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Het fundament
In dit nummer besteden we nogal wat aandacht aan de 

slikken en schorren aan de Bocht van Oosterweel, een weinig 
gekend stukje authentieke natuur in de stad.

Niet toevallig worden vooral de planten in de verf gezet. Zij 
vormen immers vaak het fundament van de biodiversiteit 
in een bepaalde biotoop. Niet alleen zijn ze voedsel voor tal 
van planteneters (die op hun beurt weer voedsel zijn voor 
predatoren), maar zij bepalen mee de structuur van een 
(micro)biotoop, de vochtigheid en de temperaturen.

Het is niet anders met de ecoplantsoenen aan de Leopold 
de Waelplaats, voor het Museum voor Schone Kunsten. Daar 
kregen we als Natuurpuntafdeling de gelegenheid om samen 
met de stad een experiment op te zetten.  Bedoeling is om 
via het aanplanten van inheemse bloemen, de biodiversiteit 
op die plaatsen te verhogen. Inheemse planten hebben 
namelijk het voordeel dat ze door duizenden jaren evolutie 
perfect zijn aangepast aan de omstandigheden die bij ons 
heersen. Zij bouwden complexe relaties op met ondermeer 
insecten. Relaties die planten uit bv. andere continenten 
niet hebben met onze fauna. De redenering is dus dat meer 
organismen kunnen genieten van inheems plantengoed, een 
zaak waarvoor de stad zich graag wou inzetten.

Ondertussen hebben we een eerste 
positieve evaluatie door de stad ach-
ter de rug. Het was immers afwachten 
hoe de 'beeldkwaliteit' van deze wat 
natuurlijker uitziende plantsoenen 
zou ervaren worden. De stad neemt zich voor om ook op 
andere plaatsen te gaan werken met ecoplantsoenen. 

Een druppel op een hete plaat? Wellicht, maar naast de
effectieve invloed op de stedelijke biodiversiteit, hopen 
we hiermee ook de Antwerpenaar te sensibiliseren en -wie 
weet- te overhalen om ook zijn 'particulier groen' ecolo-
gisch in te richten en te beheren. Vele kleintjes...

Koen Van Keer 
voorzitter

natuurpunt
Antwerpen  Stad
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Nieuw Zuid is de projectnaam voor het gebied gelegen 
tussen de Scheldekaaien, de Namenstraat, de Jan van 
Gentstraat, de Brusselstraat en de Ring. Het plangebied 
strekt zich daarmee uit van de Schelde tot en met de Ko-
nijnenwei..

Het projectgebied Nieuw Zuid is grotendeels eigendom 
van de ‘Ontwikkeling Nieuw Zuid NV’ en zal op korte ter-
mijn worden ontwikkeld in functie van een stadsuitbrei-
ding. Er wordt gewerkt aan een visie voor het volledige 
plangebied en men beoogt een duurzame nieuwe woon-
wijk, met een park en groen in het straatbeeld.

Beleid

In het plangebied Nieuw Zuid zijn drie belangrijke 
groenelementen terug te vinden:

- Een structureel onderdeel van de groenstructuur is de 
spoorwegberm. Het gaat om graslanden met spontane 
opslag van ondermeer Olm. Op de biologische waar-
deringskaart staat de spoorwegberm ingetekend als 
'waardevol'. In het begeleidend struweel bevindt zich 
de enige vindplaats van Esp, die zich over een vrij 
grote zone heeft ontwikkeld. Het betreft onze enige 
inheemse populierensoort.

- Naast de spoorwegberm ligt de grote open ruimte van 
de Konijnenwei. De grote vlakte en speelweide wordt 
gekenmerkt door verruigde graslanden met plaatselijk 
zeer steile hellingen en microreliëf. Het gebied bestaat 
hoofdzakelijk uit een soortenrijk permanent cultuur-
grasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden en 
bevat ook een aanzienlijke loofhoutaanplant.

- Het derde groene structuurelement is het snel-
wegbermencomplex van de spaghettiknoop. Deze 
snelwegbermen krijgen de beoordeling 'waardevol'. In 
de bermen tussen en langsheen de weginfrastructuur 
komt vooral soortenrijk permanent cultuurgras met 
relicten van halfnatuurlijke graslanden en loofhout-
aanplant voor. De grote oppervlaktes grasland zijn 
ingesloten door wegen. Ze worden niet gestoord door 
betreding, sluikstorten, meststoffen of pesticiden.

Zicht bij valavond op een deel van de 'spaghettiknoop, met in de achtergrond
het nieuwe justitiepaleis (foto: Rafaël Delaedt)

Stadsuitbreiding

         Wijk Nieuw Zuid
Antwerpen verwacht een bevolkingsaangroei van 100.000 mensen tegen 2030. Op zondag 26 mei 
werden de plannen voor de toekomstige wijk Nieuw Zuid voorgesteld tijdens een infomoment in 
het Nieuw Justitiepaleis. Natuurpunt Antwerpen Stad ging een kijkje nemen.

Tekst: Hans Maes

Aandachtspunten voor onze afdeling
Bij het doornemen van de voorlopige plannen lijsten we 
enkele aandachtspunten op waar wij als natuurorganisa-
tie veel belang aan hechten: 

- Het groen van Nieuw Zuid sluit aan bij het groen van de 
Antwerpse ring. De ecologische verbindingsfunctie is we-
zenlijk om de groene connectie te maken met zowel de 
spoorwegberm als de ringbermen. Heel het concept van 
'ecologische verbinding' van het groen van Nieuw Zuid 
met de rest van het groen rond Antwerpen, staat of valt 
met de handhaving van deze connectiviteit.

- De ring- en spoorwegbermen rond de kernstad vormen 
de enige ecologische verbinding tussen de grote parken 
ten zuiden van Antwerpen, over natuurgebied Wolven-
berg naar het Rivierenhof.

- Bij het benoemen van de aanwezige 'waardevolle vege-
tatie' die men wil behouden, valt ons op dat daaronder

vooral bepaalde bomen worden verstaan. De omgeving 
bevat echter ook andere waardevolle vegetaties. We plei-
ten er voor om de vegetaties in hun geheel, inclusief de 
kruidlagen, te behouden.

