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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 90.000 gezinnen, die in Vlaanderen 20.000 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: 
1.850 exemplaren.

Redactie: Linda Bourgaux, Joeri Claes, Sebastiaan De Mot, Dominiek 
Dirkx, Touché Guimarães, Daisy Hoste, Erik Molenaar, Lieke van der Aa, 
Monique Van Dousselaere, Koen Van Keer, Minne Verlinden, Guy Voets, 
Johan Wyckmans. 

Nu de zomer in aantocht is, kunnen we weer volop 
genieten van de natuur, ook in de stad. Wij, de 

vrijwilligers van Natuurpunt Antwerpen Stad, blijven ijveren 
voor echte natuur in de stad, wat niet zo vanzelfsprekend 
is. 

Om onze strijd te kunnen blijven voeren hebben we onze 
leden nodig en wel op drie terreinen:
- om te genieten
- om te helpen
- om te zorgen dat we sterker staan.

Genieten kan door op ontdekking te gaan in je eigen stad! 
En daartoe organiseren wij verschillende activiteiten die 
te vinden zijn in onze kalender.

Helpende handen kunnen we steeds gebruiken, onder 
meer voor ons nieuw initiatief 'Park mee', een project 
waarbij burgers helpen om stadsgroen ecologisch te 
beheren. Op pagina 6 vind je heel wat wat meer info. 
Maar we zoeken ook nog andere medewerkers: van 
verslaggevers tot standenbouwers, van knutselaars tot 
organisatoren! Laat het ons weten als je vrijwilliger wil 
worden!

Als Natuurpuntlid kan je mee leden werven en daarmee 
kans maken om een prijsje in de wacht te slepen. Meer 
info vind je op pagina 14. Wie wil jij een lidmaatschap 
van Natuurpunt en dus zo'n boottochtje cadeau doen? 

Om te besluiten nog één mededeling. Op onze 
Algemene Vergadering werd een nieuw bestuur gekozen 
en zoals je merkt ook een nieuwe voorzitter. Onze vorige 
voorzitter neemt er Natuurpunt-engagementen bij op 
nationaal vlak, maar blijft in ons bestuur verantwoordelijk 
voor het werkveld Beleid. We danken Koen Van Keer dan 
ook hartelijk om onze ploeg een jaar lang met heel veel 
enthousiasme te hebben geleid.

Rit Van Damme
Voorzitter
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letterlijk 'de Theridion van het ASOP'). Op die manier 
wordt het toch een beetje een 'Antwerpse soort'.

Galgsysteem

De Kierkogelspin is een spin van de familie van de 
Kogelspinnen. Verschillende soorten, waaronder de 
Kierkogelspin, verwerken een ingenieus galgsysteem 
in hun web. Dat bestaat erin dat draden onder hoge 
spanning worden vastgemaakt tegen een oppervlak en 
onderaan worden bekleed met lijm. Wanneer een prooi 
tegen zo’n draad aanloopt, blijft zij plakken en probeert 
zich los te wrikken. Hierbij komt de draad los van het 
oppervlak en schiet met de prooi eraan omhoog, zodat 
die hulpeloos bengelend door de spin kan worden 
overmeesterd.
In België (en Antwerpen) komen nog twee heel nauw 
verwante spinnensoorten voor, die met het blote oog 
niet zijn te onderscheiden van de Kierkogelspin.

Eerste nieuwe Belgische spin ook in 
Antwerpen-stad gevonden!

Tekst: Koen Van Keer

Het verhaal begint in 1989. Antwerpenaar Herman 
Vanuytven vindt tijdens een excursie nabij Namen een 
spinnetje in een verlaten steengroeve. Er wordt niet veel 
van gemaakt, want het lijkt erg op een algemene soort, 
de Donkere kogelspin (Theridion mystaceum). Het is pas 
in 1993 dat Herman bij nadere studie verschillen vaststelt 
tussen de genitaalstructuren (geslachtsorganen) van de 
Donkere kogelspin en zijn spinnetje. Hij concludeert 
dat het om een nieuwe soort gaat. Als ook enkele 
buitenlandse arachnologen de soort vinden, blijkt dat 
Herman gelijk heeft en in september 2007 wordt het 
heuglijke nieuws aan de pers gemeld: de eerste nieuwe 
spinnensoort die ooit in België werd ontdekt, is een feit.

