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Edito
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Ons verhaal

Verhalen inspireren, doen nadenken, leiden tot 
discussie,… Wat denk je van het volgende? Dieren 
en planten leven alleen goed samen als ze elkaar 

verstaan. Ze moeten als het ware dezelfde lokale taal 
spreken. Ook moeten alle soorten de kans krijgen hun 
plaatsje te vinden, en dit zonder contact te verliezen 
met elkaar. Zo ontstaat een aaneengesloten geheel: 
evenwichtig, bestand tegen een stootje, en in staat zich 
continu te vernieuwen.
Klinkt bekend? Dit is mijn beknopte lezing van het verhaal 
van Natuurpunt. Ik ervaar dat het vaak nog onbekend 
is. Zo niet, zou het gebruik van inheemse planten, het 
vermijden van pesticiden, het belang van biodiversiteit in 
de leerplannen,… hoger op ieders agenda staan.

Sinds de geboorte van onze afdeling, 9 maanden geleden, 
schrijven we mee aan het verhaal van Natuurpunt. Een 
20‑tal vrijwilligers dragen op de een of andere manier hun 
steentje bij. En het slaat aan! Er komen vrijwilligers bij. Ook 
jij, lezer, kan een natuurambassadeur zijn. Lees en leer. 

Draag uit of daag ons uit. Schrijf 
zo mee aan ons ‑jonge‑ verhaal. 
We werken aan ons natuurgebied 
Wolvenberg, aan de creatie van dit ledenblad, de geveltuin‑
acties met inheemse planten, de wandelingen, de planten‑
werkgroep, het onzichtbare papierwerk, de aanwezigheid 
op allerlei evenementen,… Een berg werk die vrijwilligers 
in 9 maanden hebben verzet: Wauw!

Bart Van de Voorde 
voorzitter

natuurpunt
Antwerpen  Stad
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Natuur in de stad

Zoogdieren in de stad

ter 'zee' ,
Spreken we over Antwerpen, dan kunnen we na‑
tuurlijk de Schelde niet negeren. Wie veel geluk 
heeft, kan er wel eens een zeehond voorbij zien 
zwemmen. Algemeen is die daar zeker nog niet, 
maar door de stijgende populatie in de Wester‑
schelde (120 bij de laatste telling op 1 september 
2012) zal het toch geregeld gebeuren dat er eentje 
richting stad trekt. Een unieke ervaring midden in 
het stadscentrum!

Tekst: Kris Boers

Zoogdieren zijn door hun verborgen levenswijze niet erg makkelijk te vinden, zeker niet 
in een stad. Dat wil echter niet zeggen dat ze er niet zijn. Het zijn voornamelijk kleinere 
soorten die er weten te overleven, maar er zijn enkele uitzonderingen. Wereldberoemd 
zijn de vossen in Londen en de bruine beren die in Braşov (Roemenië) voedsel zoeken in 
de vuilbakken. Maar ook in Antwerpen kan je soms leuke waarnemingen doen.

Te land, ter zee en in de lucht

Te land,
De meest bekende zoogdieren in de stad zijn zon‑
der twijfel de Huismuis en de Bruine rat. Als je, voor 
je op een stoel springt, even beter naar deze dieren 
kijkt, zal je zien dat ze er best gezellig uitzien. Zeker 
als ze iets tussen hun pootjes houden, stijgt hun 
aaibaarheidsfactor. Toch hebben beide een niet 
zo goede naam, vooral omdat ze wel eens durven 
knagen aan isolatie en voedsel. Ze behoren dan 
ook tot de orde van de knaagdieren. Toch verrich‑
ten Bruine ratten ook nuttig werk, vooral in onze ri‑
olen. Ze eten er een hoop afvalstoffen op en zorgen 
er op die manier voor dat de afvoerkanalen minder 
snel verstopt raken. 

Hoewel ‘ratten en muizen’ overal in de stad voorko‑
men, is het aantal waarnemingen op de meldings‑
site van Natuurpunt, www.waarnemingen.be, erg 
beperkt.

Hoe het met de Huisspitsmuis is gesteld, is veel 
minder duidelijk. Deze spitsmuis komt ook in wo‑
ningen voor, maar of ze er in slaagt om in de stad te 
overleven, is niet echt duidelijk. Spitsmuizen zijn in‑
secteneters. Zij knagen niet aan isolatie en voedsel.

Twee jonge konijnen (foto: Luc Meert)

...en in de lucht
Een soort die het heel erg goed doet in Antwerpen 
is de Gewone dwergvleermuis. Deze kleine vleer‑
muis heeft zich helemaal aangepast aan het leven 
in de stad. Ze leeft zowel tijdens de zomer als in de 
winter in gebouwen (in de spouwmuur, onder dak‑
pannen,…). Jagen doet ze in de talrijke parkjes en 
tuinen waar ze muggen eet.