Verruigde 'borders' (foto: Rafaël Delaedt)



Natuur.stad september – november 20134

Vogels in Antwerpen-Centrum

sterk gelijkende maar veel zeldzamere en schuwere Zwart-
kopmeeuw imiteert dat gedrag tot op zekere hoogte. Ook 
de Zilvermeeuw durft in de vroege ochtend al eens aan de 
grond te komen om bijvoorbeeld een vuilniszak open te 
scheuren. De rest van de dag zijn ze voornamelijk te ob-
serveren op en rond platte stadsdaken, waar ze net als de 
Kleine mantelmeeuw ook tot broeden komen.

Grote gele kwikstaart
Naast de meeuw houdt ook de Zwarte roodstaart zich 
daar tijdens lente en zomer op. Veel roodstaarten blijven 
zelfs tijdens herfst en winter in de warmere stad en migre-
ren enkel nog naar het zuiden als het echt te bar wordt. 

Omwille van het temperatuurverschil met het omliggen-
de land houdt de Grote gele kwikstaart zich ’s winters net 
graag in de stad op. Deze soort slaagt er in om op de da-
ken zijn kostje bijeen te scharrelen, maar kan ook geobser-
veerd worden langs de waterkant in bijvoorbeeld de Zoo.

Tekst: Joeri Claes

Meer dan stadsduiven!
Bij vogels in de stad denken de meeste mensen waar-
schijnlijk aan de 'stadsduif'. De aantallen van deze verwil-
derde postduiven zijn het afgelopen decennium echter 
drastisch gereduceerd door onder meer de terugkeer 
van de Slechtvalk. Het plaatsen van nestkasten op hoge 
gebouwen zoals de politietoren van de Oudaan bleek 
voldoende om deze spectaculaire soort terug aan te trek-
ken, tegenwoordig kunnen ze zelfs vrij broedend worden 
aangetroffen, zoals onlangs op een appartementsgebouw 
nabij het Kiel. De prooiresten van de Slechtvalk bieden ons 
ook een inzicht in de andere vogels die de stad bezoeken. 
Daaronder tellen we zeldzame doortrekkende soorten als 
Kwartel, Geoorde fuut, Waterral en Kwartelkoning, die de 
Slechtvalk dankzij de permanente stadsverlichting ook 's 
nachts uit de lucht plukt.

Slechtvalk (foto: Bert Van der Krieken)

Gierzwaluw verlaat nestkast (foto: Filip De Clercq)

200 km/uur
Tijdens de zomer komen daar ook zeker Gierzwaluwen 
bij. Hoewel deze ‘zwaluwen’ 200 km/u kunnen halen en 
zeer wendbaar zijn, slaagt de Slechtvalk er met zijn nog 
snellere duikvluchten toch in om ze te verschalken. Beja-
ging is echter niet dé oorzaak van de achteruitgang van 
de aan bebouwing gebonden Gierzwaluw. Verbouwin-
gen en sloop zorgen voor het verdwijnen van geschikte 
nestplaatsen in holten en spleten. Nestkasten helpen bij 
deze ‘100-dagen-soort' (begin augustus vertrekt ze al te-
rug naar Afrika) maar met mondjesmaat, waardoor een 
behoud van de huidige broedplaatsen prioritair blijft om 
haar toekomst te verzekeren.

Voedselresten
Doorheen het hele jaar springen meeuwen het meest in 
het oog van de stadsmens. De Kokmeeuw heeft al lang 
door dat er in de stad gemakkelijk voedselresten te rapen 
vallen, en stelt zich daarbij steeds minder schuw op. De

Natuur in de stad

Grote gele kwikstaart (foto: Dieder Plu)
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Die Zoo vormt meteen een van de belangrijkste groen- en 
daarmee vogelgebieden in de binnenstad. Tijdens een be-
zoekje kun je gemakkelijk twintig algemene vogelsoorten 
ontdekken, zoals Blauwe reiger en Boomkruiper, en dat 
buiten de kooien.

Het stadspark voegt daar Boomklever, Grote bonte specht, 
Meerkoet, Knobbelzwaan, Aalscholver (alle het hele jaar), 
Zwartkop (broedtijd), Tafeleend en Stormmeeuw (winter) 
aan toe. Ook het Goudhaantje en het zeldzamere Vuur-
goudhaantje zijn regelmatige (winter)gasten, en in de sta-
tige bomen van het Hof van Leysen werd zelfs de Kleine 
bonte specht al gesignaleerd.

Roofvogels
De Sperwer houdt zich dan weer liever in binnentuintjes 
op. Daar poogt hij de aanwezige koolmezen, pimpelme-
zen, vinken, putters of groenlingen op uw voedertafel te 
verrassen. Een andere roofvogelsoort die een graantje 
probeert mee te pikken van de stadsweelde is de Toren-
valk. Zij prefereert minder begroeide en bebouwde gebie-
den zoals de Konijnenwei om haar favoriete knaagdieren 
te verschalken. Daarnaast kunnen ook allerhande andere 
vogelsoorten in of boven de binnenstad gezien worden, 
van kleine zangvogels tot kanjers als Ooievaar en Kraanvo-
gel, vooral wanneer ze in lente of najaar naar en van hun 
broedplaatsen in het noorden van Europa weer naar het 
zuiden trekken. Als vogelwaarnemer moet je dus soms 
veel geluk hebben, maar dat kun je door goed uit te kij-
ken. Als dit artikel een ding wil duidelijk maken is dat ook 
midden in de stad alles mogelijk is.