'Antwerpse' soort

Ondertussen werkten we in de schoot van de Belgische 
Arachnologische Vereniging, met een team van vier 
arachnologen waaronder Herman, aan een groots 
opgezet spinnenonderzoek binnen de Antwerpse 
Singel. Tijdens dat onderzoek werd de nieuwe soort, die 
we ondertussen de Nederlandse naam 'Kierkogelspin' 
meegaven, ook op verschillende plaatsen langs de 
spoorweglijn tussen de Plantin en Moretuslei en het 
toenmalige rangeerstation langs de Ellermanstraat (nu 
park Spoor Noord) aangetroffen. We zijn er redelijk 
zeker van dat de soort via spoorwegballast (de stenen 
tussen de sporen) vanuit het zuiden van ons land werd 
ingevoerd.

Het spinnenonderzoek had de naam 'Antwerps Spin-
nenOnderzoeksProject (ASOP)' en Herman besliste de 
soort te noemen naar dit ASOP. De wetenschappelijke 
naam is dus geworden Theridion asopi (de 'i' is een 
Latijnse genitiefvervoeging die 'van' betekent, dus 

Hoe gaat zo'n beschrijving van een 
nieuwe spin in zijn werk?

Het komt erop neer dat een aantal lichaamsdelen 
van de spin wordt gemeten en omschreven in een 
wetenschappelijk artikel. Het belangrijkste zijn 
de tekeningen van de geslachtsdelen. Die zijn bij 
spinnen immers uniek voor elke soort. De spin 
krijgt een naam en dat alles wordt gepubliceerd in 
een wetenschappelijk vakblad. In dit geval is dat 
het recentste nummer van het wereldvermaarde 
'Arachnology. The Journal of the British 
Arachnological Society'.

De Antwerpse ontdekker, Herman Vanuytven (foto: Koen Van Keer)

Vrouwelijke Kierkogelspin met prooi (foto: Dirk Cleiren)

Natuurnieuwtjes uit 't stad
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Een Levend Netwerk 
in Antwerpen

Tekst: Dirk Cleiren

Met de lentezon heeft ook een nieuw initiatief het 
daglicht gezien. De slogan luidt 'Mensen verbinden 
natuur, natuur verbindt mensen' en het doel is om de 
natuurgebieden in en rond de stad functioneel met 
elkaar te verbinden. Er liggen nu al 40 voorstellen op 
tafel die samen één groot samenhangend ecologisch 
netwerk moeten vormen, waarin dieren zich veilig tussen 
natuurgebieden kunnen verplaatsen. 

Het Groote Idee

Op de website (in opbouw) www.levendnetwerk.net 
kan je het grote plaatje zien: een 40-tal groene linten 
op de weinige plekken waar we dieren kunnen leiden 
doorheen een stad vol asfalt en beton. Samen goed 
voor 106 kilometer groen lint van Hoboken tot Ekeren, 
langs Wilrijk, Berchem, Mortsel, Deurne en Merksem 
en met verbindingen naar Brasschaat, Wijnegem, 
Borsbeek, Hove, Edegem, Aartselaar, Hemiksem,... 
Hierdoor wordt de natuur een stuk rijker en weerbaarder. 
Migratie van planten en dieren tussen groengebieden 
verkleint onder meer de kans op inteelt (genetische 
verarming) en als een diersoort om een of andere 
reden in een gebied uitsterft, kan het vanuit naburige 
natuurgebieden opnieuw gekoloniseerd worden.

Elk zijn eigen klein idee

Het totaalplan oogt ambitieus en omvangrijk, maar is 

het ook haalbaar? Het antwoord is duidelijk 'ja' maar niet 
alles en niet overal tegelijk. Een hoop ideeën zijn op zich 
niet zo moeilijk realiseerbaar. Via Google Maps kan je op 
elk voorstel inzoomen. Kijk gerust naar de voorstellen in 
jouw eigen leefomgeving. Soms kan een half ingegraven 
betonnen buis onderaan een draadafsluiting al wonderen 
doen om bijvoorbeeld zoogdieren door te laten. Het 
grote idee wordt haalbaar als er genoeg mensen zin 
krijgen om hun stukje van het grote netwerk te realiseren. 
Een verfrissende aanpak, als alternatief voor de oude 
beleidsplannen van de overheid die te weinig in de praktijk 
werden omgezet. Actie en samenwerking, daar gaan we 
nu van uit.