Wie op zoek is naar zeldzaamheden kan in de stad 
rondspeuren in de hoop een Tweekleurige vleer‑
muis te vinden. Deze vleermuizensoort leeft tijdens 
de zomer in Scandinavië en trekt in de herfst, net 
als vele vogelsoorten, naar het zuiden. Dat doet ze 
langs de kust en de grote rivieren. In Vlaanderen 
werden de eerste waarnemingen bij de apparte‑
mentsgebouwen aan de kust gedaan. Twee jaar 
geleden werden er ook enkele in het Antwerpse 
gesignaleerd, maar nog niet in de stad zelf. De die‑
ren worden meestal opgemerkt als ze buiten tegen 
de gevels van hoge gebouwen uitrusten.

Zeehond: stijgende populatie in de Westerschelde
(foto: Jean‑Pierre Robert)
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En aan de rand
Meer aan de rand van de stad vinden we, door 
het extra groen, nog een aantal andere zoog‑
diersoorten. Hier kan je bijvoorbeeld egels, 
mollen, vossen of een marterachtige tegen‑
komen. Soms worden er wel eens echte zeld‑
zaamheden gezien zoals een das. Zij maken 
gebruik van de lange groene bermen langs de 
autosnelwegen om zich over lange afstanden 
te verplaatsen. Aan de rand van de stad botsen 
ze als het ware letterlijk op de ring. Sommige 
slagen erin om zich daar te vestigen, andere 
eindigen jammer genoeg onder een auto‑
band…

Interview

Erik Molenaar, tijdens een educatieve wandeling in 'zijn' natuurgebied: 
de Wolvenberg (foto: Guy Voets)

Huismuis, het bekendste zoogdier in de stad
(foto: Gert Vanautgaerden)

Gesprek met Erik Molenaar
Op één van onze wandelingen kom je waarschijnlijk oog in oog met dit prachtexemplaar: 
Erik Molenaar. Wijs hem een kruid of boom aan, en je krijgt meteen een boeiend verhaal 
over kenmerken, standplaats, verspreiding en geschiedenis ervan. Erik is inderdaad een 
pijler van de vereniging FON, Floristisch Onderzoek voor Natuurbehoud. Hij leidt ook 
het werkveld Natuurstudie in onze afdeling en samen met Frank Rylant staat hij in voor 
behoud en beheer van ons enige natuurgebied, Wolvenberg. Een gesprek.

Interview: Touché Guimarães; tekst: Guy Voets

Zijn passie en bezorgdheid om de natuur waren de 
drijfveer voor dit interview. “Wat wij nu hebben aan 
mensen, kennis, uitrusting en organisaties om aan 
natuurbehoud te doen, moeten wij echt proberen te 
behouden in de stad. Niets meer afgeven. Dat gaat 
niet meer!” Dat is een ernstige waarschuwing aan 
de samenleving in deze crisistijd.

Erik studeerde klinische scheikunde, maar heeft ooit 
biologie willen doen. Dus volgde hij tien jaar na zijn 
universitaire studies de cursus Natuurgids van het 
Centrum voor natuur‑ en milieueducatie (CVN). De 
Wolvenberg werd dan zijn 'speciaal terrein', “omdat 
daar zoveel biodiversiteit aanwezig is”. Op eigen 
initiatief begon hij er excursies te organiseren om 
de mensen allerlei bij te brengen over dit 'wilde' 
natuurgebied vlak bij de stadskern.

Hoe begonnen dan zijn activiteiten met organisaties? 
“In 1992 nam ik deel aan de oprichting van de 
vereniging Wolvenberg Natuurlijk (WONA), die 
nog steeds bestaat. De meeste mensen daar waren 
politici, waarvan enkele van Agalev (de voorloper 
van Groen). Deze medewerkers hebben toen met 
het stadsbestuur gepraat, waarop het voorstel 
volgde om met Wolvenberg Natuurlijk het gebied 
op een natuurlijke wijze te beheren in plaats van het 
toenmalige beheer door de stadsdiensten. Dat werd 
door de stad aanvaard. De Stad huurde het terrein 
en WONA deed het beheer, met geld dat toen bij 
Natuurreservaten vzw via subsidies beschikbaar 
was.”

En wat was het gevolg van deze beslissing? 
“Tja, de vereniging had nog geld in kas en we 
kwamen overeen om er machines mee te kopen 
voor hooiland‑ in plaats van gazonbeheer. Onze 
groep was klein ‑slechts 6 personen‑ maar we zijn
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onmiddellijk beginnen werken. “In 1993 is de 
groep opgegaan in de afdeling Land van Reyen 
‑van Natuurreservaten vzw‑ omdat die mensen 
dezelfde visie hadden, namelijk de natuur in de 
stad beschermen. Tien jaar geleden fusioneerden 
Natuurreservaten en De Wielewaal en zo ontstond 
ook in Berchem een afdeling van Natuurpunt.”