Natuur in de stad

Boomklever (foto: Arie Buurman)

Groot glaskruid (Parietaria officinalis),
een zeldzaamheid herondekt
Tijdens het onderzoek van de Plan-
tenwerkgroep F.O.N. begin juni werd 
een grote populatie van dit onge-
woon zeldzaam organisme in een 
ondoordringbaar struweel ontdekt. 
De groeiplaats was enkele vierkante 
meters groot en bestond reeds vele 
jaren.
Groot glaskruid is een inheemse 
plant van lichte bossen op minerale 
bodems, soms van stenige, bescha-
duwde plaatsen. Door zijn verwant-
schap met Klein glaskruid wordt het 
misschien over het hoofd gezien. 
Het is ondergebracht in de Brandne-
telfamilie, heeft langwerpig eironde 
bladeren aan rechtopstaande, holle 
stengels. De hennepachtige bloe-
men groeien in kluwens in de blad-
oksels. Ze zijn 4-tallig, klein, groenig 
en vaak tweeslachtig. De meeldra-
den zijn geel en de rijpe zaden zwart. 
“Daar [het] vroeger als artsenijgewas

gekweekt werd, zijn misschien de 
vindplaatsen bij ons overblijfselen 
van vroegere cultuur.” (Flora van Ne-
derland (1909), deel II, p.53). In de 
oude flora’s van Antwerpen wordt 
de soort niet vermeld. In onze Belgi-
sche flora wordt deze als zeldzaam 
opgegeven in het Tertiair Bekken 
van Parijs, elders zeer zeldzaam. 
De ontdekking van Groot glaskruid 
voegt nog een raadsel toe aan de ge-
heimen van de ring.  Tal van soorten 
schuiven in hun verspreiding stilaan 
noordwaarts, dus het aantal vond-
sten van Groot glaskruid zal nog wel 
toenemen. Hoewel we dus niet echt 
weten waar de oorsprong van deze 
vondst ligt, geeft het wel een goed 
beeld van de thermofiele, kalkrijke 
bosranden langs de kleine ring. Er 
zullen zeker nog andere bijzondere 
soorten worden aangetroffen. Ver-
der onderzoek is dus noodzakelijk.

Tekst: Erik Molenaar

Groot glaskruid (foto: Franz Xaver)
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Afdelingsnieuws

Wandelen door de Bocht van 
Oosterweel
Op 2 juni nam een dozijn mensen deel aan een natuurwandeling door de Bocht van Oosterweel onder 
leiding van Erik Molenaar. Er staan plannen op stapel om van het gebied tussen Kattendijksluis en 
Royerssluis het Droogdokkenpark te maken. Wij gingen kijken welke natuurwaarden hier aanwezig 
zijn, met in het achterhoofd hoe ze te beschermen.

Biotopen bestaan soms onder zeer moeilijke en beperkte 
omstandigheden. Neem nu de oude kasseiweggetjes die 
je hier vindt. Veel interessanter dan de paden die met 
giftig asfalt verhard werden dat er decennia over doet 
om te verbrokkelen en enig plantaardig leven door te 
laten. Tussen de straatstenen groeit een bijzondere flora 
die compleet aangepast is aan de voorwaarden inzake 
ruimte (enkele vierkante cm), natjes en droogjes, betreding 
enzovoort. Eén van de planten die het hier goed doen is 
Gewoon breukkruid, een liggend plantje met geelgroene 
bloempjes, verborgen in de bladoksels. We vinden ook 
Behaard breukkruid, met haartjes op bladen en kelk. Een 
adventief (exoot) die op de Rode Lijst staat.

Ingevoerd met wol
Onder de verzameling havenkranen aan de Rijnkaai groeit 
Bezemkruiskruid. Deze composiet werd in België eerst 
gevonden aan de Vesder. Wolfabrieken in het Land van 
Herve wasten ingevoerde wol in het zuivere Vesderwater. In 
de wol meegevoerde zaadjes van Bezemkruiskruid zorgden 
voor een adventieve populatie.
Geheel los daarvan kwam het kruid ook in de havens van 
Antwerpen en Gent terecht. In de duinen wordt Bezem-
kruiskruid actief bestreden omdat het er oorspronkelijke 
soorten kruiskruid verdringt. Onder de zandige en vrij zil-
te omstandigheden vinden we van verschillende soorten 
naast de gewone vorm ook de ondersoort die beter gedijt 
in een zeeklimaat: Duinreigersbek naast Gewone reigers-
bek, Smalle naast Gewone rolklaver.

Ons laatste getijdendokje
Tot slot nemen we een kijkje aan het Margueriedok, een 
kleine beschutte helling die in gebruik was voor loods-
bootjes. Ons enige getijdendok, dat dus tweemaal per dag 
leegloopt. Het staat vol met de schorrensoorten die we al 
noteerden. Een uit de kluiten gewassen struik Zwarte els 
wijst erop dat de vegetatie hier gerust gelaten wordt. Op 
een muurtje vinden we nog bloeiende Echte valeriaan.

Interessante waarnemingen, boeiende verhalen, waarde-
volle plekken om te behouden.

Tekst: Guy Voets

Onderaan de dijk staat in de rietkraag een flink exemplaar 
van Moerasmelkdistel. Erik haalt er de langste deelnemer 
aan de wandeling bij: ja, ongeveer twee meter hoog. Het is 
echt niet nodig de rietkraag van vorig jaar te verwijderen, 
daar zorgen de beweging van het Scheldewater en de wind 
wel voor. Ondertussen dienen de oude stengels en pluimen 
als onderkomen voor allerlei vogels, insecten en andere 
ongewervelden, wat de soortenrijkdom aan de oever ten 
goede komt.

Een belangrijke natuurwaarde van de Bocht van Oosterweel 
zijn de schorren en slikken, blootgesteld aan de getijden-
werking van de Zeeschelde (zie artikel in dit nummer). 
Heen, Ruwe bies, Zulte en andere schorrenplanten steken 
gedeeltelijk boven het hoge water uit. We zien duidelijk 
het kleurverschil tussen Heen (of Zeebies, groen) en Ruwe 
bies (grijsgroen).

Zicht op de Schelde en een deel van Antwerpen (foto: Monique Van Dousselaere)

Het Magueriedok, het enige getijdendokje van Antwerpen, bij hoog water
(foto: Monique Van Dousselaere)
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zomer komen de hongerige rupsen massaal uit, maar er 
is geen Jakobskruiskruid: te gulzig geweest vorig jaar. De 
meeste rupsen sterven de hongerdood. Een goede zaak 
voor de waardplant. Er is plaats genoeg om te kiemen, en 
de rupsen...? Daar heeft het Jakobskruiskruid dit jaar geen 
last van. Dit is een tweejaarlijkse successie die maakt dat 
het gewas zich niet te massaal uitbreidt. Een reden temeer 
om deze waard- en nectarplant van de prachtige Sint-ja-
cobsvlinder in je tuin te laten staan. 