Kansen voor samenwerking

Het leuke is dat het Levend Netwerk aanzet tot 
samenwerking. Het netwerk verbindt letterlijk de 
verschillende afdelingen van Natuurpunt. Het wordt 
ook een heel leuk project voor onze specialisten die 
bezig zijn met zoogdieren, amfibieën, fotografie, 
verkeersslachtoffers,… Lokaal zet het dan weer aan 
tot praten met de grondeigenaars in de buurt van een 
natuurgebied, een gemeentebestuur, de beheerder 
van een waterloop,… En als we op die manier de eerste 
makkelijkere stukken van het netwerk op de kaart krijgen, 
staan we in een betere positie om ook de moeilijkere 
en duurdere onderdelen op de onderhandelingstafel te 
krijgen.

Ree (foto: Rob Wuyts)

Ree doet het goed in Vlaanderen en ze staan aan de 
rand van de stad. Ze zitten al in Niel, Hove, Schoten en 
Brasschaat. Met een klein steuntje in de rug kunnen ze nog 
dichterbij. En ze proberen, met wisselend succes. In de 
Hobokense Polder zijn ondertussen een mannetje en een 
vrouwtje gespot (mogelijk de Schelde overgezwommen). 
Als ze voor mekaar vallen kan er een populatie ontstaan. 
Op de E19 ter hoogte van de Vuile Plas is er spijtig 
genoeg eentje doodgereden dat vanuit de populatie 
van het Moretusbos in Hove wou uitzwermen. Het vele 
vrijwilligerswerk op Waarnemingen.be levert al die kennis, 
kijk maar eens op http://www.levendnetwerk.net/ree. Het 
ideaal zijn ecoducten over het Albertkanaal in Deurne 
en over de E19, duur en ambitieus maar ze staan toch 
al in enkele beleidsplannen. Goedkoper is bijvoorbeeld 
de vallei van de Grote Struisbeek aanpassen. Als een 
verbinding voor Ree geschikt is gemaakt, kunnen heel wat 
andere dieren er mee van profiteren.

Ree tot in de stad?

Beleid
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Vrijdag 21 februari 2014 was de aangename kelder van 
de Groene Waterman het decor voor de algemene 
vergadering van Natuurpunt Antwerpen Stad (NAS).
De avond ging van start met een woordje van de 
voorzitter, waarna het werkingsverslag, het financiële 
verslag van NAS en de reservaatrekening, de begroting 
en de kandidaat-bestuurders werden toegelicht. 
Zowel het werkingsverslag, het financiële verslag, 
als de bestuursleden werden door de aanwezigen 
goedgekeurd en verkozen. 

Na het officiële gedeelte trakteerde Koen Van Keer 
ons op een mooie presentatie met als onderwerp: 
spinnen als indicator voor Antwerpse stadsnatuur. Hij 
stelde ons enkele interessante resultaten voor van het 
ASOP (Antwerps SpinnenOnderzoeksProject), waarbij 
de voordelen van spinnen in onze omgeving nog eens 
op een rijtje werden gezet. Er werden in Antwerpen 
250 verschillende soorten spinnen gevonden waarvan 
41 rode lijstsoorten en zelfs 5 nieuwe soorten voor de 
Belgische fauna. We kunnen zeker en vast besluiten 
dat het werkingsgebied van NAS in de stad niet 
‘verloren’ is voor de natuur. We blijven in de toekomst 
dus best aandacht geven aan het ecologisch beheer 
van de stadsnatuur, waardoor die een rijke bron van 
biodiversiteit wordt.

Algemene vergadering 
Natuurpunt Antwerpen Stad

Tekst: Ines Stokkaer

Om de bijeenkomst af te sluiten kon iedereen genieten 
van een hapje en een drankje op de receptie. Er werd 
gezellig nagekaart over het voorbije jaar, over de leuke 
avond, maar vooral werden er plannen gemaakt voor 
de toekomst. Het is duidelijk: Natuurpunt Antwerpen 
Stad heeft een mooi jaar beleefd en bruist van de 
nieuwe ideeën!

De gezellige kelder van de Groene Waterman (foto: Johan Wyckmans)

Overzicht van veertig potentiële projectgebieden 
rondom Antwerpen waar ingrepen kunnen leiden tot een 
natuurnetwerk

We maken het nog concreter

D e  N a t u u r p u n t a f d e l i n g e n  m e t 
werkingsgebied binnen Antwerpen of de 
stadsrand werken de komende maanden 
de meest beloftevolle voorstellen verder 
uit. Er komen ook actieplannen rond 
enkele belangrijke diersoorten die 
deze natuurverbindingen goed kunnen 
gebruiken. Hierover later meer.

