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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 op rechteroever en het volledige 
district Berchem. Dat betekent deel uitmaken van een grote vereniging 
met meer dan 88.000 gezinnen, die in Vlaanderen 19.000 ha natuurgebied 
beheert.
Contact
Koen Van Keer, Boomgaardstraat 79, 2018 Antwerpen (03-226 76 01,
info@natuurpuntantwerpenstad.be).
Lid worden
Lidgeld per gezin: € 24/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 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 op 
Cyclus Print 100% gerecycleerd papier door De Wrikker cvba. Oplage: 
1.750 exemplaren.
Redactie: Linda Bourgaux, Joeri Claes, Sebastiaan De Mot, Dominiek Dirkx, 
Touché Guimarães, Daisy Hoste, Erik Molenaar, Monique Van Dousselaere, 
Koen Van Keer, Minne Verlinden, Guy Voets, Johan Wyckmans.

Inhoud
dec. 2013 – jan. – febr. 2014 – jaargang 2 – nummer 4

Edito 2

Onze duiven 3

Een duurzame stad tegen 2050 4

De Nieuwe Wildernis: Antwerpse première 5

Over boombegeleiders, parasieten en opruimers 6

Natuurnieuwtjes uit 't stad 7

Overwinteren in de stad 8

Koolmezenproject ook in Antwerpen 9

Interview: Steven de Bont 10

Natuur-PUNT-reservaat in Berchem 11

Bruinvissen in de Schelde 12

Natuurbeheer en -monitoring 14

'Uitgestorven' vliegensoort duikt op in Antwerpen 15

Activiteitenoverzicht 16

Foto cover: Amethistzwam (foto: Marc Mangelschots). Tekening achterflap: David Yeh.
 

Inzet (v.l.n.r.): Grote bonte specht (foto: Walter Van Ginhoven), Holenduif (foto: Herman Blockx) en Liancalus virens (foto: Gert Van Heghe).

Geen winterslaap!
Terwijl de natuur in rust gaat en in zichzelf keert, lijkt het 

ook voor ons het moment om even aan introspectie te 
doen en terug te blikken op wat het voorbije jaar ons 

bracht.
Onze afdeling ging haar tweede jaar van bestaan in en wordt 
stilaan volwassen. In 2013 startten we onze educatieve werking 
met kennismakingscursussen over spinnen, paddenstoelen en 
bomen in winterkleed. Daarnaast zet ook onze jeugdwerking 
met het 'kidsproject' (natuur-kennismakingsproject voor 
scholen) haar eerste stapjes. Voor de derde keer was onze 
stadsbijenwandeling een razend succes.

Een eerste concrete verwezenlijking van ons beleidswerk za-
gen we in de aanleg van ecoplantsoenen, samen met stad en 
district Antwerpen. Ook ons project rond het ecologisch be-
heren van stedelijk groen door bewoners (zie p. 4) werd ver-
kozen om met de hulp van de stad te worden verwezenlijkt.

Maar het was zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn in 
2013. Enkele jammerlijke beslissingen van het stadsbestuur 
wekken bezorgdheid over de toekomst van het laatste groen 
in Antwerpen: we protesteerden tegen het inkleuren van 
bouwgrond in het Harmoniepark (op z'n minst een ongeluk-
kig signaal) en het niet-bestemmen van de Konijnenwei als 
parkgebied (voorheen wel de bedoeling in het kader van de 
nieuwe 'groene' wijk Nieuw-Zuid). We steunden onze zuster-
afdelingen in hun protest tegen de kap van het Ferrarisbos 
in Wilrijk en de dreigende bestemming van Middenvijver op 
Linkeroever als locatie voor massa-evenementen vlak naast 
kwetsbaar en beschermd natuurgebied.
We pleiten er al enige tijd voor dat de Antwerpse politiek ons 
niet alleen zou erkennen als middenveldorganisatie die in het 

Antwerpse meer dan 10.000 gezinnen 
vertegenwoordigt, maar ons ook meer 
en tijdig zou betrekken in dossiers die 
onze expertise i.v.m. biodiversiteit, in-
richting en beheer van stedelijk groen 
goed kunnen gebruiken.

Vooruitblikken doen we ook op dit scharnierpunt en we 
zien kansen voor stedelijk groen in het Droogdokkenpark 
en de gehele heraanleg van de kaaien tout court, een park 
Spoor Oost, de gedempte zuiderdokken,...

Toch raden we de Antwerpenaar aan om ook in 2014 
waakzaam te blijven met betrekking tot de (her)bestem-
ming van groene zones in zijn stad. Zo kijken we bv. met 
argusogen naar wat het groene 'saldo' zal zijn van de wer-
ken aan de zogenaamde 'Groene Singel'.

We slapen dus met één oog open!

Koen Van Keer 
voorzitter

natuurpunt
Antwerpen  Stad
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Onze duiven

Verliefd snavelen
Zo goed als al deze soorten bouwen een doorzichtig en 
rudimentair nest en leggen er een tweetal eieren in. Beide 
partners broeden en ze voeden de jongen samen op, eerst 
met duivenmelk uit de krop en later met vaster voedsel 
uit de maag. Het voedsel is hoofdzakelijk plantaardig. Het 
koeren en dansen van de doffer rond de duivin is alge-
meen bekend, evenals het verliefd snavelen voor en na de 
paring, en de letterlijke hoogvlucht van de doffer. 

Door de afwijkende stadsbiotoop -meer voedsel en war-
mer- wordt een individuele Stadsduif vaak iets groter en 
dikker dan hij in de natuurlijke biotopen zou worden. De 
kleuren en vederpatronen zijn enorm in aantal, zoals we 
dat wel vaker zien bij soorten die door de mens gekweekt 
worden.

Luie stadsduiven 
Duiven beschikken over een groot aanpassingsvermogen. 
Zoals ook deels bij de stadsmeeuw gebeurt, zien we dat 
de vogels een beetje lui gaan worden en aan hun trek-
kersinstinct verzaken. De afwezigheid van predatoren kan 
voor een populatietoename zorgen. Het verspreiden van 
informatie betreffende het niet voederen in parken en op 
pleinen is dan ook op zijn plaats.

Tekst: Dominiek Dirkx

Stadsduif = Reisduif = Postduif = ± Rotsduif
Van de vele duivensoorten die de aarde bevolken komen 
er in België een vijftal in de vrije natuur voor. Stads- en reis-
duiven (in België ook dikwijls Postduiven genoemd) stam-
men af van de Rotsduif, zonder een eigen soort te vormen. 
Ze dragen op hun verenkleed nog vaak de camouflerende 
kleuren van deze voorouder. Ze luisteren allen ook naar 
dezelfde wetenschappelijke soortnaam: Columba livia.

