herfst en winter tot een boeiend terrein: Krulhaarkelk-
zwam, Gekraagde aardster en Vliegenzwam komen er voor. 

PRAKTISCH
Start

De wandeling langs het 
Hazelwormpad (groen 
op de kaart links) is 2 km 
lang. Je kan starten  aan 
de Hoeve Dieseghem, 
Wouter Volcaertstraat 
44, 2640 Mortsel. Andere 
toegangen zijn te vinden 
in de IJzerenweglei, in de 
Heirbaan (ter hoogte van 
nr. 46) en in de Osylei.

Toegankelijkheid
Het gebied is vrij 
toegankelijk op de 
wandelpaden. Fietsen 
(incl. mountainbiken) is 
niet toegelaten. Honden 
welkom aan de leiband.

Kaart
De wandelkaart kan je 
ook downloaden via de 
nationale website van 

Natuurpunt: https://www.
natuurpunt.be/wandelen

Openbaar vervoer
Met de trein: via 
Station Mortsel, op 
1 km loopafstand van 
het vertrekpunt.

Met de bus: lijn 
140 en 141 via haltes 
Mortsel Meidoorn en 

Mortsel IJzerenweglei 
of lijn 51, 52 en 53 via 
halte Mortsel Osylei.

Met gids
Wil je Klein-Zwitserland 
verkennen met 
een natuurgids, 
contacteer dan Gitta 
Torfs via 0485 55 50 of 
gitta.torfs@telenet.be.

Rustige wandelpaadjes
(foto: Ria Van Bastelaere)
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Koperwiek (foto: Bernard Pasau)
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Lijsters in de stad
Tekst: Guy Van Steen

Binnen de grote familie van de lijsterachtigen (Turidae) 
onderscheidt men het geslacht van de echte lijsters (Turdus).
De echte lijsters hebben een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken. Hun nest is een kommetje met gras en mos in een 
dichte struik of boom. Ze zoeken dikwijls voedsel op de grond: 
wormen, insecten, slakken… Ze eten ook bessen en fruit.
In Vlaanderen kan men een tiental soorten echte lijsters 
waarnemen. Maar sommigen hiervan zijn zeer zeldzame 
dwaalgasten. Zo werd de Bruine lijster deze eeuw één keer 
gezien in het natuurgebied De Liereman in Turnhout.
Van al deze soorten zijn er eigenlijk maar vier die we in ons 
stadsgebied kunnen waarnemen. Merel en Zanglijster zijn 
broedvogels. Koperwiek en Kramsvogel zijn wintergasten.

Merel: de bekendste
De meest voorkomende soort is de Merel. Zowat iedereen 
kent deze vogel, het zwarte mannetje met zijn gele snavel 
en het meer bruine vrouwtje. Over een periode van 200 jaar 
evolueerde deze soort van een schuwe bosvogel tot een 
zeer algemene tuinvogel die je overal in ons werkingsgebied 
aantreft. Op de website https://waarnemingen.be zien we dat 
het aantal waarnemingen in stijgende lijn gaat. Dit geldt ook 
wel voor de andere soorten. Dat heeft natuurlijk ook te maken 
met de stijgende populariteit van deze site. Maar van 2016 tot 
2018 had de Merel erg te lijden van het Usutuvirus en zien we 
een stilstand. Er zijn toen massa’s merels gestorven. De laatste 
jaren lijkt het aantal terug op peil te komen.
Merels zien we gedurende het hele jaar, met een piek in 
de lente wanneer ze ons verblijden met hun zang. In de 
ruiperiode van augustus en september zie je ze veel minder. 
Met hun kale kop zien ze er dan soms ziek uit. Maar een echte 
zieke Merel zit stil en zet zich bol met zijn pluimen overeind.
Nu in de winter kan je de Merel blij maken door af en toe een 
appel in de tuin te gooien. Hij mag gerust een beetje rot zijn.