Vette en magere jaren
De plant kent dus vette jaren en magere, maar welk nut 
heeft dat in de stad? In Antwerpen zijn veel stenen en elk 
reepje natuur is welkom. Mensen doen al meer hun best 
om het zogezegde onkruid te laten staan. Argwanend, dat 
nog wel, maar met een woordje uitleg moet het lukken. 
Men zal in de tuinen en parken geen grote hoeveelheden 
Jakobskruiskruid vinden, maar wel wanneer je de moeite 
neemt om bij het maaien de rozetten te sparen (het ene 
jaar vormt het Jakobskruiskruid een ronde bladrozet en de 
zomer daarop de bloei - deze planten noemt men twee-
jarig) dan vindt de vlinder zijn nectar en vormt dit plekje 
een stapsteen om naar de grotere verspreidingsgebieden 
te vliegen.

Giftig voor de ene...
Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) vind je oorspronke-
lijk op zandbodems, min of meer rijk aan kalk, met wei-
nig voedingselementen in de grond, zoals op de duinen 
aan onze kust. Maar ook achter de Antwerpse kaaimuur 
is het te vinden. Eveneens een plek met voedselarme bo-
dem, maar met een rijke flora. Jakobskruiskruid, voor veel 
dieren een giftige plant, bloeit voornamelijk in de zomer 
precies op het moment dat de Sint-jacobsvlinder volop 
foerageert in dit schrale landschap. Deze nachtvlinder, die 
ook overdag vliegt, en zijn rupsen, zijn geen delicatesse. 
De vogels laten hen met rust en de rupsen kunnen dus 
ongestoord hun buikje rond smullen. Deze lusten enkel 
Jakobskruiskruid en na hun vraatbui blijft er van de plant 
enkel een silhouet over, vol met rupsen. De rupsen veran-
deren in vlinders en die zetten massaal nieuwe eitjes af. Nu 
hun taak erop zit kunnen ze zorgeloos de dag plukken en 
rustig sterven.

'Zelfregulerend'
Wat nu? De planten zijn zodanig toegetakeld dat van 
zaadvorming niet veel in huis komt. De winter komt, de 
eitjes overleven en de enkele planten die aan de dood zijn 
ontsnapt, houden hun zaad stevig vast. Vanaf de vroege

Natuur in de stad

Jakobskruiskruid
Tekst: Patrick Vangampelaere

Jakobskruiskruid, op foto en zoals afgebeeld in Cruijdeboeck Dodoens, Rembert Tantwerpen Jan vander Loe 1554
(foto: Patrick Vangampelaere, prent: Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen-UNESCO werelderfgoed)
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Het leven in een ecoplantsoen

Drachtplanten
boerenwormkruid bloeit in juli-sept. Wordt bezocht 
door alleen levende (=solitaire) bijen zoals Pluimvoetbij, 
Tronkenbij, Wormkruidbij en Grasbij. Ook geliefd bij mi-
crovlinders. Waardplant voor ondermeer de Distelschild-
padtor.

Tekst: Koen Van Keer & Guy Voets

Met welke argumenten overtuigde Natuurpunt Antwerpen Stad de stadsdiensten en lokale politiek 
om een proefproject te starten met ecoplantsoenen? Simpel: ecoplantsoenen bieden een 'totaal-
concept'. We doen een greep uit de bloemen die werden aangeplant in de ecoplantsoenen voor het 
Museum voor Schone Kunsten en de insecten die in de plantsoenen mogelijk voedsel zullen vinden.

Het verbond tussen planten en insecten
De ecoplantsoenen bevatten enkel inheemse bloemplan-
ten. Niet alleen geven die stuifmeel en nectar voor bezoe-
kende insecten, ze zijn ook voedsel voor de larven van die 
insecten, zoals rupsen (en zonder rupsen geen vlinders). 
Dat hebben ze voor op exotische aanplant. Doordat onze 
insecten gedurende duizenden jaren mee ontwikkelden 
met de flora in onze ecosystemen, zijn ze hier ook aan aan-
gepast. Nogal wat insectenlarven zijn bovendien redelijk 
gespecialiseerd en eten dus maar van één of enkele plan-
tensoorten. Inheemse planten dragen dus daadwerkelijk 
bij aan de biodiversiteit.

Beleid

Dracht- of waardplant?

Drachtplanten leveren voedsel in de vorm van 
nectar of stuifmeel. Als 'wederdienst' worden ze 
door bijen en andere insecten bestoven, zodat ze 
vrucht kunnen zetten. Bestuiving door insecten is 
noodzakelijk voor ruim één derde van de plantaar-
dige producten (vooral groenten en fruit) die wij 
eten.

Vlinders en andere insecten zetten hun eitjes af op 
waardplanten die als voedingsbron zullen dienen 
voor de larven (bv. rupsen).

Veel planten hebben zowel een waard- als 
drachtplantfunctie.

lange ereprijs bloeit juli-aug. In de natuur komt deze 
ereprijs bij ons zelden voor. Hij wordt bezocht door Wit-
vlakvlinder, door zweefvliegen, graafbijtjes en diverse 
soorten hommels.

Ook zweefvliegen, wier larven gretig bladluizen eten, vinden voedsel op Heelblaadjes. 
Hier de Snorzweefvlieg (foto plant: Chrumps, foto vlieg: Michel Vuylsteke)

Zoals de naam zegt, bezoekt de Wormkruidbij het liefst Boerenwormkruid
(foto: Henk Wallays)

heelblaadjes bloeit juli-aug. Wordt voor nectar en stuif-
meel bezocht door allerlei solitaire bijen. Is waardplant 
voor de beroemde Doodshoofdvlinder.

Aardhommel bezoekt naast vele andere bloemen ook Heelblaadjes
(foto plant: Sander van der Molen, foto hommel: Monique Van Dousselaere)
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Beleid

De rupsen van de prachtige Kleine vuurvlinder zijn te vinden op Wilde marjolein 
(foto plant: Christian Bauer, foto vlinder: Henk Wallays)

koninginnenkruid bloeit juli-sept. Is waardplant voor 
microvlinders als de Dwergvedermot en mooie kevers zo-
als de Distelboktor. Voorts komen massaal bijen, vliegen 
en vlinders af op de overvloedige nectar van de rozerode 
bloemen.