In België broeden nog enkele paartjes van de oorspronke-
lijke Rotsduif, in Nederland wordt ze alleen als dwaalgast 
gesignaleerd.

Als tweede Belgische duivensoort noemen we de Hout-
duif, iets groter dan zijn verwant hierboven en soms in 
stadsparken broedend. De Noord-Europese populatie 
overwintert bij ons en in Frankrijk. De typische grote 
vluchten die graag op akkers neerstrijken vormen zich na 
het broedseizoen.

Ten derde hebben we de Holenduif. Een soort waarvan 
het verenkleed op dat van de Rotsduif lijkt. De Holenduif 
is algemener dan de Rotsduif.

Houtduif (foto: Bert Van der Krieken)

Turkse tortel (foto: Bert Van der Krieken)

Een vierde soort is de Turkse tortel. Het is onze meest tam-
me duif, vaak broedend in parken en summier stadsgroen.
Vijfde in deze rij is de Zomertortel, een mooie en iets  schu-
were vogel die in de winter graag in warmere streken ver-
blijft. Vaak worden deze vijf soorten in volières gekweekt, 
gezien het gemak waarmee ze tot broeden overgaan en 
omdat ze zo tam zijn. Dit kweken is aan bepaalde verplich-
tingen onderhevig, zoals het ringen van alle exemplaren.

Natuur in de stad

Een nieuwe soort voor Wolvenberg: Tengere zandmuur
Lees meer op de website:
http://www.natuurpuntantwerpenstad.be/stu/fonas009-Singel-Berchem.html
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Het eerste project van Stadslab2050 draait rond 'groen en 
natuur in de stad'. Op 10 oktober werd iedereen uitgeno-
digd om zijn concrete ideeën hierrond te komen voorstel-
len en er samen met anderen over door te denken.

Bewoners zorgen voor meer natuur
Als Natuurpunt konden we in deze materie natuurlijk niet 
afwezig blijven en dus hebben ook wij een projectidee 
ingediend, nl. 'het ecologisch (mee)beheren van parken 
door bewoners'. Het idee ontstond naar aanleiding van 
talrijke aanbiedingen van Antwerpenaars om de handen 
uit de mouwen te steken voor betere natuur in de stad. 
Hoe konden we hieraan invulling geven? We kwamen al 
snel uit bij het duurzaam beheer van parken en ander 
openbaar groen, maar stuitten daarbij op het obstakel dat 
die groene ruimtes niet in ons beheer zijn.

Proefproject
De vraag werd dus via de groendienst gesteld aan de Ant-
werpse beleidsmakers. Die staan niet negatief tegenover 
dit idee en dus werd beslist om een proefproject op te 
starten in Domein Hertoghe. Dat is een niet zo bekend lo-
kaal park en valt dus onder de verantwoordelijkheid van 
het plaatselijke district (in dit geval het district Antwer-
pen).

De belangrijkste voordelen van een dergelijk 
beheer door bewoners zijn:

- samen beheren biedt kansen op gemeenschaps-
vorming (versterking sociaal weefsel)

- vergroten van de betrokkenheid met het buurt- 
groen (meer zorg, zwerfvuil verwijderen, sociale 
controle,...)

- belevingswaarde van het buurtgroen vergroten

- sensibilisering m.b.t. het belang van groen in de 
stad (zowel ecologisch als maatschappelijk)

- weldoend psychologisch effect van zinvolle en 
nuttige arbeid

- daadwerkelijke verhoging van de ecologische 
kwaliteit van het stedelijk groen (bv. positieve 
invloed op biodiversiteit)

- op termijn wellicht besparing op kosten voor 
beheer door de stad.

Brainstormende deelnemers tijdens Stadslab 2050 (foto: Elisabeth Verwaest)

Een duurzame stad tegen 2050
"Tegen 2050 maken we samen van Antwerpen een duurzame stad". Dat is de ambitieuze doelstelling 
van Stadslab 2050, het initiatief van de stad Antwerpen waarbij het de bedoeling is dat bewoners, 
verenigingen, bedrijven,... zelf ideeën aanbrengen om die samen met partners uit te werken en te 
verwezenlijken.

Tekst: Koen Van Keer

Niet ondoordacht
Ook op de 'ontmoetingsruimte' van Stadslab werd het 
idee enthousiast onthaald en werd er met verschillende 
mensen over doorgedacht.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat zowel jeugdvereni-
gingen, scholen, bedrijven, als buurtbewoners worden 
betrokken bij het ecologisch beheren van stedelijk groen.

Het spreekt voor zich dat duidelijke afspraken moeten ge-
maakt worden met vooral de stedelijke groendienst. Die 
moet immers bepaalde basistaken blijven uitvoeren (zoals 
het verzekeren van de veiligheid m.b.t. dood hout in de 
parken).
Omdat we niet eender welk beheer willen (dus bv. niet 
'ieder zijn eigen zinnetje'), zal het ook belangrijk zijn dat 
mensen minstens in het begin begeleid worden zodat ze 
de beginsels van het ecologisch beheer leren kennen.

Beleid

Goed nieuws!
Ondertussen vernamen we met blijdschap dat het 
projectvoorstel van Natuurpunt door de jury van 
Stadslab 2050 werd verkozen. Dat betekent dat 
het via de stad ondersteuning zal krijgen op weg 
naar zijn concrete uitwerking. 

Wordt vervolgd...
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Deze langverwachte natuurdocumentaire kon tijdens de 
Antwerpse première rekenen op de ruime belangstelling 
van een groot en divers publiek. De honderden aanwezi-
gen werden voor de vertoning toegesproken door oud-
directeur van Natuurpunt Willy Ibens, die in rake bewoor-
dingen zowel het concept documentaire als het begrip 
wilde natuur in Europa treffend kenschetste.
Acteur Tom Van Dijck zei op ludieke wijze veel ernstigs 
over acteurschap en natuur, ook over de specifieke invul-
ling van zijn persoonlijk engagement daarin. Beide inlei-
ders konden op een eclatant applaus rekenen.

Professioneel en voor iedereen toegankelijk
De vertoning op groot scherm  was een ervaring op zich. 
Een lofzang op de kringloop van leven en dood, een trans-
cendente visie op natuur in het repetitieve karakter van 
de vier seizoenen. Alles ademt verandering en herhaling. 
Deze grote opvattingen komen mooi tot uiting in de ac-
curate aandacht voor detail. Dit draagt veel bij aan de uni-
forme 'look' en geeft dit natuurdocument een consequent 
karakter. Professioneel gemaakt en voor iedereen toegan-
kelijk.
Na de film volgde er een divertimento: in een feestelijke 
sfeer werd er druk nagepraat over de vertoning die met de 
steun van Natuurpunt en anderen gemaakt werd.