Verslag
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Antwerpenaars beheren 'hun' park

Park Mee! in Domein Hertoghe...

Het project Park Mee! ontstond uit de vraag van heel wat 
Antwerpenaren om te helpen bij het beheer van groen 
in de stad. NAS beheert echter enkel de Wolvenberg, 
en dat gebied is te klein om alle kandidaat-beheerders 
te bedienen. Er was dus nood aan meer groene ruimte 
om (mee) te beheren. Anderzijds zoekt NAS steeds 
naar mogelijkheden om mensen bewust te maken van 
het belang van biodiversiteit en die biodiversiteit waar 
mogelijk een duwtje in de rug te geven. 

Vanuit die beide verzuchtingen werd het project Park 
Mee! geboren. In Park Mee! staat het ecologisch 
medebeheer  door  buurtbewoners  centraa l . 
Buurtbewoners en -verenigingen worden in eerste 
instantie aangesproken en gemotiveerd door NAS 
om mee te werken aan het beheer van het groen in 
hun buurt. Vervolgens worden ze bijgestaan met raad 
en daad, en uiteindelijk is het de bedoeling dat een 
groep buren autonoom verder werkt aan het ecologisch 
beheer van het buurtgroen, zij het met opvolging door 
Natuurpunt.

NAS vond het district Antwerpen en de groendienst 
van de stad Antwerpen bereid om het project te 
ondersteunen en er werd beslist dat Domein Hertoghe 
het pilootproject van Park Mee! zou worden. Gaandeweg 
bleek basisschool De Kolibrie, die tegenover het park 

huist, een belangrijke partner in het project. Zij engageren 
zich om samen met de kinderen het park mee te beheren. 
Daarnaast zijn we nog naarstig op zoek naar andere 
partners en bewoners die mee de handen uit de mouwen 
willen steken. 

...waar Wezel en Groene specht wonen

Het buurtparkje ligt tussen Singel, Markgravelei, Karel 
Oomsstraat en Jan Van Rijswijcklaan en is zo’n 3,5 ha groot. 
In het domein met zijn kalkrijke, zandlemige bodem is 
een Essen-iepenbos-begroeiing aanwezig met een aantal 
voor onze stad zeldzamere planten, die getuigen van de 
oorspronkelijke flora. We vinden er een kruidlaag met 
voorjaarsflora zoals Bosanemoon, Gewone vogelmelk en 
Kraailook. In de struiklaag zien we Hazelaar en Gewone 
vlier, maar bijvoorbeeld ook Europese vogelkers en 
Dauwbraam. In de boomlaag zijn Zoete kers, Zomereik, 
Iep en Es bepalend. Qua fauna vinden we er Egel, Wezel, 
Bosmuis, Groene specht, Grote bonte specht, Boomklever 
en Boomkruiper, maar ook bijzondere kleine diertjes, zoals 
een spinnetje dat in dit park voor het eerst in België werd 
aangetroffen: de Klimopdwergzesoog.  

Door een ecologisch parkbeheer hopen we op een hogere 
biodiversiteit. In de toekomstige ruige bosrand verwachten 
we op termijn bijvoorbeeld verschillende dagvlinders, zoals 
Kleine vos of Bont zandoogje. Natuurpunt Antwerpen Stad 
houdt in elk geval nauwlettend in de gaten of er nieuwe 
planten- en dierensoorten bijkomen in het park.

Natuur in de stad

Tekst: Valerie Eurlings

Domein Hertoghe is het pilootproject van Park Mee!, een vernieuwend project van 
Natuurpunt Antwerpen Stad (NAS) dat stadsbewoners betrekt bij het creëren van 
een hogere biodiversiteit in de openbare ruimte in hun buurt. Op de feestelijke 
startdag 22 juni van het project staan wandelingen voor groot en klein en animatie 
op het programma.

Wezel (Foto:Kris De Rouck)

Bont zandoogje (foto: Els Roos) 
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Big Jump 2014
Door massaal en op hetzelfde tijdstip in het water 
te springen zet de Big Jump-campagne burgers aan 
om hun rivieren te heroveren om zo de innige band 
die er was tussen mens, dier en water te herstellen.
Tegelijkertijd is het een krachtig signaal naar de 
beleidsmakers voor het voeren van een Europees 
en regionaal waterbeleid.