Erik zegt dat we een nieuwe kijk nodig hebben 
op de natuur. “De meeste parken zorgen voor het 
comfort van de mensen, maar er is bijna geen res‑
pect voor de natuur en weinig wordt gedaan voor 
haar bescherming. Bossen zijn geen echte bossen 
meer. Ze zijn kunstmatig, eentonig, er is weinig bio‑
diversiteit. Bossen worden gepland en geplant als 
versiering... Maar echte bossen hebben tijd nodig 
om zich in goede gezondheid te ontwikkelen.”

In de natuur evolueert elke biotoop naar een eind‑
stadium dat we 'climaxvegetatie' noemen. Het be‑
gint met pionierplanten en eindigt meestal in een 
vorm van bos. De climaxvegetatie is anders voor 
elke biotoop. “Een woestijn, een strand, een bos zijn 
bijvoorbeeld verschillende biotopen en de eigen‑
schappen van elk van hen moeten gerespecteerd 
worden. Vandaag is er slechts één bos in Europa 
waar de climaxvegetatie nog bestaat, en dat ligt op 
de grens van Polen en Wit‑Rusland.” Overal elders 
heeft de mens ingegrepen om de natuur naar zijn 
hand te zetten (of haar gewoon te vernietigen).

Tenslotte nog een cruciale vraag: hoe kan de gewo‑
ne mens, die geen gespecialiseerde studies heeft 
gevolgd, helpen om de natuur te beschermen? 

Interview

“De natuur is overal om ons heen. Met liefde en 
respect kan het altijd beter.” Ja, Liefde en Respect – 
de basisformule om een betere wereld voor ons en 
onze kinderen te bouwen!

Erik bij het inventariseren van het laatste onbesluisde getijdendokje
in Antwerpen (foto: Wim Strecker)

2013 - De Natuur iN oNs leveN

Wij hoeven niet veel te zeggen
Reeds spreekt de Natuur voor ons

Wees mee, niet tegen
Zeg ja, misschien, als je respons

Laat iedereen naar elkaar
Kijken, omhelzen, kussen, verder gaan

Nu komt snel het Nieuwe jaar
Mooie dagen komen aan!

  Touché Guimarães

 Natuurpunt Antwerpen Stad 
wenst je een prettig eindejaar en tot ziens in 2013!



Natuur.stad december 2012 – februari 20136

Op een zekere zomerse morgen, ik was de planten 
aan het selecteren, werd ik geconfronteerd met 
een temperamentvol woedend vrouwtje: ”Je moet 
eens zien wat jij met mijn hond hebt aangericht, 
met al die rommel van jou. Wanneer ga je nu eens 
eindelijk iets doen aan al dat onkruid dat jij hier 
hebt staan”?
Ik vertelde haar dat haar hond een goede collega 
van mij is die mee helpt planten te verspreiden. Ze 
werd nog woester: ”Dat kan toch niet goed zijn dat 
al die bolletjes blijven plakken in de pels van mijn 
oogappel.” Ze liet de klitten zaadbolletjes zien die 
stevig verankerd waren in de vacht van haar plui‑
zige vriend. 

”Mevrouw,” antwoordde ik, ”vind je hier in dit 
heemtuintje netels en distels?” 
Als een gek begon ze te zoeken. ”Dat daar met die 
purperen bloempjes, dat zijn toch distels”, ze wees 
de bloeiende Grote klit (Arctium lappa) aan, waar 
net een Atalanta van opsteeg. “Wat vond je van de 
vlinder” antwoordde ik. Ze kon niet anders dan de 
schoonheid van deze gefladderde te beamen. 
”Ja, dat is lang geleden dat ik die gezien heb, er zijn 
veel minder vlinders tegenwoordig. In mijn tijd wa‑
ren er nog veel meer”.
“Wel mevrouw, het is dankzij je hond dat deze vlin‑
der hier nog te vinden is”. Met een blik vol onge‑
loof vroeg ze om uitleg: "Wat heeft dat te maken 

De Grote klit en de hond

met mijn hond?“ ging het nog steeds redelijk nij‑
dig. “Juist heel veel,” was mijn wederwoord, “het 
is dankzij je lieveling dat de vlinder hier zijn eten 
vindt”

Dat had ze niet verwacht, een verbond tussen haar 
zoogdier en het insect. Ik vertelde haar dat het zeker 
niet leuk is voor haar huisdier een pels te hebben 
vol klevende zaden en raadde haar aan de vacht af 
te scheren en haar afval naar mij te brengen.
“Met jou valt nog te praten,” antwoordde ze. Ze 
begon al milder te staan tegenover de Grote klit. 
Het tuintje was nu niet langer alleen een haard van 
overlast en ze keerde tevreden naar huis.