Kom naar jullie Algemene Vergadering!
Op vrijdag 21 februari 2014 houdt jouw Natuurpuntafdeling haar algemene vergadering. Dat is naast een ge-
legenheid om samen een glas te drinken en bij te praten over natuur- en andere thema's, ook het moment 
waarop het nieuwe bestuur van de afdeling wordt verkozen. Noteer dus alvast in je (nieuwe) agenda!

vrijdag 21 februari om 19u30 in de kelder van de groene waterman (wolstraat 7, antwerpen)

* Officieel gedeelte (19u30-20u30):
 - Voorstelling jaarverslag 2013 + stemming
 - Voorstelling financieel verslag + stemming
 - Vaststelling van de begroting & werkingsprogramma
 - Verkiezing van bestuursleden
 - Aanduiding van de stemgerechtigde leden voor de algemene vergadering van Natuurpunt vzw.,
   Natuurpunt Beheer vzw., Natuurpunt Studie vzw. en Natuurpunt Educatie vzw.

       Elk lid van de afdeling Antwerpen Stad is stemgerechtigd (1 stem/gezin)

* Lezing over 'Natuur in de stad' (20u30-21u)

* Receptie (21u-22u):
 Na de lezing biedt Natuurpunt Antwerpen Stad u een drankje aan 

Indien je je op voorhand aanmeldt (info@natuurpuntantwerpenstad.be), maakt dat voor ons de inschatting van de beno-
digde drank een stuk makkelijker. Laat je echter niet tegenhouden om toch langs te komen indien je op het laatste moment 
nog de mogelijkheid ziet.

Afdelingsnieuws

Antwerpse première van Europese natuurfilm

De Nieuwe Wildernis
Tekst: Dominiek Dirkx

Bij het naar huis gaan werd iedereen voorzien van een 
pakket met extra Natuurpunt-informatie en een paar leu-
ke attenties. In dezelfde periode gaat de film ook van start 
in Brussel, in alle grote Vlaamse steden en in Nederland. 
Natuurpuntafdelingen kunnen ook voorstellingen organi-
seren. 
Voor een natuurbewuste en educatieve vrijetijdsbeste-
ding een echte must.

Tom Van Dijck leidt de film in op de Antwerpse première (foto: Lode Maesen)
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Natuur in de stad

Over boombegeleiders,
parasieten en opruimers

Sinds september organiseert onze afdeling cursussen die iedereen de kans geven meer te leren over 
de natuur, in de stad en daarbuiten. Er was een snelcursus spinnen, een snelcursus paddenstoelen 
en een cursus om bomen in winterkleed te herkennen. Wie zich haast kan nog naar de lezing met 
weetjes en verhalen over paddenstoelen op 11 december om 19u30 in het Ecohuis.

Samenwerkingsverband 
Neem nu de zwammen. Ze vervullen drie wezenlijke 
ecologische functies in de natuur.

De eerste groep zijn de boombegeleiders en andere 
symbionten. Boleten, amanieten en dergelijke gaan 
een samenwerkingsverband aan met bomen en andere 
planten. Ze halen er beide voordeel uit. De zwamvlok 
van Vliegenzwam bv. ligt als een kousje rond de fijnere 
wortels van Berk. Ze helpt bij de opname van mineralen 
en beschermt de wortel tegen infecties. De Berk pompt 
water en mineralen naar boven om bladeren en bloesems 
te produceren.

Opruimers die hun tijd nemen
Dat is meteen de laatste groep, de saprofyten of opruimers, 
die dood materiaal verteren en de bouwmaterialen die 
het bevat weer ter beschikking stellen voor de groei van 
nieuwe organismen. Allerhande ongewervelde dieren zijn 
natuurlijk ook met die opdracht bezig. Het verteren van een 
omgevallen boom kan tien of meer jaren duren, maar dat 
is niets op de tijdschaal van de natuur.

Tekst: Guy Voets

Domme en slimme parasieten
De tweede groep zwammen leeft parasitair, hun zwamvlok 
dringt binnen in het weefsel van -meestal al verzwakte- 
bomen of andere organismen en ze halen er hun voedsel 
uit. Iedereen kent de tonderzwammen en berkenzwammen 
op boomstammen. Er zijn domme en slimme parasieten: de 
eerste sterven af wanneer hun gastheer afsterft, de andere 
zetten hun werk voort als opruimer.

Ontluikende Vliegenzwam (foto: Guy Voets)

Goudvliesbundelzwam (foto: Guy Voets)

In de herfst keert de sapstroom om. De voedingsstoffen 
worden uit de bladeren gehaald en nu gebruikt de 
Vliegenzwam de energietoevoer om vruchtlichamen te 
maken en sporen voor zijn voortplanting te produceren. 
Boombegeleidende paddenstoelen zie je dus pas 
verschijnen als de bomen verkleuren. Bovendien kunnen 
onze inlandse orchideeën, grassen en mogelijk 80 tot 90% 
van alle planten waarschijnlijk niet zonder schimmels 
ontkiemen en groeien.

Berkenzwam (foto: Guy Voets)
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Natuurnieuwtjes uit 't stad

Een nieuwe mollusk voor Wolvenberg: Grote clausilia

Bij het opruimen van een illegale stookplaats vonden we onder liggend 
hout een groepje kegelvormige huisjesslakken. De soort werd gepost op 
waarnemingen.be en al gauw bleek het inderdaad om Grote regenslak te 
gaan; de naam is nu veranderd in Grote clausilia en ook het geslacht waar 
deze longslak aanvankelijk door Montagu in 1803 werd in ondergebracht, 
is meermaals veranderd. Enkele jaren geleden is in Wolvenberg een lange 
studie uitgevoerd met betrekking tot de aanwezige slakken. Deze toch wel 
algemene en inheemse soort is toen niet opgemerkt. Een pluim dus voor 
de oplettende sluikstortopruimers in oktober.

Hondsdrafsnoepje

Eind juli zagen we met de plantenwerkgroep 
FONAS op Wolvenberg een galletje op Hondsdraf. 
Zoals dat geldt voor de meeste galwespen is er 
maar één waardplant waarin de larve haar voedsel 
kan vinden.