Zanglijster: Antwerpse parkvogel
De Zanglijster komt veel minder voor. Het is in Antwerpen een 
parkvogel die je vooral kan zien en horen in het Brialmontpark 
(Wolvenberg) en in het Stadspark. Je herkent de Zanglijster 

aan zijn bruine rug en zijn lichte borst met puntvormige 
zwarte vlekken. Zijn zang is luid en heel gevarieerd. Zijn 
voedsel bestaat voor een deel uit huisjesslakken die worden 
opengebroken op een vast gekozen steen, een lijstersmidse.
Je kan de Zanglijster gedurende het hele jaar waarnemen 
maar het is toch wel een trekvogel. In oktober zie je er veel 
overvliegen en in de wintermaanden zijn ze grotendeels 
afwezig.

Koperwiek: wintergast
De Koperwiek is een typische wintergast. Elk jaar zijn er 
ongeveer 60 waarnemingen in de periode van oktober tot 
maart. Je ziet ze meestal in groep. De meeste waarnemingen 
gebeuren in het Brialmontpark en in de groene strook langs 
de Ring waar ze bessen komen eten.
Koperwieken zijn kleine lijsters die je herkent aan hun 
donkere oogstreep en vooral aan hun oranjebruine flanken 
en ondervleugels.

Kramsvogel: kompaan van de Koperwiek
In dezelfde periode als de Koperwiek zien we de Kramsvogel. 
Je ziet ze soms samen in een gemengde groep. Het aantal 
waarnemingen in ons werkingsgebied is erg variabel, één in 
2014 en 23 in 2018.
Ze zijn gemakkelijk herkenbaar. Ongeveer zo groot als een 
Merel maar met een lichtgrijze kop, een lange zwarte staart 
en een okerkleurige borstband. 

Kramsvogel (foto: Hans Vandenberghe)

Zanglijster (foto: Hugues Caryn)

Derde kolom: pretparkgeneratie
A hyperlink
B vergezocht
C geesteskind
D extraheren
E expositie
F stalknecht

G persmuskiet
H akkefietje
I wegpiraat
J flesopener
K bendeleider
L vreemdgaan

M partyboot
N haasjeover
O ontmantelen
P reiskussen
Q zienswijze

NATUURCRYPTO: opgave p.14
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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



De wilg
Tekst: Marc Van Outryve

Wilgen spelen een belangrijke rol in onze inheemse natuur.

Pioniers
De wilg verschijnt dikwijls als eerste boomsoort op 
braakliggende grond, ook hier. Een echte pionier die van 
licht houdt en verbazend snel groeit. Hij slaagt erin om grote 
hoeveelheden CO2 in zijn stam op te stapelen. Hij staat 
graag op oevers, vochtige ruigten en natte bosjes. Hij is ook 
aangeplant om onze rivieroevers te beschermen tegen het 
afkalven. Zijn wortels maken de grond luchtig en mede door 
humusvorming van blad en takafval geschikt voor volgende 
soorten als berk en es. Wilgen verdragen goed luchtveront-
reiniging en zeewind. In de Wolvenberg vind je verschillende 
hoge wilgen rond het Verloren Water.

Bastaarden
Er zijn wel 350 soorten wilgen, dikwijls moeilijk uit elkaar 
te houden. De meeste soorten vormen immers vruchtbare 
hybriden, die kunnen kruisen met hun ouders of met een 
andere soort of een andere bastaard! Inheems zijn vooral 
Schietwilg, Bos- of Waterwilg en Kruipwilg. De knotwilg is 
geen echte soort, maar meestal een geknotte Schietwilg. Aan 
die stam groeien dan waterloten of ‘wilgentenen’, gebruikt 
om manden te vlechten. In een open vlakte kan knotten 
voorkomen dat bomen door een najaarsstorm worden 
geveld. Het knotten moet regelmatig gebeuren, want te 
dikke loten scheuren de boom stilaan uit elkaar. Knotwilgen 
bieden door hun dichte kruin en hun vaak holle stam nest- en 
schuilplaatsen aan insecten, vogels en vleermuizen.