Zo zie je maar dat mensen door kennis soms meer 
begrip tonen. De beroemde 16de eeuwse plant‑
kundige Rembert Dodoens gaf talrijke kruiden een 
Nederlandse naam. Dat was misschien de eerste 
poging om wat milder te staan tegenover de wilde 
planten en zo mee verantwoordelijk te worden bij 
het herstel van het natuurlijk evenwicht.

Je kan niet ontkennen dat er evolutie is in de na‑
tuur, maar probeer toch in je eigen tuin een kleine 
ruimte te voorzien van streekeigen groen, dat je 
kan combineren met je lievelingsplanten. Zo zal jij 
een steentje kunnen bijdragen tot een evenwich‑
tige natuur.

Wanneer je de kaai afwandelt vanaf hangaar 13 tot voor het Steen in Antwerpen, dan 
raad ik je aan tijdens het wandelen even over het muurtje te gluren. Daar leven de meest 
inheemse planten die vaak de stempel krijgen van onkruid. Weinigen willen zo’n kruid 
in hun tuin. Uit mijn loopbaan als tuinman die het onkruid verdedigt, herinner ik mij de 
volgende anekdote.

Natuur in de stad

Tekst: Patrick Vangampelaere

De Grote klit: een plant van voedselrijke, matig droge grond. Rechts: 
afbeelding uit plantenboek van Dodoens  (foto: Patrick Vangampelaere)

Misschien kan jij wel bijdragen tot meer en 
betere natuur in Antwerpen:

‑ schrijf je graag over natuur?

‑ heb je kennis over natuur in het algemeen,  
  over een bepaalde dier‑ of plantengroep of
  wil je die verwerven via een cursus?

‑ organiseer je graag activiteiten?

‑ meer zin om de handen uit de mouwen te
  steken en te helpen bij het beheer van ons
  natuurgebied?

‑ of wil je gewoon helpen met klusjes op eve‑
  nementen die onze afdeling organiseert?

info@natuurpuntantwerpenstad.be

Vacature
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men en bloeien. Normaal volgt men in zo'n geval 
bij groenbeheer het 'voorzorgsprincipe' en neemt 
men dus geen overbodige risico's...

So what?
Wetenschappers en internationale organisaties zo‑
als de Verenigde Naties (VN) noemen het verlies aan 
biodiversiteit het grootste ecologische probleem 
na de opwarming van de aarde. Daarbij staat con‑
currentie en habitatschade door exotische organis‑
men bovenaan de lijst van grote bedreigingen voor 
die biodiversiteit. De bloemen in prairietuinen trek‑
ken door hun weelderige bloeiwijze onze insecten 
onweerstaanbaar aan. Daardoor gaan die insecten 
niet langer of onvoldoende onze inheemse bloei‑
ers bezoeken, die dan niet meer bevrucht geraken. 
Een minpunt dus voor de biodiversiteit.

Toen in 2009 in Antwerpen heel fier de eerste prai‑
rietuin werd voorgesteld, beweerde het bijbeho‑
rende infobord nog dat de planten een grote eco‑
logische meerwaarde hadden omdat ze voedsel 
leverden voor bvb. vlinders. Men vergat er wel bij 
te zeggen dat geen enkele van de exotische 'nec‑
tarbommen' voedsel bood voor de rupsen, en zon‑
der rupsen geen vlinders.

Het gaat bij de prairietuinen dus om oppervlak‑
kige 'lokkers' van vaak algemene soorten. Voor het 
behoud van de inheemse vlinderfauna zijn op de 
eerste plaats inheemse waardplanten (=voedsel‑
planten voor de rupsen) nodig. Het voortbestaan

Beleid

Wat heeft een prairietuin dat een tuin met inheemse planten niet heeft...? 
Lavakorrels bijvoorbeeld (foto: Koen Van Keer)

'Prairie madness'
     in Antwerpen
Wie dezer dagen een nadere blik werpt op de plantsoenen in de stad, merkt dat er daar 
een nieuwe aanplantingsvorm opgang maakt: de prairietuin. Over smaken valt niet te 
discussiëren, dus we houden het er maar op dat de stad kiest voor beplantingen die 
weinig onderhoud vragen. Zoals vaker, staat er echter een andersoortig prijskaartje 
tegenover...

'Ecoracisme'
Je moet tegenwoordig opletten wanneer je wijst 
op de ecologische gevolgen van exotische organis‑
men voor een inheems ecosysteem.  Al snel worden 
parallellen gelegd met politieke denkbeelden over 
"exotische" mensen hier bij ons. Men vond er zelfs 
een scheldwoord voor uit, nl. "ecoracist". Gelukkig 
leerde ik in de lessen psychologie dat verwijten 
meer zeggen over de gedachtengang van de 'ver‑
wijter' dan over de geviseerde persoon. Laat ons 
dus geen woorden vuil maken aan de overbodige 
verantwoording van een authentieke bezorgdheid 
om ons ecologisch systeem.