De hondsdrafbesjesgal is de plaats waar het eitje 
van de Hondsdrafbesjesgalwesp tot ontwikkeling 
komt. Gallen worden veroorzaakt als reactie van 
de plant op bepaalde stoffen die afgescheiden 
worden door de larve van de galvormer of door 
stoffen die ingebracht worden tijdens het leggen 
van een eitje. De plant reageert door allerlei rare 
knobbels, bolletjes, vlaggen en woekeringen aan te 
maken, in een poging om zich tegen de galvormers 
te beschermen. Er vormt zich een larvenkamer om 
het diertje heen, die ook het benodigde voedsel 
levert voor een volledige ontwikkeling tot imago. 
Dat kamertje heeft doorgaans een zo typische 
vorm dat je de galwesp er mee kan identificeren, 
ook al is ze al uitgevlogen.

Soms worden gallen door andere insecten gebruikt 
om hun eitjes in te  leggen. Deze parasiet leeft dan 
op de oorspronkelijke larve in de gal. Zo weet je 
niet altijd wie er uit de gal zal uitvliegen, maar wel 
wie ze eerst gemaakt heeft.

Grote clausilia
(foto: Paul & Marianne Wouters-Horemans)

Hondsdrafsnoepje
(foto: Paul & Marianne Wouters-Horemans)

Herfstalsem in opmars

Het biodiversiteitsonderzoek in de stad gaat nog 
steeds verder. Tijdens het onderzoek naar wilde 
flora in de Zoo is een vindplaats van Herfstalsem 
ontdekt in de schrikzone van het verblijf van de 
Indische olifant. 

Het gaat om een dichte verwant van Bijvoet, met 
een meer intense, aangename geur en een zeer late 
bloei. De wortelstokken zijn bovendien veel langer 
en zo bouwt de plant grote dichte vegetaties op.

Deze zeldzame soort is al geruime tijd ingeburgerd 
in Zuid-Europa en is afkomstig uit China. Er zijn nog 
vindplaatsen van Herfstalsem in het Antwerpse, 
maar het blijft een makkelijk over het hoofd 
geziene soort. De planten blijven groen wanneer 
Bijvoet allang geel en verdord is. Een voltreffer dus 
voor wie in de herfst nog inventariseert.

Herfstalsem in de Antwerpse Zoo
(foto: Erik Molenaar)

Klimopbij
voor het eerst waargenomen in de stad: zie voor 
meer informatie op onze website:

www.natuurpuntantwerpenstad.be/stu/klimopbij.
html .

Tekst: Erik Molenaar
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Overwinteren in de stad

Zoogdieren
Niet alleen vogels zoeken 's winters graag de warmte en 
het voedselaanbod van de stad op. Ook zoogdieren weten 
hun weg naar het centrum te vinden. Een bekende dier-
soort die bij de eerste kou de aanwezigheid van de mens 
opzoekt is ook een van de meest gevreesde.

De Huismuis kan ondanks haar schattige uiterlijk in de 
meeste huishoudens op weinig sympathie rekenen. Niet 
alleen haar vermogen tot het vinden en aantasten van de 
familiale voedselvoorraad is hiervoor verantwoordelijk, 
maar ook haar imago als ziekteverspreider. Dat beeld is 
echter onjuist: het klopt dat de Huismuis vooral via de ont-
lasting een overbrenger van allerlei ziekten kan zijn, maar

Tekst: Joeri Claes

De voorbije jaren is het grote publiek bekend geraakt met het fenomeen 'opwarming'. Daarbij wordt 
dan meestal gedacht aan die van 'de' aarde of van 'het' klimaat. Minder bekend zijn de grote ver-
schillen die er tussen regio's optreden.

Zo warmen de polen veel sneller op dan de tropen. Hetzelfde 
fenomeen doet zich voor tussen stad en platteland. Door 
de hoge mate aan bebouwing en bestrating vormen 
steden zogeheten ’hitte-eilanden’. De stad neemt warmte 
sneller op en geeft ze langzamer af dan het omliggende 
land (ook door de verminderde windsnelheid). Zo kan het 
in Antwerpen-centrum op eender welke dag van het jaar 
gerust enkele graden warmer zijn dan aan het water op 
Linkeroever, of in een Kempense wei.

Mensen vluchten 's zomers dan ook meestal de stad uit, 
maar sommige dieren profiteren er net van. Zeker 's winters 
vormt de stad een veilige haven voor tal van dieren.

Natuur in de stad

Huismuis (foto: Marc Keuppens)

in het hyper-hygiënische Noorden blijkt deze ontlasting 
bijna steeds onschadelijk te zijn.

Een ander soort 'muis' zou in de gemiddelde keuken niet 
aan de kost komen. Vleermuizen eten vooral vliegende 
insecten, waardoor ze bij ons bij gebrek aan prooien ver-
plicht zijn om in winterslaap te gaan.

De Gewone dwergvleermuis kruipt daarbij in gebouwen 
achter spouwmuren of dakpannen. Bijzonder is dat de 
paartijd al in augustus-oktober valt, maar de eigenlijke 
bevruchting pas in de lente gebeurt. In de tussentijd gaat 
ook het sperma van het mannetje in rust, en dat al in de 
baarmoeder van het vrouwtje.

Naast deze algemene soort is ook de grotere en in de 
stad zeldzame Laatvlieger al in het centrum gesignaleerd, 
meer bepaald in het Koning Albertpark. Of deze aan be-
bouwing gebonden soort daar ook overwintert, is echter 
niet bekend.

Insecten
Dat zoogdieren zoals vleermuizen om te overleven soms 
een winterslaap houden, is alom geweten. Minder bekend 
is dat ook insecten in hun volwassen stadium (= als imago) 
kunnen overwinteren.

Bij de dagvlinders vormt de Dagpauwoog een prachtig 
voorbeeld. Terwijl de meeste vlindersoorten slechts en-
kele weken rondvliegen, overleeft hij de gehele winter 
door weg te kruipen op zolders of in kelders. Om zich te 
beschermen tegen vorst bevat haar lichaam zelfs een op 
antivries lijkende stof. Aan het begin van de lente is ze 
dan een van de eerste vlindersoorten die weer verschijnt 
om te paren, eieren af te zetten en eindelijk –na een

Dagpauwoog (foto: Els Roos)
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Natuur in de stad

Grote bonte specht (foto: Jean-Pierre Bonnel)

volwassen leven van soms wel tien maanden– het loodje 
te leggen. Kleine vos, Citroenvlinder en Gehakkelde aure-
lia volgen overigens dezelfde strategie, maar zij verkiezen 
dikwijls toch een meer natuurlijke omgeving om zich ’s 
winters in te verschuilen, zoals bomen en struiken in bij-
voorbeeld een stadspark of braakliggend terrein zoals dat 
ten westen van Park Spoor Noord.