Katjes en bijtjes
De opvallende wilgenkatjes zitten of staan, bij populieren 
hangen ze. Elk katje heeft een spil met talrijke kleine 
bloemetjes errond, als aren. Mannelijke bloemen hebben 2 of 
meer meeldraden, vrouwelijke een vruchtbeginsel. Onderin 
zo’n bloem produceren honingklieren nectar. Wilgen bloeien 
vroeg in het voorjaar en worden dan druk bezocht door 

vroege bijen en hommels, op zoek naar nectar. Ze bestuiven 
intussen de plant, maar de katjes geven ook stuifmeel af met 
windbestuiving. De vrucht splijt open en de wind verspreidt 
de talrijke zaden met bosjes witte haren, als ‘zomersneeuw’.

Communicatie
Wilgenbast bevat salicyne, belangrijk bij de communicatie 
tussen planten. Reeds in de oudheid wist men dat kauwen 
op wilgenbast pijn en koorts verdreef. Rond 1840 kon men 
het actieve salicyne uit wilgenbast isoleren. Later werd het 
afgeleide acetylsalicylzuur in het lab gesynthetiseerd. Als 
geneesmiddel is het bekend als ‘aspirine’. Deze pijnstiller 
remt ook koorts en ontstekingen als reuma en voorkomt 
bloedklonters. Een succesverhaal over een communicatie-
middel tussen planten, dat ook ons leven kan vergemakke-
lijken. 

SCHIETWILG
Latijnse naam Salix alba

Familie Wilgachtigen

Voorkomen algemeen; vochtige grond

Hoogte tot 20m; vaak geknot op 2m

Schors donkergrijs, geribd

Bladeren lancetvormig

Bloemen katjes, tweehuizig
vrouwelijk of mannelijk

Bloei april-mei

Verspreiding zaden via wind; stekken

Schietwilg met mannelijke katjes (foto: Koen Maes)

Schietwilg met vrouwelijke katjes (foto: Jeroen Borghs)
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Merels houden van appels (foto: Hans Benn, via Pixabay)

A
15 12 7 25

B
16 16 10 1 2

C
16 2 25 3 4

D
6 12 11 12

E
6 3 2 3

F
2 21 1 11

G
8 23 9 25 8

H
5 18 3 20

I
22 3 5 5

J
18 17 14 12

K
13 4 7 4 12

L
19 23 5 5

M
14 5 15 13

N
20 17 19 12

O
21 23 21 7 21

P
24 9 24 24

Q
10 24 22 10

Natuurcrypto
Auteur: Chris De Roover

www.cryptochris.be

Zoek de woorden volgens de gegeven (cryptische) omschrijvingen. 
Wanneer je een woord hebt ingevuld, zet je de letters van dat woord 
over naar de gelijkgenummerde vakjes in de rest van het diagram. 
Gebruik makend van de reeds gevonden letters, kan je de puzzel 
helemaal invullen. In de derde kolom verschijnt ook een woord.
IJ telt als 1 letter.

A buitengewoon riskant
B Ik heb … maar het lag vlak voor mijn neus!
C spookje
D meer meneren
E vorig standpunt
F vroeger dief, nu dienaar
G mug in de verloskamer
H glaasje aqauvit (Nl.)
I Piet de bumperklever
J sommelier
K Ik …, dus jullie moeten allemaal naar mij luisteren!’
L een raar loopje hebben
M pleziervaartuig
N Er is nog wat … van het kleinwildmenu.
O de overjas uitdoen
P muilen met een vakantielief
Q oftalmoloog

Oplossing: zie p.11
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WIST JE DAT …
• de lichaamstemperatuur van een vogel 40° is?
• kleine vogels tot 10% van hun gewicht kunnen verliezen 

in een koude nacht?
• iedere vogel zijn eigen voedselvoorkeur heeft?
Jij kan de vogels helpen de winter door te komen!