Blijvertjes
Een exoot is voor invasiebiologen een organisme 
dat zich door menselijke tussenkomst verplaatst 
buiten zijn oorspronkelijke areaal. Voor het gemak 
maken mensen een onderscheid tussen schade‑
lijke (invasieve) exoten en onschadelijke. Daarbij 
wordt erg vaak geconcludeerd dat een ingevoerd 
organisme onschadelijk is, terwijl de waarheid is 
dat er gewoon nog geen onderzoek naar de scha‑
delijkheid op langere termijn gebeurde. Dat is ook 
het geval met de aanplantingen in een prairietuin.

Zoals de naam zegt, herbergt een prairietuin allerlei 
planten die vooral inheems zijn op de grote vlakten 
van Noord‑Amerika. Ondertussen is al duidelijk dat 
ettelijke van de gebruikte planten 'blijvertjes' zijn 
die zich zelfstandig tot ver buiten de prairietuinen 
kunnen verspreiden en in ons klimaat kunnen kie‑

Tekst: Koen Van Keer

De nieuwe prairietuin op het Antwerpse Theaterplein: geen lange 
termijndenken (foto: Koen Van Keer)
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van het Icarusblauwje hangt bijvoorbeeld af van 
de aanwezigheid van rolklaver en het Oranjetipje 
heeft Pinksterbloem of Look‑zonder‑look nodig.

Bovendien wordt de bodem van vele prairietuinen 
bedekt met lavakorrels. Het inbrengen van 'streek‑
vreemd substraat' is tegen zowat alle regels van 
een minimaal ecologisch groenbeheer. Het argu‑
ment dat inheemse bloeiers niet goed groeien in 
een stadsomgeving, gaat slechts gedeeltelijk op. 
Zoals altijd is Natuurpunt bereid om de overheden 
te adviseren met betrekking tot volwaardige, eco‑
logisch minder schadelijke alternatieven...

tische boom. Voorlopig komen in Europa slechts 
twee soorten insecten voor op deze, in ons gebied 
bestreden, pestsoort.

Afdelingsnieuws

Deze rups van de Meriansborstel werd gezien tijdens de 
herfstwandeling van 7 oktober in Wolvenberg (foto: Eva Suls)

Tekst: Erik Molenaar

Natuurstudie en ‑beheer
Augustus: massa insecten

Vanaf eind juli wordt een aantal percelen van het 
hooilandcomplex aan de Kleine Ring en langs de 
Singel extra onder de loep genomen. Zo konden 
er op het voormalige korfbalveld op korte tijd 145 
plantensoorten worden opgetekend. Op de be‑
kende vindplaatsen van Echt duizendguldenkruid 
kan de soort nog steeds worden teruggevonden, 
zelfs nog in bloei. Opvallend is echter de massa 
Smalle rolklaver, een schorrensoort die zich in de 
hooilanden heeft gevestigd, en dit ver buiten de 
pekelstrook.

Een herziening van het bermbeheer is zeker op zijn 
plaats, want de verruiging is ernstig. In elk geval 
heeft de zomerse hitte voor de aanwezigheid van 
een massa insecten gezorgd, ook op Wolvenberg. 
Op vrijwel elke Robinia kunnen we dit jaar een 
bladgal aantreffen van Robiniagalmug, een stilaan 
algemeen exotisch insect op een inderdaad exo‑ 

Het Oranjetipje heeft als rups Look‑zonder‑look nodig als waardplant 
(foto: Wim Declercq)

Smalle rolklaver, een schorrensoort die zich in de hooilanden 
heeft gevestigd (foto: www.scheldeschorren.be)

Ook het schor en slik aan de Bocht van Oosterweel 
wordt uitgebreid onderzocht, waarbij o.a. de zeld‑
zame soorten Klein glaskruid, Zilte rus, Schorren‑
zoutgras, Zeekweek en Echt lepelblad zijn aange‑
troffen.

Op 8 augustus komen de vrijwilligers van het werk‑
veld Beweging ons op het terrein een handje toe‑
steken met het beheer. ‘Teambuilding’ zeg maar, 
waarbij het niet alleen om de lol gaat, maar ook 
om het natuurresultaat. Een picknick vooraf, nabij 
de hooilandjes op de Brilschans, kon de spieren 
versterken. De groendienst van de stad Antwerpen 
is het afgevoerde strooisel nadien spoedig komen 
ophalen. De hooiwerken gaan de weken daarna 
verder, zij het dan met minder mankracht.

September: wie beheert wat?