Waar vlinders doorgaans geen overlast in huis veroorza-
ken, kan dat met lieveheersbeestjes anders uitpakken. We 
hebben het dan niet over de inheemse soorten, die veelal 
solitair overwinteren, maar over het uitheemse Veelkleu-
rig Aziatisch lieveheersbeestje. Deze heeft de gewoonte 
om in groepen van enkele tientallen tot honderden en 
zelfs duizenden te overwinteren.
Via de verluchting of gewoon een open raam komen ze 
binnen, om zich terug te trekken in een hoekje of kier, 
meestal tegen de buitenmuur.
Bij verstoring kunnen de diertjes daar een geeloranje 
vloeistof afscheiden, die de muren bevlekken en waarop 
sommige mensen allergisch reageren. Met rust laten of 
buitenzetten? Aan jou de keuze.

Hopen op de lente
Als mens zijn we dus niet alleen in onze zoektocht naar 
beschutting tegen de kou en in ons verlangen naar de eer-
ste lentezon. Wel kunnen we de dieren een handje helpen, 
door ze een schuilplaats aan te bieden in de tuin of door 
eten te voorzien, bijvoorbeeld in de vorm van vetbollen 
voor vogels.

Wie weet blijven ze in de lente dan wel ter plaatse, en bou-
wen ze hun nest in jouw tuin!

Biodiversiteit Vlaanderen

Koolmezenproject ook in Antwerpen
Onlangs werden in ons natuurreservaat Wolvenberg in 
het kader van een wetenschappelijke studie drie nestkas-
ten voor mezen opgehangen. Ik ging mee om de geschik-
te plaatsen te bepalen. Van Diederik Stubbe van de Ant-
werpse faculteit Biologie kwam ik het volgende te weten:

In het Antwerpse zijn er naast Wolvenberg nog twee stu-
diegebieden: het Koning Albertpark en domein Hertoghe. 
De bedoeling van het project is om in te schatten hoe 
planten en dieren reageren op verstedelijking. Het is een 
samenwerkingsverband tussen verschillende universitei-
ten, dat een hele reeks organismen onderzoekt (van bac-
teriën over planten tot vogels). De Universiteit Antwerpen 
neemt de vogels voor haar rekening. 

Concreet lopen er twee subprojecten. In een eerste pro-
ject wordt gekeken naar de vogels zelf. Daarvoor zijn in 
Vlaanderen twintig gebieden uitgekozen waar 15 à 20 
nestkasten opgehangen worden (in Antwerpen: Koning 
Albertpark). Daar volgt men het broedverloop op (leg-
datum, aantal eieren, aantal jongen, conditie jongen,...). 
Doordat de gebieden gekozen zijn volgens een gradiënt 
van stedelijk gebied naar platteland hoopt men vast te 
stellen hoe de vogels reageren op verstedelijking. Een 
hypothese zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de mezen in 
steden vroeger broeden, maar minder (of minder gezon-
de) jongen produceren omdat de habitatkwaliteit daar 
lager is. Een andere vraag is of de mezen in de steden een

levensvatbare populatie hebben, of dat ze afhankelijk zijn 
van immigratie van vogels uit omliggende gebieden. 

Voor het andere subproject zijn bovenop de 20 hierboven 
vermelde gebieden nog 61 andere locaties uitgezocht in 
Vlaanderen (in Antwerpen: domein Hertoghe, Wolven-
berg/Brilschanspark). In die gebieden wordt gefocust 
op de insecten die in de nesten van de mezen leven. De 
vraagstelling is hier dezelfde maar dan voor de insecten: 
hoe reageren zij op verstedelijking? Hier verwacht men 
bijvoorbeeld dat de insectengemeenschappen op het 
platteland diverser zullen zijn. Maar of dat klopt zal de 
toekomst uitwijzen.

Tekst: Erik Molenaar

Koolmees (foto: Bert Van der Krieken)
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steven, bedankt om wat tijd te maken voor een korte 
babbel met natuur.stad.
wie ben je en waar komt je belangstelling voor
natuur vandaan?
Steven (glimlachend):  Wel ik woon in Antwerpen, ben er 
ook opgegroeid, en werk als hovenier in de Zoo. Nu ben 
ik 40 en zolang  ik me kan herinneren spreekt de natuur 
me aan. Ze maakt me erg nieuwsgierig. Al die verschil-
lende dieren en planten met hun eigen gedragingen. Ik 
ben graag buiten. Als ik bij mensen in de tuin kom, maak 
ik met hen een rondje en kijk wat er allemaal leeft. Soms 
vertel ik iets over een plant die ik speciaal vind.

dat zullen er dan wel veel zijn?
Ik word meestal aangesproken door planten die uitzon-
derlijk veel leven aantrekken. Ik zeg maar iets, Sporkehout 
bijvoorbeeld. Dat is een klein, rank boompje en een ware 
oase voor allerlei nuttige insecten, onder meer omdat er 
zo lang bloempjes aan bloeien. Mensen kijken vaak op van 
wat er zich zoal afspeelt in hun tuin. Hoe meer je weet, hoe 
meer je ziet. Zelf heb ik geen tuin. Wel een dakterras, en 
dat staat vol potten met klimmers en ander groen. Ik zet er 
binnenkort een waterkuip met Gele lis bij. Ook handig als 
drinkplaats voor vogels. Elk stukje ecologisch groen zie ik 
als een stapsteen. Een mini-natuurgebiedje zeg maar.

kom je naast tuinen ook in natuurgebieden?
Graag. In Antwerpen heb ik een speciale voorliefde voor 
Wolvenberg. Zo’n naam! Daar kan ik ook spannende ver-
halen over verzinnen voor mijn zoontje Wolf(gang). Heel 
af en toe ben ik al mee gaan beheren. Als activiteit beveel 
ik het iedereen aan! Het is ook de meest directe manier om 
de natuur te helpen. Elke week is er een ploeg vrijwilligers 
aan de slag. Jaar in jaar uit. Ook aan het geveltuinproject 
werk ik graag mee. Aan mijn eigen gevel heb ik twee te-
gels vervangen door twee bosranken. Het effect is prach-
tig. Ook bij mijn overbuurman help ik nu een tegeltuintje 
aanleggen.

welke tips heb je nog voor nas en nas-leden?
Misschien een reistip? (lacht mysterieus) Neem op reis 
eens contact op met een lokale natuurvereniging. Dat 
probeerde ik recent uit op Menorca. Ik belandde er in een 
natuurreservaatje en belde uit nieuwsgierigheid een geaf-
ficheerd infonummer. Men was danig enthousiast over de 

belangstelling van een toerist en binnen de kortste keren 
werd ik rondgegidst met allerlei wetenswaardigs over het 
eiland en zijn natuur en over hun vereniging. Bleek dat ze 
recent nog met Natuurpunt verbroederd hadden op een 
evenement in Geel!

een kleine wereld!
Met prachtige natuur.