WAAROM?
In de winter hebben vogels extra energie nodig om warm te 
blijven en kunnen ze weinig insecten, bessen en zaden vinden, 
zeker als het vriest of als er sneeuw ligt.

HOE EN WAAR?
Als je een tuin hebt, kan je verschillende voederplekken 
maken, zodat alle vogels aan hun trekken komen.
Insecteneters hebben een spitse dunne snavel (Merel, 
Heggenmus, Roodborstje, Winterkoninkje, mezen). Zij eten 
graag vanaf de grond.
Zaadeters hebben een 
kegelvormige, krachtige snavel 
(mussen, vinken, groenlingen).
Zij eten graag vanaf 
voederplankjes, voedertafels 
of uit voederhuisjes.
Als je geen tuin hebt: er 
bestaan ook voederhuisjes 
om aan je raam te hangen.

WAT?
Vogels hebben nood aan 
voedsel met een hoge 
energiewaarde: zaden, 
pinda’s, vetten.

Kijk maar eens welk 
aangepast vogelvoer 
je kan vinden in de 
Natuurpuntwinkel (de 
inspiratiegids zat bij het 
laatste  nummer van 
Natuur.Blad). Je kan ook 
zelf vetbollen maken (kijk 
maar eens op YouTube), 
maar gebruik zeker geen 
gebruikt frietvet en geen 
boter of margarine.
Gooi geen appels weg omdat 
ze rotte plekjes hebben, maar 
geef ze, liefst geheel (kleine 
stukjes bevriezen vlug), aan 

de vogels in je tuin.
Zorg ook voor vers water in een schaaltje 
en doe er zeker geen zout of suiker in.

WANNEER?
’s Ochtends een stevig ontbijt en tegen de 
avond een lekkere maaltijd om de koude 
nacht door te komen.

DENK HIERAAN :
• hou de voedertafel goed schoon
• voorzie een voederplek waar de kat 

niet bij kan

Een voedertafel is handig voor zaadeters 

(foto: Janet Van Ommeren, via Pixabay)

Mezen lusten wel wat extra zaden (foto: Oldiefan, via Pixabay)

Roodborstje (foto: Pixabay)

Vogels voeren in de winterVogels voeren in de winter
Tekst: Ria Daman
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Afgiftekantoor

Antwerpen X MassPost

Erkenningsnummer: 
P913.972

Retouradres:
Johan Wyckmans

Begijnenvest 68, bus 3
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

BEHEER WOLVENBERG
Elke zondag vanaf 5 december 2021 tot 27 
februari 2022
Van 9u30 tot 12 uur
Afspraakplaats: 
container hoek Posthofbrug - Singel
Stevig schoeisel en kledij die tegen een 
stootje kan. Werkhandschoenen krijg je ter 
plekke.

De geldende coronamaatregelen worden 
strikt gevolgd.
Voor de volledige agenda 
en de meest recente info zie 
www.natuurpuntantwerpenstad.be

ZWERFVUILACTIE
Laatste zondag van de maand behalve 
december
(30 januari 2022 en 27 februari 2022)
Van 14 uur tot 16 uur, parking Antwerps Zeil-
centrum Noordkasteel, Oosterweelsteenweg 
1 te Antwerpen

DE STADSMUS
Vogeltellingen (iedere eerste zondag van de 
maand)
5 december 2021
09u00 Konijnenwei-Mastvest
Afspraakplaats: hoek Desguinlei - Kol. 
Silvertopstraat, 2018 Antwerpen
2 januari 2022
8u30 Domein Hertoghe, Hof van Leysen, 
Harmoniepark
Afspraakplaats: ingang Domein Hertoghe, 
Karel Oomsstraat, 2018 Antwerpen
6 februari 2022
8u30 Konijnenwei, Nieuw-Zuid en groene 
bedding langs de Singel
Afspraakplaats: 
kruispunt Kol. Silvertopstraat - Singel. 
2018 Antwerpen

december 2021 – januari / februari 2022
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