Waardplanten
grote kattenstaart bloeit juni-sept. De vlinder Boom-
blauwtje legt er zijn tweede generatie eitjes op en hij is 
ook waardplant voor de rupsen van de prachtige nacht-
vlinder Groot avondrood.

wilde marjolein bloeit juli-sept. Is een bekend kruid uit 
de Italiaanse keuken (Oregano). Is ondermeer waardplant 
voor de Kleine vuurvlinder. Het is een ideale vlinderplant.

De larven van de Distelboktor leven in de stengels van Koninginnenkruid
(foto plant: Wouter Hagens, foto kever: Henk Wallays)

De rupsen van Groot avondrood ontwikkelen zich op Grote kattenstaart
(foto plant: Radomił Binek, foto vlinder: Marc Herremans)

 

    De ecoplantsoenen aan de Leopold de Waelplaats 
werden officieel aan de pers voorgesteld op 21 
mei. Ondertussen evalueren zowel de stad als 
Natuurpunt de manier waarop de plantsoenen 
het doen op het vlak van esthetiek, ecologie en 
arbeidsintensiviteit. Een eerste evaluatie door 
de groendienst (op 5 augustus) was positief.

Nieuwsflash: 250e spinnensoort gevonden binnen de Antwerpse Singel
Tussen 2004 en 2008 voerde ARABEL (de Belgische spinnenvereniging) een grootschalig 
onderzoek uit naar de spinnenfauna van Antwerpen binnen de Singel. Dat leverde niet minder 
dan 249 verschillende soorten op, wat erg veel is en helemaal buiten de verwachtingen van 
de onderzoekers. Dit betekent dat meer dan 1/3 van alle Belgische spinnensoorten gevonden 
is in dit relatief kleine en erg dicht bebouwde gebied. Recent werd in een stadstuin de 250ste 
spinnensoort aangetroffen. Het gaat om de Tuinwolfspin, een spinnetje dat geen web weeft, 
maar actief, zoals een wolf, zijn prooien achtervolgt en in een sprint grijpt. De vrouwtjes 
dragen hun eicocon met zich mee en als de jongen uit het ei kruipen, reizen ze nog een tijdje 
mee op de rug van de moeder.

foto: Johan Van Hoecke
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waarom heb jij 'ja' gezegd op dit interview, isa?
Ik ben een beetje verlegen en sta zeker niet graag in de 
kijker. Maar ik bekijk het als een bijdrage aan Natuurpunt 
Antwerpen Stad.

kan je een beetje over jezelf vertellen?
Ik ben een gewone stadsmens die administratief werk 
doet en in mijn vrije tijd wil ik niet alleen persoonlijke 
dingen doen, maar ook iets dat zin heeft voor onze om-
geving. Vroeger was ik geëngageerd in de anti-racistische 
beweging en nog een aantal verenigingen, maar door 
familiale omstandigheden werd ik minder actief. Nu mijn 
kinderen volwassen zijn heb ik terug meer tijd.

hoe ben je bij natuurpunt antwerpen stad (nas) 
gekomen?
Omdat ik zo veel van de natuur en van ecologie houd en 
groen mis in Antwerpen. Ik was heel blij toen ik vernam 
dat er een groep was in de stad. Ik steun initiatieven die 
meer groen brengen in onze stad en die mensen bewust 
maken van het belang iets voor de natuur te doen.

en jouw verwachtingen?
Toen ik contact nam met NAS wou ik iets concreets met 
mijn handen doen en nu, een jaartje later, zie ik dat ik niet 
alleen occasionele dingen mee kan doen maar ook aan 
regelmatige acties kan deelnemen die structureel iets bij-
dragen. Ik merk ook dat ik veel bijgeleerd heb en dat het 
prettig is met anderen iets duurzaams te doen.

wat zijn de zwakste punten in antwerpen inzake natuur?
Er zijn vele losse initiatieven vol goede bedoelingen, maar 
soms met minder visie op lange termijn en niet genoeg 
coördinatie. Iedereen is met zijn ding bezig...

hoe kan men deze verbindingen bouwen?
Mensen moeten beter weten wat ze doen en wat de con-
sequenties zijn. Soms doen wij goed bedoelde dingen die 
niet genoeg doordacht zijn.

kan iedereen iets doen bij nas?
Ik heb zelf geen speciale expertise. Dus als iemand ge-
woon een goed gevoel voor de natuur heeft en open staat 
kan hij of zij iets zinvols doen met NAS. Zelfs als iemand 
niet heel veel vrije tijd heeft kan hij/zij altijd wel iets goeds 
doen.

wil je iets vragen aan de mensen in antwerpen?
Willen jullie a.u.b. omzichtiger omspringen met de planeet 
en met jullie eigen buurt: bescherm het groen, consumeer 
bewust en gooi niet achteloos afval weg.

Interview met Isa Bogaert
Tekst: Touché Guimarães

Interview

Vanaf nu zetten we regelmatig een vrijwilliger van onze afdeling in de kijker. Isa Bogaert was onze una-
nieme keuze om de spits af te bijten. Hieronder kom je te weten waarom:

 Isa Bogaert (foto: Sarah Rycken-Bogaert)

Vind je het leuk om jouw enthousiasme voor de natuur met andere mensen te delen? Doe 
zoals duizenden je hebben voorgedaan en volg een cursus natuurgids! 
•	 Voorkennis:	is	geen	absolute	vereiste
•	 De	duur	is	ongeveer	één	schooljaar.	30	activiteiten	waarvan	15	excursies:	van	18/09/2013	t.e.m.	18/06/2014
•	 Lessen	en	excursies	op	woensdag	van	9	uur	tot	12	uur
•	 Plaats:	Scoutel,	Lange	Kievitstraat	74,	2018	Antwerpen
•	 Prijs:	220	euro,	Natuurpuntleden	betalen	198	euro.
•	 Inschrijven	bij:	Joëlle	Laes		03	205	17	53	of		joelle.laes@c-v-n.be	of	via	www.c-v-n.be	–	kalender	18/9/2013
•	 De	opleiding	natuurgids	is	erkend	door	Toerisme	Vlaanderen.

CVN organiseert deze cursus samen met Natuurpunt Educatie en Natuurpunt Antwerpen Stad.
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Fotowedstrijd voor NAS-leden

Juryrapport:
De respons op onze oproep was niet overweldigend. We 
weten nochtans dat er genoeg fotografen in ons afde-
lingsgebied wonen om er een spannende competitie van 
te maken. Volgende keer beter...