Er zijn nog volop warme dagen te tellen in septem‑
ber. Tijdens het beheer kunnen we overal libellen
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zien patrouilleren. De hitte maakt ze zo actief dat 
we ze niet fatsoenlijk kunnen fotograferen. Na de 
eerste koudere dagen verschijnt op ons terrein 
een forse paddenstoel met een dubbele ring. De 
algemeen voorkomende Straatchampignon heeft 
zijn naam niet gestolen, want deze groeide vroe‑
ger alom in de stad, waar paardenmest nu eenmaal 
overvloedig voorkwam. Op Wolvenberg is hij nog 
steeds present, vooral op humeuze bodem.

Er komt vanwege de Vlaamse overheid ook een 
verklaring voor de dit jaar niet gemaaide bermen 
van het Ringcomplex. Door een administratieve 
fout was geen aannemer aangesteld om de werken 
uit te voeren. Dit wordt spoedig rechtgezet en hier‑
bij wordt onze afdeling betrokken. Ook de bermen 
van de Singel worden immers deels door de Regie 
der Wegen en deels door de Stad Antwerpen be‑
heerd, maar waar de ene bevoegdheid ophoudt en 
de andere begint is niet duidelijk. Dit wordt samen 
uitgeklaard.

Oktober: kinderen ontdekken 'echte' natuur

Voor de Milieumaand Oktober hebben we zowel 
natuurwandelingen aan de Kattendijksluis als op 
Wolvenberg voorzien. Veel leerkrachten maken van 
de uitstap gebruik om hun lessen biologie of we‑
reldoriëntatie aanschouwelijk te maken. Het con‑
tact met ‘echte’ natuur is voor veel jongeren ‑zeker 
in de stad‑ intussen bijna onmogelijk geworden.

Afdelingsnieuws

De schoolkinderen die in klasverband op Wolven‑
berg de natuur leerden verkennen konden overal 
groepjes trekkende Koperwiek zien. Zolang de zui‑
denwind aanhoudt blijven de koperwieken pleiste‑
ren in onze stad. Ook ’s nachts kan je de ijle fluitjes 
van de elkaar toeroepende dieren duidelijk horen.
Ondanks de herfstregens is het beheer zijn gewone 
gang gegaan, met vooral ruigtebeheer en het op‑
ruimen van gevaarlijke bomen, werken langs het 
wandelpad en afvoer van Armeense braam na het 
eindeloos opruimen van deze agressieve tuinsoort. 

Tijdens deze maand werd verder een herfstwande‑
ling georganiseerd in Wolvenberg en werd onder‑
zoek verricht naar de biodiversiteit in de binnen‑
stad.

Leerlingen van het 4de leerjaar uit de stedelijke basisschool Klavertjevier 
ontdekken 'echte' natuur in de Wolvenberg (foto: Erik Molenaar)

16de editie van de ANKONA‑ontmoetingsdag 
 zaterdag 9 februari 2013 (UA‑ Campus Groenenborger)

Thema ‘Van natuurstudie naar natuurbeheer… of omgekeerd?’
voormiddag:
Vanaf 9u15 ontvangst (koffie/thee)
9u30u ‑ 9u40: Verwelkoming (Rik Röttger, gedeputeerde Leefmilieu, provincie Antwerpen) 
9u50 ‑ 12u00: Er worden 4 verschillende workshops aangeboden:
 ‑ Workshop 1a: praktische workshop microscopie
 ‑ Workshop 2: wat zit er in onze poelen?
 ‑ Workshop 3: de eerste resultaten en ervaringen van...?
 ‑ Workshop 4: landschappen, KLE en provinciale prioritaire soorten (PPS)

middagpauze:
vanaf 12u00: Broodjesmaaltijd en mogelijkheid tot het bezoeken van info‑ en boekenstands
13u00: vertoning natuurfilm over 'Oerkempens landschap 'De Liereman''

namiddag:
13u45 ‑ 15u10 (16u30): Praktische workshop 1b: ‘Determineren van waterwantsen'
of
13u45: Korte berichtenrubriek
14u15: Nieuwe vlinderatlas 2013: trends en lessen, ook voor de provincie Antwerpen
14u45: Ecoduct De Munt: een beestige brug?
15u10: PAUZE
15u40: Het gebruik van cameravallen door vrijwilligers. Samen sterk?
16u10: Het opvolgen van IHD‑verplichtingen: een zaak voor de overheid of een belangrijke
              uitdaging voor vrijwilligers?
16u35: Receptie