Tekst: Sebastiaan De Mot

Interview

 Steven De Bont (foto: Hilde De Winter)

Interview met

Steven De Bont

Een nieuwe soort voor België: Alpengipskruid!!
Aangetroffen in Antwerpen. Lees meer op de website:
http://www.natuurpuntantwerpenstad.be/stu/waarnemingen.html
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Inhuldiging in Berchem van
natuur-PUNT-reservaat

De grootste natuurliefhebbers wonen in de stad, beweert 
David Attenborough, die zelf in London woont. Wij hoopten 
dat hij gelijk heeft, terwijl we onder een druilerige regen 
een tent en tafeltjes opzetten.

Toen alles netjes klaar stond, kwamen tot onze grote 
vreugde mensen in groepjes aan en we haalden warempel 
180 belangstellenden, jong en oud.

De regen stopte. De mensen bleken de drankjes, de hapjes 
en de uitleg die we gaven erg te waarderen. Ze wisselden 
onder elkaar ook verhalen uit over 'vliegende zoogdieren'. 
“Is een vleermuis een soort muis?”, vroeg iemand. Ik was zelf 
gefascineerd door het verhaal van een ervaren speleologe, 
die vleermuizen in binnen- en buitenland in grotten heeft 
zien ‘hangen’. 

IJskelder van kasteel Pulhof
Wat allen echter het meest fascineerde was de oude 
ijskelder, tien meter verder. Zouden we er mogen inkruipen? 
Berchems districtsschepen voor Dierenwelzijn Cindy Van 
Paesschen gaf een woordje uitleg over het Pulhofkasteel 
dat hier vroeger stond en over het gebruik van ijskelders. 
Onze voorzitter Koen Van Keer vertelde dat deze ijskelder 
vanaf die dag een puntreservaat is, een kleine plek met een 
grote waarde voor de biodiversiteit.

Vleermuizen hebben vooral last van verstoring door de 
mens; vandaar dat we de ijskelder niet mochten bezoeken. 
De speleologe borg haar hoofdlantaarntje op. We mochten 
rond het heuveltje lopen en noteerden de stalen deur en 
de vliegopening.

Schrikwekkende PowerPoint
Vandaar gingen we in groep naar de school de Heilige Fa-
milie, waar Evelien Bal van de Zoogdierenwerkgroep van 
Natuurpunt in een heldere PowerPoint-presentatie waar-
heid en legende over vleermuizen wereldwijd uit elkaar 
haalde.

Bij de dia’s over de biologische feiten zoals eetgewoontes 
(nee, toch geen bloed), viel er plots een dame flauw. Ze 
kwam gelukkig snel bij en kon er zelf om lachen dat vam-
pieren nog steeds dit effect hebben op mensen... 

Er was goed nieuws: er zijn 17 soorten vleermuizen in 
Vlaanderen, waarvan één een rosse vacht heeft en één zo 
klein is, dat ze op je duim kan zitten. En het slechte nieuws: 
ja, ze zijn bedreigd, en ja, er zijn al twee soorten in Vlaan-
deren definitief verdwenen.

Verslag

Tijdens de vleermuizenwandeling (foto: Johan Wyckmans)

Succesvolle Nacht van de Vleermuis
Tekst: Chantal Alenus

Vleermuizenwandeling in het Brilschanspark
Biep, biep, biep, deed de bat-detector, en we zagen 
warempel een vleermuis boven onze hoofden scheren. 
Tek, tek, tek, nog een! Een groter exemplaar. Misschien een 
andere soort! De groep juichte. Weer een ander geluid en 
er vlogen er twéé over. De kinderen in de groep hielden 
enthousiast de score bij... Het Brilschanspark in Berchem 
is de ideale uitkijkplaats. Verscholen onder de bomen, vlak 
naast een grote open plek met vijver, stonden we op de 
eerste rij van een wel erg bijzondere vliegshow. 

Toen in de verte het gedonder van vuurwerk klonk, hielden 
de vleermuizen op met hun luchtacrobatie maar de nacht 
kon niet meer stuk. Onze toeschouwers keerden opgewekt, 
glimlachend en onder elkaar discussiërend, weer naar huis. 
Vleermuizen hebben voor deze mensen zeker een nieuw 
imago.

Wij, de gidsen, organisatoren en vrijwilligers, haalden 
opgelucht adem: dit overtrof onze stoutste verwachtingen: 
180 belangstellenden en ongeveer 30 vleermuizen gezien 
per groep! Dit willen we graag nog jaren overdoen!!

het begon te schemeren, de groep was stil en de 
spanning was voelbaar. het was nog even wachten op 
de bat detector, een toestel dat de ultrasone golven 
voor echolocatie van vleermuizen omzet in voor de 
mens hoorbare geluiden. 
De aanwezigheid van twee districtsschepenen 
en enkele journalisten, schiep bovendien hoge 
verwachtingen …
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Bruinvissen in de Schelde
Afgelopen voorjaar hadden de inwoners van Antwerpen en omstreken geen verre reizen of 
touroperators nodig om aan 'whale watching' te doen. Vanop de oever van de Schelde, de Rupel en 
zelfs de Nete konden natuurliefhebbers genieten van een mooi schouwspel: bruinvissen waren te 
gast in onze rivieren.

Tekst: Stefanie Lahaye

Met een scherp oog en een beetje geduld waren hun 
kleine rugvinnen duidelijk te zien wanneer ze kort boven 
kwamen om lucht te happen. Verschillende weken maak-
ten ze onze rivieren tot hun thuis. Ze zwommen schijnbaar 
alleen rond of in kleine families. Voorzichtige schattingen 
spraken van in totaal meer dan 30 dieren. Zelfs vanop het 
Zuiderterras in het hartje van de stad was een groepje 
bruinvissen dagen na elkaar te bewonderen. Als stads-
soort kan dat wel tellen!