Na rijp beraad werden volgende prijzen toegekend:

• categorie planten: Raymond Suls met deze foto van 
een boomzwam (Echt judasoor).

Wedstrijd

Huisjesslak
(foto: Peter Vorsselmans)

In het juni-nummer van Natuur.stad schreef onze afdeling een fotowedstrijd uit voor haar leden. We 
maken de winnaars daarvan bekend.

• categorie dieren: Peter Vorsselmans met deze foto van 
een tuinslak.

Echt judasoor
(foto: Raymond Suls)

Tekst: Guy Voets & Koen Van Keer

• De jury besliste om geen prijs uit te reiken voor de 
categorie landschap omdat er te weinig inzendingen 
waren voor deze categorie.

Beide heren ontvangen een waardebon van 75 euro bij 
Natuur.winkel en hun foto wordt op de NAS-website 
gepubliceerd. Proficiat!

Dag allemaal,
Om kinderen een kans te geven de natuur in de stad te 
ontdekken, werd het KIDS-project opgestart. Ons doel is 
kinderen op een leuke manier te laten kennismaken met 
de natuur om hen heen.

Volgend schooljaar starten we met het scholenproject. 
Klassen worden uitgenodigd om het natuurgebied 
Wolvenberg, dat wij in beheer hebben, te leren kennen. 
Dit prachtige natuurgebied ligt op een boogscheut van het 
station van Berchem en is tevens het enige natuurgebied 
in de binnenstad.

We bieden een halve dag aan met verschillende activiteiten 
waarin de leerlingen de natuur zowel samen met een gids 
als via spelletjes ontdekken.

Na deze leuke dag in de natuur, is ons programma nog niet 
afgelopen. De leerlingen maken een tekening, een mooi 
gedicht of een plezierig opstel. De beste worden beloond 
met een prijs en de publicatie op onze website.

We hopen er samen met jullie en de leerlingen een leuk 
schooljaar van te maken, waarin kinderen door plezierige 
ervaringen de natuur beter leren kennen en waarderen.

Met vriendelijke groeten,

Het KIDS-project-team
Touché Guimarães 
Ines Stokkaer
Ria Daman.

foto:  Touché Guimarães
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De slikken en schorren
      van Oosterweel
We focussen op de slikken en schorren tussen de Kattendijksluis en de Royerssluis. De stad Antwerpen 
plant hier vanaf 2014 het Droogdokkenpark te bouwen. Vanaf de Royerssluis kan je nog verder langs 
de oever wandelen of fietsen, langs het Noordkasteel en de Scheldelaan, tot aan Fort Sint-Filips. Aan je 
linkerkant boordt een lange, smalle strook slik en schor de Schelde af.

Tekst: Yannick De Ponthière

Hoe ontstaat slik?
Het getij zorgt ervoor dat de Schelde tweemaal per dag op 
en neer gaat en dit leidt tot het ontstaan van slikken. Dit 
zijn de delen van de oevers die overstromen bij vloed en 
blootliggen bij eb. Dit gebeurt natuurlijk enkel daar waar 
er voldoende ruimte is tussen rivier en dijk (of elke andere 
verharding of verhoogde muur die de rivier afbakent).
Doordat de slikken zo onderhevig zijn aan het getij, heb-
ben planten het er erg moeilijk. Nopjeswier en Engels slijk-
gras behoren tot de soorten die de dynamische omstan-
digheden aankunnen. Een studie van het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) wijst er echter op dat 
de slikken aan het toekomstige Droogdokkenpark hoog-
dynamisch zijn: de krachtige stroming leidt tot sterke 
erosie, waardoor er bijna geen ondiep slik kan ontstaan. 
Misschien zorgt dit ervoor dat er geen planten op het slik 
groeien. Het resultaat is een kale, grijze, slijkerige vlakte.

Een doodse boel?
Niet echt. Naast de kiezelwieren die er waargenomen zijn, 
zitten er een heleboel bodemdieren in het slijk die de slik-
ken een ecologische waarde geven. Borstelwormen (Po-
lychaeta) zoals de Veelkleurige zeeduizendpoot (Hediste 
diversicolor) zijn typisch voor brakwaterschorren. De on-
derzoekers van het INBO maken geen melding van dit 
prachtige dier voor onze slikken. Wel vonden ze een grote 
dichtheid aan kleine borstelarme wormen (Oligochaeta). 
De aanwezigheid van zulke bodemdieren is essentieel 
voor allerlei watervogels die bij eb komen rusten en foera-
geren (voedsel zoeken) op de blootliggende slikken.

Wat is een schor?
Het schor is dat deel van de oever dat enkel bij hoogtij 
overstroomd wordt. Schorren liggen dus verder weg van 
de rivier en zijn stabieler dan slikken, waardoor ook plan-
ten beter gedijen.
Typische soorten zijn Heen, Ruwe bies, Lamsoor en Zeeas-
ter. Onze schorren bevatten biezen -waaronder Zeebies-, 
Zilte rus, Echt lepelblad, Schorrenzoutgras, veel riet en 
enkele houtige planten, zoals Es en Esdoorn, en ook wel 
enkele zeeasterplantjes.
Het schor van vandaag is kleiner dan in 1951, maar groter 
dan in de jaren 1970 en 1980, toen het een sterke versto-
ring kende (zie figuur 1). Wat de schorren langs het Noord-
kasteel en de Scheldelaan betreft: daar zien we ook een 
erg duidelijke rietkraag langsheen het hele pad, waarin 
vogels kunnen broeden. Misschien kan een kleine excur-
sie van enthousiastelingen meer licht werpen op welke 
andere flora en fauna hier vertoeft.