voor meer info en inschrijvingen, zie www.ankona.be (rubriek 'agenda' en 'ontmoetingsdagen')
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De oprichting van een plantenwerkgroep binnen 
de afdeling Antwerpen Stad is een feit. Enkele vrij‑
willigers startten tijdens het einde van dit onder‑
zoeksseizoen nog twee monitoringsronden in de 
omgeving van de Seefhoek, waarbij enkele soorten 
werden gevonden die ‘typisch’ zijn voor deze ‘wer‑
kelijk bonte’ buurt.
Net als op het Oud Kiel vorig jaar, konden we hier 
zaailingen van Dadelpalm vinden tussen de straat‑
stenen, maar ook Japanse pruim. Beide zijn uiter‑
aard soorten die hier niet van nature voorkomen 
en in geval van ‘Loquatpruim’ gaat het zeker om 
tropisch fruit waarvan de steenvruchten in de tro‑
pen zijn gekweekt. Voorts gingen we de oude vind‑
plaatsen van uiterst zeldzame soorten na; van Fijn 
venushaar was er één vernietigd, maar we vonden 
ook nieuwe zaken, zoals de eveneens tropische 
soort Smalle ijzervaren.
Er zijn in de Seefhoek mooie vindplaatsen van Lig‑
gende ganzenvoet en Kransgras ontdekt, allebei 
soorten die getuigen van het milde stadsklimaat.

Bij deze kondigen we alvast aan dat we vaste week‑
dagen zullen voorzien voor een monitoringpro‑
gramma van april tot midden oktober. Tweemaan‑
delijks doen we ook een weekendexcursie, allemaal 
binnen de afdelingsgrenzen.
Met wat geluk mag de werkgroep het bermencom‑
plex van de Kleine Ring in detail onderzoeken voor

Afdelingsnieuws

Kransgras (foto: Antoon & Marjan)

Plantenwerkgroep opgericht
Tekst: Erik Molenaar

het herziene beheersplan van de Regie der Wegen 
in Antwerpen.
Een stek op onze site wordt voorzien om de details 
van de onderzoeken weer te geven.

Inheemse planten te koop
Meer en meer gezinnen kiezen bewust voor meer inheemse planten in de tuin. Vlaanderens 
belangrijkste inheemse‑plantenzaken liggen wel niet bij de deur. Daarom helpen we en voorzien 
gratis plantentransport naar een centraal afhaalpunt in Antwerpen. De volgende leveringsdatum 
is voorlopig voorzien op 9 maart 2013.
Laat je alvast inspireren door ons geveltuin‑aanbod op www.natuurpuntantwerpenstad.be en
mail ons voor meer info.

Nog beter wordt het als je beslist met je buren samen geveltuinen aan te leggen (een 10‑tal). Dan 
geven we ook gratis advies, leveren de planten tot in je straat, én belooft Opsinjoren ook een 
financiële tussenkomst. Op naar meer inheemse planten dus!
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Heelkruid ontdekt in
     Domein Hertoghe
In het kader van de stadsmonitoring deden we hernieuwd floraonderzoek in Domein 
Hertoghe.

Tekst: Erik Molenaar

Heelkruid (foto: Johannes Jansen)

Er is duidelijk een vorm van beheer aanwezig 
in het park. De ondergroei in de bosdelen was 
danig uitgedund. Vermoedelijk is er opgetreden 
tegen Amerikaanse vogelkers. De al niet grote 
populatie Europese vogelkers is daarbij mogelijk ook 
gedecimeerd en is nu geslonken tot 1 exemplaar, 
ergens in de rand van het park. Op het moment 
van onderzoek werd nog druk gemaaid, ook op de 
delen die eigenlijk flink van het pad verwijderd zijn. 
Op één van die plaatsen ontdekten we een 2m2 
grote groeiplaats van Heelkruid (Sanicula europea), 
helaas ook grotendeels afgemaaid. De aanwezigheid 
van deze vrij zeldzame plant is in het Antwerpse 
schrikbarend achteruit gegaan. In de 'Antwerpsche 
Analytische Flora' van 1861 (Van Heurck en De 
Beucker) wordt 'Europisch Breukkruid' zoals het

toen nog heette, aldus vermeld: "In de boschjens te 
Mortsel, naby den Ouden God Te Exterlaer". Naast 
Heelkruid herbergt Domein Hertoghe ook een 
populatie Bosereprijs, alweer een zeer ongewone 
verschijning, en kenmerkend voor de (vroegere) 
bossen ten zuiden van Antwerpen.

De publieksaandacht in het domein is er vooral 
voor tuinvormen van Boshyacint, Salomonszegel 
en Lelietje‑van‑dalen. Dit zijn echter soorten die 
niets met de oorspronkelijke bosflora te maken 
hebben.

Deze flora wordt verder bedreigd door de exo‑
tische siersoort Ierse klimop. Die heeft er voor 
gezorgd dat de eens zo grote groeiplekken van 
Bosanemoon zijn gekrompen tot een historisch 
dieptepunt. Op de kalkhoudende lemige bodem 
vinden we een rudimentair Essen‑Iepenbos onder 
een scherm van oude exotische sierbomen zoals 
Witte paardenkastanje en cultivars van Beuk.