Buitenbeentje
De bruinvis is de kleinste walvisachtige ter wereld. De 
meeste walvissen en dolfijnen komen uitsluitend in zeeën 
en oceanen voor. Slechts een paar soorten, zoals de rivier-
dolfijnen uit Zuid-Amerika en Azië, hebben zich aange-
past aan een leven in zoet water.
De bruinvis vormt een buitenbeentje. De belangrijkste ha-
bitat van deze soort zijn de kustwateren, maar ze zwem-
men regelmatig rivieren op waar ze in brak en zelfs zoet 
water gesignaleerd worden.
In de buurlanden zochten de bruinvissen de laatste jaren 
al vaker rivieren op. Bruinvissen worden jaarlijks gemeld 
vanuit Bremen en Hamburg, terwijl beide steden meer 
dan 60km van de kust liggen.

Romantische uitstap
Toch is het wel intrigerend dat de bruinvissen net dit voor-
jaar zo talrijk de Schelde opzwommen, zeker gezien het 
aantal waarnemingen in België -zo ver stroomopwaarts- 
tot vóór deze periode zo goed als op één hand te tellen 
was.
Naar de redenen voor hun plotse bezoek is het voorlopig 
een beetje gissen. De waterkwaliteit van onze rivieren is 
er de laatste jaren sterk op vooruitgegaan waardoor het 
visbestand gestaag stijgt. 
Specifiek in het voorjaar is er een piek in het aantal vissen 
omdat veel vissoorten de rivieren opzwemmen om er zich 
voort te planten.

Culinaire uitstap
Onderzoek naar de maaginhoud van gestrande bruinvis-
sen toont aan dat ze prederen op o.a. wijting, spiering en 
sprot, maar ook op platvissen, grondels en inktvissen. Wat 
betreft hun menu lijken bruinvissen dus niet zo kieskeurig 
te zijn. Het zou kunnen dat de stijging in het voedselaan-
bod in de rivieren hen aantrekt. Aan de andere kant zijn er 
aanwijzingen dat er weinig voedsel voor de bruinvissen te 
vinden is in de kustwateren waardoor ze wel moeten de 
rivieren opzwemmen.

Natuur in de stad

Bruinvis (illustratie: David Yeh)
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Natuur in de stad

Bruinvis (foto: Joost Reyniers)

Het aantal bruinvissen in de Noordzee voor de Belgisch-
Nederlandse kust varieert volgens de seizoenen, van on-
geveer 25.000 tot 30.000 in de zomer en herfst tot meer 
dan 85.000 dieren in het voorjaar. Bij zulke grotere aantal-
len zou het ook kunnen dat meer dieren uitwijken naar 
alternatieve habitats, in dit geval de Schelde. 

Slachtoffers
Jammer genoeg is de laatste maanden gebleken dat een 
Schelde-avontuur niet voor alle bruinvissen goed afloopt. 
Verschillende individuen spoelden dood aan. Een Neder-
landse studie toonde aan dat de bruinvissterfte hoger ligt 
in de Oosterschelde dan aan de kust. Dit laat duidelijk zien 
dat vertoeven in rivieren ook gevaren met zich kan mee-
brengen voor bruinvissen.
De precieze redenen hiervoor zijn niet gekend. Mogelijk 
zijn de dieren die de rivieren opzwemmen al van bij het 
begin meer verzwakt waardoor ze meer kans hebben om 
te sterven. Het kan echter ook zijn dat bepaalde milieuge-
bonden factoren (botsingen met boten en scheepsschroe-
ven, vervuiling, parasieten,...) gevaren met zich meebren-
gen. Bovendien kan de golfslag van grotere schepen de 
kans op een stranding verhogen, zeker wat betreft jonge, 
onervaren dieren. 

Wat de oorzaken voor de sterfte ook mogen zijn, het is 
duidelijk dat we deze best dringend onderzoeken als 
we een schouwspel zoals in het voorjaar van 2013 vaker
willen meemaken.
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Afdelingsnieuws

Natuurbeheer en -monitoring
Tekst: Erik Molenaar

Augustus
Eind juli krijgen onze Wolvenberg-beheerders hulp van 
een groepje jongeren, met Annegreet Sledsens van het 
onthaalbureau Inburgering. We hooien in de zomerhitte 
maaisel af van twee vorige woensdagen. Verder wordt 
Japanse duizendknoop aan de remise en aan de aarden 
wal uitgespit. De volgende weken wordt verder gemaaid en 
gehooid terwijl probleemsoorten zoals Oosterse kornoelje 
en Armeense braam verder worden uitgespit. Op de heuvel 
wordt het struweel teruggezet dat in het grasland oprukt. 
Tijdens het beheer noteren we o.a. Eikenpage (op de grond 
nog wel!) en Pauwoogpijlstaart in Boswilg. Havenpissebed (foto: Jan Soors)

Pauwoogpijlstaart (foto: Robert Pieters)

Met het FONAS onderzoeken we midden deze maand 
de stationsbuurt van Berchem, de vernielde site van het
Militair hospitaal en het Begijnhof.
Ook krijgen we de kans om achter de schermen van de 
Zoo de wilde flora te prospecteren. Zo vinden we op het 
dak van het Nijlpaardenverblijf Mannetjesereprijs, op de 
muren in de Ploegstraat Fijn venushaar en op het dak van 
de Roofvogels Stijf havikskruid.

Oktober
Op Wolvenberg wordt onverdroten gewerkt om de ver-
ruiging van de graslanden langs de spoorberm tegen te 
gaan.
Dat we veel tijd verliezen met de eeuwige opruim van 
storten en zwerfvuil is er alleen maar te veel aan. Zelfs 
tijdens onze herfstwandeling wordt verder gewerkt, ge-
lukkig met de hulp van enkele kinderen die voorzien van 
veiligheidskledij mee worden ingezet.
Het biodiversiteitsonderzoek in de Zoo levert nog enkele 
vindplaatsen van Wolfskers op.
Er valt gelukkig weer wat regen en de natuur herademt. 
Eind oktober warmt het weer op en daar profiteren soor-
ten als Alpenwatersalamander even van. De meeste amfi-
bieën hebben er bij ons een slecht jaar opzitten.

Met de plantenwerkgroep FONAS worden de graslanden 
langs de Singel op Wolvenberg onderzocht, waarbij het 
Hondsdrafsnoepje de nodige aandacht krijgt. Ook onder-
zoeken we Park Spoor Oost, waar we notabene in één van 
de zijstraten een nieuwe plantensoort voor België ontdek-
ken. Het gaat om Alpengipskruid en de bron was niet te 
achterhalen. Ook maken we lijsten van de stadsflora op 
en rond het Vleeshuis, waarbij enkele nieuwigheden aan 
het licht kwamen, zoals Smalle ijzervaren en Zachte naald-
varen. Aan het Flandriaponton kieken we Havenpissebed, 
een nooit eerder zo ver stroomopwaarts geziene vondst.