De 'Bocht van Austruweel' (foto: Wim Strecker)

Zicht op schor bij hoog water (foto: Wim Strecker)

Natuur in de stad
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Is dit schorrengebied aan de Droogdokken 
nu wel iets waard?
Jazeker. Het INBO laat ons weten dat het kleine gebied 
aan het toekomstige Droogdokkenpark (3,6 ha) relatief 
belangrijk is voor watervogels, aangezien er weinig slik-
ken en schorren in de nabije omgeving zijn. In de periode 
2009-2011 werden vooral kokmeeuwen, wilde eenden, 
krakeenden, rustende aalscholvers en grauwe ganzen 
waargenomen. Ook enkele wintertalingen en bergeenden 
werden gespot. Vergeleken bij de waarnemingen aan het 
Noordkasteel zijn deze resultaten pover, maar zeer waar-
schijnlijk werden er op laatstgenoemde plaats ook meer 
excursies uitgevoerd. Op waarnemingen.be kan je bij het 
gebied 'Bocht van Oosterweel' eigen soortwaarnemingen 
toevoegen. 

Laat ons de feiten niet ontkennen: de gezondheid van 
deze slikken en schorren is zwak. Zelfs al herstelt het zich 
gestaag, er blijft een sterke verstoring: breukstenen, asfalt, 
steiger… verhinderen de ontplooiing van slik en schor. 

Vooral het schor langs Noordkasteel en Noorderlaan is be-
zaaid met aangespoeld afval: dopjes, zakjes, flessen, jerry-
cans, ijzer, scheepstouw... Bovendien zullen maatregelen 
voor de verlaging van de dynamiek moeten worden geno-
men, opdat het slik meer leven zou bevatten.

Grauwe gans (foto: Bert Van der Krieken)

Uit: Van Ryckegem, G. & Van den Bergh, 
E. (2012). Ecologisch inrichtingsadvies 
Droogdokkenpark. Ondersteunende 
studie t.b.v. inrichting Droogdokken 
(Antwerpse Scheldekaaien). Rapport 
van het Instituut voor Natuur-en 
Bosonderzoek 2011 (INBO.R.2012.4). 
Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek, 
Brussel. 43pp.

Figuur 1: Evolutie van de schorvegetatie in de periode 1951-2003 (contourveranderingen)

Natuur in de stad
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Afdelingsnieuws

Natuurbeheer en -monitoring
Tekst: Erik Molenaar

Mei
Ons natuurgebied raakt de winter nauwelijks kwijt. Ook in 
de parken zoals Domein Hertoghe en het Hof van Leysen 
lijkt het nog april te blijven. We ontdekken er o.a. Boszegge 
en Bosgierstgras.

Bij onderzoek op de Ring vinden we weer legers van Haas. 
Aan de Craeybeckxtunnel groeit nog een grote populatie 
Moerasbeemdgras.

Met het natuurbeheer op Wolvenberg hebben wij de juiste 
kaart getrokken voor Veldkruidkers. Het gekozen beheer 
heeft voor een ware herleving gezorgd, met duizend 
exemplaren. Ook op de spoorwegberm, die zo vreselijk door 
herbiciden is geteisterd, staat er her en der nog een plukje 
in bloei. In onze omgeving is deze plant vrij zeldzaam, maar 
ze staat niet op de Rode Lijst, al was daar ooit sprake van. 
Bij ons komt ze voor in combinatie met Aardaker.

Uit de vijver verwijderen we boomstammen, die door 
'wandelaars' in het water zijn gegooid. Er gaat ook veel tijd 
naar het terug plaatsen van het wandelsas en de afsluiting 
aan de hoofdingang. Grote keverorchis staat met meerdere 
exemplaren in bloei, maar ook hier is veel schade geleden 
door vraat van konijnen. 

Na het beheerswerk, een welverdiende picknick (foto: Monique Van Dousselaere)

Rapunzelklokje (foto: J.F. Gaffard)

Stefanie Lahaye brengt net een filmpje uit met beelden 
van Bruinvis in de Schelde, ter hoogte van het stadscen-
trum. Het valt op dat de kleinste en meest voorkomende 
walvisachtige uit de Noordzee sinds vorig jaar beduidend 
vaker gezien wordt op de Schelde dan voorheen, want 
ook het voedselaanbod is er gestegen.
Deze maand hebben heel wat geleide natuurwandelin-
gen plaats, ondermeer aan de Bocht van Oosterweel, waar 
Natuurpunt samen met Stad in Beweging de natuurwaar-
den aan de Schelde toelicht onder het thema 'tussen dijk 
en dok'. Ook in juni worden deze themawandelingen ver-
der gezet.

Juni
Deze gewoonlijk erg drukke maand start met een bezoek 
van de plantenwerkgroep FON aan een deel van de kleine 
ring. Daarbij worden heel wat bijzondere soorten opgete-
kend: het bewijs dat ondanks het verwaarloosde beheer 
van de voorbije periode sommige soorten in klein aantal 
kunnen overleven. De verruiging is al jaren bezig. Ook 
onze eigen plantenwerkgroep (FONAS) gaat verschillende 
keren inventariseren en monitoren in het gebied, de om-
liggende straten, parken en de Bocht van Oosterweel.

Op Wolvenberg wordt stilaan met hooiwerken begonnen, 
maar de meeste soorten die we als doelsoort in de gras-
landen hebben zijn amper uitgebloeid, dus is het nog te 
vroeg. Om niet altijd benzeenvrije benzine te moeten ge-
bruiken is de zeis een goed alternatief, tenminste als deze 
perfect snijwaardig is gemaakt. Roger van de beheerploeg 
beschikt over het nodige gerief om dit uit te voeren. Pas 
op het eind van de maand, als we een speciale hooidag 
inrichten, is het moment optimaal. Rapunzelklokje is een 
zomerbloeier, die langs het fietspad voor een fraai natuur-
aspect zorgt. Er wordt nog slechts één exemplaar Aarda-
ker teruggevonden op de hooilanden langs de Brilschans, 
terwijl er een opvallende terugkeer is van een 30-tal exem-
plaren op de vroegere groeiplaats langs de spoorweg. Het 
beheer was hier trouwens speciaal op gericht.

Alvast zijn er heel wat wandelingen voor groepen, zoals 
voor de lerarenopleiding van de Hogeschool, of ons eigen 
publiek. Ook de wandeling in de Zoo is voor sommigen 
een echte verrassing, met zeldzame muurflora op de oude 
muurtjes en gebouwen. 
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Voor onze populatie Bosorchis en Bijenorchis is het nog 
vroeg, want ze staan hier en daar bescheiden in rozet, 
grotendeels afgebeten door konijnen. Pas op het eind van 
de maand zal er bescheiden bloei zijn van Bosorchis, met 
drie exemplaren. De rest laat zich niet zien.