Het lot van de zeldzame flora in Antwerpen ziet er 
dus niet steeds rooskleurig uit. Behoud is nochtans 
perfect mogelijk zonder bijkomende beheerskos‑
ten. Wel nodig zijn een aangepaste focus en gericht 
beheer. Natuurpunt Antwerpen Stad neemt alvast 
de dialoog op met het stadsbestuur over biodiver‑
siteit in de stad, en een nieuwe toekomst voor onze 
zeldzame planten.

Verspreiding van Heelkruid in de wijde omgeving van Antwerpen, volgens Waarnemingen.be (op 22 oktober 2012). De nieuwe vindplaats in Domein 
Hertoghe is aangeduid met een blauwe ster (bron: www.waarnemingen.be)

Natuur in de stad
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Afdeling Antwerpen Stad
elke zondag

Werkvoormiddag Wolvenberg Berchem
Elke zondag werken we 's voormiddags van 9u30 tot 
12u30 in het natuurgebied Wolvenberg te Berchem.

Afspraak aan de ingang Posthofbrug aan de Wolvenberg‑
container, tegenover het station van Berchem op de zon‑
dagen 9, 16, 23 en 30 december, 6, 13, 20 en 27 januari, 3, 
10, 17 en 24 februari.

zaterdag 2 februari
Infomoment gevelgroen

+ einddatum inschrijven op plantenlijst (zie artikel
'Inheemse planten te koop' op p. 10).

Info en inschrijven: info@natuurpuntantwerpenstad.be

vrijdag 8 februari
Algemene Vergadering NAS

Kelder van De Groene Waterman (zie aparte uitnodiging 
op bijgevoegd blad).

Info en inschrijven: info@natuurpuntantwerpenstad.be

Activiteitenkalender
Hieronder vind je een greep uit de activiteiten van onze afdeling, voorlopig nog aangevuld met activiteiten van buurafdelingen. 
Meer informatie kan je bekomen via e‑mail: info@natuurpuntantwerpenstad.be. Voor de meest actuele informatie kan je 
op onze website terecht: www.natuurpuntantwerpenstad.be. Op de website kan je daarnaast ook meer uitgebreide artikels 
vinden en verschillende folders gratis downloaden. Je kan er ook inschrijven op onze elektronische nieuwsbrief die frequenter 
verschijnt dan dit ledenblad.

De meeste activiteiten zijn gratis voor leden (tenzij anders vermeld). Niet‑leden betalen € 1 voor activiteiten in onze 
natuurgebieden. Vergeet dus niet je lidkaart mee te nemen. Veel plezier!

Het Broek De Naeyer is gelegen in Willebroek. De Rupel 
vormt de natuurlijke grens in het noorden, en de oude ka‑
naalarm van het zeekanaal Antwerpen‑Brussel begrenst 
het gebied in het westen.
Het gebied bestaat uit een mozaïek van diverse biotopen 
met een rijke flora en fauna. Sinds 2011 zit er zelfs een stel 
bevers.

Afspraak om 14u op de Kioskplaats in Hoboken. Indien je 
rechtstreeks naar het vertrekpunt komt, graag een seintje 
aan Luk Smets: 03‑289 73 66. Via A12 Antwerpen ‑ Brussel, 
afslag Willebroek‑centrum, de brug over aan het kanaal, 
linksaf, de wegwijzers volgen. Net achter de RCT‑VERBEKE 
tref je de ingang van het domein aan. Vertrek wandeling 
14u30. Einde ter plekke om 17 u. Meebrengen: warme kle‑
dij en stevige wandelschoenen of warme laarzen.

Afdeling Land van Reyen
zondag 17 februari

Winterwandeling Edegem
De traditionele winterwandeling van Natuurpunt kern 
Mortsel neemt ons andermaal mee langs groene paden; 
dit jaar richting Edegem.
Om 10.30 uur worden we opgewacht voor een geleid be‑
zoek door een bekwame natuurgids, naar het 52 ha grote 
park Hof Ter Linden. Langs Fort 5 en de berm keren we 
terug naar de Hoeve Dieseghem. 
Breng je boterhammetjes mee, ‘s middags zorgen wij voor 
een aangepaste eetgelegenheid, warme drank wordt er 
voorzien. We gaan een ganse dag op stap. Halve dag deel‑
name is ook mogelijk.

Bijeenkomst om 10.00 uur aan Hoeve Dieseghem, Wouter 
Volckaertstraat 44. Hier eindigt de wandeling ook rond 
15.30 uur, zodat je je nadien nog kan opwarmen in de 
hoeve tot 17.00 uur.
De hoeve is vlot te bereiken met het openbaar vervoer 
(bus 50, 51, 52, halte GTI) vanaf Berchem station, Lint of 
via Boechout Park and Ride Capenberg, terminus tram 15, 
halte Vredebaan, 15 minuten wandelen. 
Info: griet.lambert@skynet.be, 03‑449 51 57

Afdeling Hobokense Polder
zondag 27 januari

Winterwandeling in Broek De Naeyer

Winterwandeling (foto: Bert Andries)