September
Onze kleine beheersploeg wordt soms aangevuld met los-
se helpers en zo voeren we grote partijen maaisel af naar 
de ingang, waar het af en toe wordt opgehaald door de 
groendienst. Een monsterklus is het afzagen en afvoeren 
van Oosterse kornoelje (ca. 20 m2) uit het centraal gras-
land, dat ondanks de verwoestende vraat van konijnen 
nog moet gehooid worden. Hierbij worden ettelijke vier-
kante meters Moeraswalstro gevonden, geheel getrimd 
door de knaagdieren. Sommige soorten schijnen er toch 
nog voordeel bij te hebben.

Mannetjesereprijs (foto: Piet Schuttelaar)
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Een in België uitgestorven gewaande vlieg, Liancalus virens 
(ze heeft geen Nederlandse naam) heeft zich gevestigd in 
de tuin van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) 
te Antwerpen.

Het slankpootvliegje werd er voor het eerst opgemerkt in 
het voorjaar van 2012, daarna enkele keren in het voorjaar 
van 2013 en uiteindelijk nogmaals in oktober 2013. In 2000 
werd het vliegje 'uitgestorven' verklaard in de rode lijsten 
van België en Vlaanderen.

L. virens is een glanzend langpotig vliegje met een 
gestreept achterlijf. Het mannetje onderscheidt zich door 
de witte puntjes op het uiteinde van de vleugel.

Het beestje komt van nature voor in vochtige omgevingen, 
in de buurt van spattend water (watervalletjes,...) en dat 
schijnt het gevonden te hebben aan de grote vijver bij de 
ingang van de polikliniek van het ITG. Hier loopt het water 
vanuit 3 kleine waterbekkens over een aantal lamellen naar 
een ondiepe vijver. Oorspronkelijk was dit een onderdeel 
van een originele airco: door het water afgekoelde lucht 
werd naar binnen gezogen en in het gebouw verdeeld.

De vorm van dit uniek waterwerk lijkt ideaal voor Liancalus 
virens.

In september 2013 werd deze slankpootvlieg ook eenmalig 
opgemerkt en gefotografeerd in een tuin te Erpe. Deze 
melding en die te Antwerpen werden goedgekeurd door 
de specialisten van waarnemingen.be.

Natuurnieuwtjes uit 't stad

'Uitgestorven' vliegensoort
duikt op in Antwerpen

Tekst: Luc Verhelst

De Ligfiets Antwerpen

Steenhouwersvest 25
2000 Antwerpen
Tel: 03 293 74 56

e-mail: info@ligfiets.be

OPENINGSUREN:

MAANDAG ENKEL OP AFSPRAAK
DINSDAG ENKEL OP AFSPRAAK
WOENSDAG 14.00  TOT  18.30
DONDERDAG 14.00  TOT  18.30
VRIJDAG 14.00  TOT  18.30
ZATERDAG 11.00  TOT  18.00
ZONDAG ENKEL OP AFSPRAAK

Mannetje van de slankpootvlieg Liancalus virens (foto: Luc Verhelst)
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elke zondag
Werkvoormiddag Wolvenberg Berchem

Op zondagvoormiddag wordt van 9u30 tot 12u beheerd 
in het natuurgebied Wolvenberg te Berchem.
Concreet: 1, 8, 15, 22, 29 december; 5, 12, 19, 26 januari; 2, 
9, 16, 23 februari; en 2, 9, 16, 23 en 30 maart.

Afspraak aan de ingang Posthofbrug aan de blauwe 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!

Er wordt veel gesproken en geschreven over exoten, maar 
is ook voor iedereen duidelijk waarom een aantal soorten 
actief wordt bestreden? Wist je dat in sommige delen van 
Antwerpen zelfs palmbomen ontkiemen? En welke exoti-
sche planten groeien er zo nog in de stad?

Lesgever: Erik Molenaar

19u30-22u, Ecohuis Antwerpen (Turnhoutsebaan 139, Borger-
hout)

Cursussen
Hoe inschrijven voor deze evenementen?

1) Stuur een email naar:
cursussen@natuurpuntantwerpenstad.be en laat weten wel-
ke 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: 8€ voor leden / 10€ voor niet-leden; les of excursie 
  afzonderlijk: 4€ voor leden / 5€ voor niet-leden 
- Lezing Hans: Leden: 7€; Niet-leden: 8€
  Lezing Erik: Leden: 4€; Niet-leden: 5€

  Meer info: bel Marieke op 0494-08 06 34

dinsdag 18 februari 2014
Lezing: Exoten

Watervogels zijn in de winter op de meeste waterplassen 
aanwezig, maar niet iedereen kan daarom alle eenden op 
naam brengen, laat staan die bruine vrouwtjes. In deze 
cursus gaan we in op de herkenning van de meest voor-
komende watervogels. Na de cursus gaan we in het Ant-
werpse havengebied op rechteroever de opgedane kennis 
in de praktijk testen.

Lesgever: Bram Vogels

- Theorie: dinsdag 18 maart 2014, 19u30-22u, Ecohuis
  Antwerpen (Turnhoutsebaan 139, Borgerhout)
- Excursie: zondag 23 maart 2014, 9u30-12u, kerk van Ekeren
 (straatnaam: Markt).

woensdag 11 december 2013
Lezing: Weetjes en verhalen over paddenstoelen

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

Lesgever: Hans Vermeulen

vrijdag 21 februari
Algemene Vergadering Natuurpunt Antwerpen Stad

Zie voor meer info op p. 5 binnenin.

Deelname: Gratis

Andere activiteiten

dinsdag 18 & zondag 23 maart 2014
Watervogels

dinsdag 22 & zaterdag 26 april 2014
Voorjaarsbloeiers en stinzenplanten

Lesgeefster: Thérèse Verschueren

- Theorie: dinsdag 22 april 2014, 19u30-21u30, Ecohuis
  Antwerpen (Turnhoutsebaan 139, Borgerhout)
- Excursie: zaterdag 26 april 2014, 9u30-12u, vertrekpunt nog te
  bepalen (alleszins in het Antwerpse).

zaterdag 15 maart
Gevelgroen-actie

We kiezen een buurt uit waar we de bewoners bijstaan 
met de aanleg van een geveltuintje en bieden mensen van 
andere Antwerpse wijken de mogelijkheid om inheemse 
planten te bestellen. Zie voor meer praktische info op
http://www.natuurpuntantwerpenstad.be/act/geveltuinen.
html
Interesse? Mail info@natuurpuntantwerpenstad.be