De maand wordt afgesloten met een beheerdag voor 
iedereen, waarbij grote hoeveelheden maaisel van de 
hooilanden aan de Brilschans worden afgevoerd naar 
de tramlus. De vrolijke, vijftienkoppige bende sluit de 
happening af met een picknick in het park.

Juli
Verrassend nieuws is het filmpje op Youtube van Stefanie 
Lahaye over een sperwernest op Wolvenberg (www.
natuurpuntantwerpenstad.be/stu/waarnemingen.html). 
De jongen verlaten net het nest en wippen rond op de 
nabije takken. 
Het natuurbeheer gaat opnieuw volop van start, want door 
het plotse warme weer schiet de Japanse en Boheemse 
duizendknoop hoog op. Het is terug uren spitten en 
afvoeren. 
In een orchideeënhooilandje is een andere woekeraar 
verschenen. Verschillende vierkante meters zijn al 
ingenomen door Schijnaardbei. We zullen in eerste instantie 
trachten de planten voorzichtig uit te trekken, nu ze nog 
aan elkaar verbonden zijn met hun stengeluitlopers. 

Tegen het einde van de maand neemt de hitte nog toe 
en zien we de salamanderlarven hulpeloos in enkele 
centimeters diep water spartelen.
Tijdens een zomerexcursie van de plantenwerkgroep 
nemen we nota’s van de vier ecoplantsoenen aan de 
Leopold de Waelplaats. We merken dat de bloemen enorm 
veel aantrek hebben van bestuivende insecten. Op dat vlak 
doen ze zeker niet onder voor prairietuinplanten. Verder 
prospecteren we de flora in de Leuvenstraat en op de 
kaaien, waar we de eerste subtropische grassen kunnen 
noteren die inmiddels in bloei gaan.

Sperwer (foto: David Verdonck)

Afdelingsnieuws
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elke zondag
Werkvoormiddag Wolvenberg Berchem

Vanaf zondag 1 september wordt op zondagvoormiddag, 
van 9u30 tot 12u beheerd in het natuurgebied Wolvenberg 
te Berchem. Concreet: 1, 8, 15, 22, 29 september; 6, 13, 20, 
27 oktober; 3, 10, 17, 24 november; en 1 december.

Afspraak aan de ingang Posthofbrug aan de Wolvenberg-
container, schuin tegenover het station van Berchem.

Activiteitenkalender
Hieronder vind je een greep uit de activiteiten van onze afdeling.
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.
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!

woensdag 9 en zondag 13 oktober
Paddenstoelen voor beginners

De fascinatie voor paddenstoelen is even oud als de mens-
heid. Enerzijds is er de diep gewortelde angst voor giftige 
paddenstoelen, anderzijds de nieuwsgierigheid naar lek-
kere soorten. Naast dit aspect, geeft de theorieles het ant-
woord op heel wat vragen. Is een paddenstoel hetzelfde 
als een zwam? Hoe leeft een paddenstoel? Welke rol spe-
len paddenstoelen in de natuur? Waar moet je ze zoeken? 
In Vlaanderen komen 4000 paddenstoelsoorten voor. Te-
veel om in één praktijkles te leren kennen. Daarom leer je 
tijdens de praktijkles werken met een uniek systeem om 
paddenstoelen in het veld te herkennen.

Lesgever: Hans Vermeulen

- Theorie: woensdag 9 oktober 2013, 19u30-22u30, Ecohuis
  Antwerpen (Turnhoutsebaan 139, Borgerhout)
- Excursie: zondag 13 oktober 2013, 9u-12u, parking domein
  Vordenstein (Kopstraat ter hoogte van de Graaf Joseph De
  Pretstraat, Schoten).

Cursussen

Hoe inschrijven voor deze evenementen?

1) Stuur een email naar:
cursussen@natuurpuntantwerpenstad.com en laat weten 
welke cursus(sen) je wil volgen. Vermeld eventueel je lidkaart-
nummer van Natuurpunt
2) Betaal op volgend rekeningnummer van Natuurpunt Ant-
werpen Stad: IBAN: BE60 5230 8051 9270 met vermelding van 
je naam en cursus(sen) waarvoor je inschrijft.

Kostprijs: 
- Cursus: 12€ voor leden / 15€ voor niet-leden; les of excursie 
  afzonderlijk: 7€ voor leden / 8€ voor niet-leden 
- Voordracht: Leden: 7€; Niet-leden: 8€

  Meer info: bel Marieke op 0494-08 06 34

donderdag 7 en zaterdag 9 november
Bomen in winterkleed

Traditioneel baseren cursussen over bomen en struiken 
zich op de kenmerken van de bladeren. Maar gezien in-
heemse loofbomen en struiken hun bladeren verliezen, 
zijn ze tijdens de herfst, winter en vroege lente niet of erg 
moeilijk aan hun bladeren herkenbaar. Heel wat andere 
kenmerken, die in boeken zelden aan bod komen, laten 
je echter toe om bomen en struiken ook tijdens de win-
ter feilloos op naam te brengen. Tijdens de cursus maak 
je kennis met deze minder bekende aspecten. Ook wordt 
aandacht besteed aan weetjes over gebruik, geneeskracht, 
rituele betekenis, enzovoort.

Lesgever: Hans Vermeulen

- Theorie: donderdag 7 november 2013, 19u30-22u30, Ecohuis
  Antwerpen (Turnhoutsebaan 139, Borgerhout)
- Excursie: zaterdag 9 november 2013, 14u-17u, ingang Park Den
  Brandt (Beukenlaan 12, Wilrijk).

woensdag 11 december
Voordracht: Weetjes en verhalen over paddenstoelen

19u30-22u30, Ecohuis Antwerpen (Turnhoutsebaan 139,
Borgerhout)

zondag 6 oktober
Herfstwandeling Wolvenberg

Judith De Keyser van de Antwerpse Mycologische Kring 
leidt de wandeling.

Afspraak om 10u aan de ingang Posthofbrug aan de Wolvenberg-
container, schuin tegenover het station van Berchem. Einde 12u.

Regulier tarief (0€ voor leden, 1€ voor niet-leden)

Andere activiteiten