Ondanks zware inspanningen en investeringen voor 
zuivering van afvalwater, komt immers nog steeds 
vervuild water in onze rivieren terecht. 
De Europese Kaderrichtlijn Water vereist dat het 
oppervlakte- en grondwater in Europa tegen 2015 
van goede ecologische kwaliteit is.

Vorig jaar waren er in heel Vlaanderen 3831 jumpers 
en 12798 bezoekers op 23 locaties.

In Antwerpen springen we op 13 juli om 15 uur 
massaal het water in aan het MAS (Bonapartedok) 

Natuurpunt Antwerpen Stad nodigt alle 
geïnteresseerden van harte uit op de feestelijke 
opening van het project op zondag 22 juni. Op 
het programma staan:

- 11u: Speeches en de nodige lintjes knippen.
- 11u15 en 12u15: Gratis gegidste wandelingen,   
  onder andere met natuurkenner Joeri Cortens, 
  bekend van Wild van dieren (VTM).
- 11u15 en 12u15: Een keitof natuureducatief spel 
  voor kinderen.
- Vanaf 12u15: De eerste beheerwerken van NAS 
  in Domein Hertoghe!  Alle helpende handen, 
  groot en klein, zijn welkom.
- Doorlopend: Een hapje en een drankje. 

Inschrijven voor de wandelingen en het spel is 
niet nodig, maar wie het wel doet, krijgt alvast 
een gratis koffiekoek en sapje. 
Inschrijven kan per mail naar: 
valerie.eurlings@natuurpuntantwerpenstad.be.

Opening Park Mee!

Natuur in de stad

Help ons de natuur 
te beschermen en 

uit te breiden

Hernieuw je 
lidmaatschap.

Stort je lidgeld 
(€ 24 / jaar voor het hele 

gezin) op rekening:

IBAN: BE17 2300 0442 
3321, van Natuurpunt, 
Coxiestraat 11, 2800 

Mechelen. 

Met vermelding 
"Hernieuwing 
lidmaatschap"

en je lidnummer.
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In Natuur.stad 2.1 verscheen een artikel over het 
Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia 
axyridis). Deze invasieve soort heeft zoals wordt 
beschreven in het artikel een aantal inheemse soorten 
in sneltreinvaart verdrongen. Ook in Antwerpen is het 
Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje ondertussen een 
algemene soort. Zoals bij veel invasieve soorten is zijn 
succes te danken aan de combinatie van een weinig 
kieskeurige levensstijl en een gebrek aan natuurlijke 
vijanden.

Groot was mijn verbazing dan ook toen ik in mijn tuin 
een Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje aantrof 
met opvallende heldergele haren achteraan op zijn 
dekschilden. Microscopisch onderzoek wees uit dat 
het hier om de vruchtlichamen ging van een parasitaire 
schimmel, Hesperomyces virescens.

Hesperomyces virescens behoort tot de orde van 
de Laboulbeniales. Deze schimmels, waarvan reeds 
meer dan 200 soorten beschreven zijn, parasiteren op 
insecten. Besmetting vindt plaats door contact tussen 
de insecten, zoals tijdens de paring. Hesperomyces 
virescens komt niet alleen voor bij het Veelkleurig 
Aziatisch lieveheersbeestje maar ook bij verschillende 
inheemse soorten. Hoewel een besmetting met 
deze schimmel voor de gastheer niet dodelijk is, zal 
de schimmel toch voedingsstoffen aan zijn gastheer 
onttrekken en op deze wijze de conditie van de gastheer 
beïnvloeden.

De plaatsen van infectie op het lichaam (bij vrouwtjes 
op de dekschilden en bij mannetjes op de buikzijde 

Lieveheersbeestjes hebben SOA's... 
en dat is maar goed ook

Tekst en illustratie: Kevin Gielen

Natuur in de stad

Na een overdonderend succes vorig jaar, organiseert 
onze afdeling voor de tweede keer de Nacht van 
de Vleermuis in Antwerpen: er is een interessante 
spreekbeurt, een nachtelijke vleermuizentocht met 
batdetectors, een lichtval voor nachtvlinders en 
kinderanimatie.

Op zaterdag 30 augustus vanaf 19u30, in de 
Zeevaartschool (Noordkasteel-Oost 6, 2030 
Antwerpen) met wandeling rond Noordkasteel.

Presentatie in aula Ortelius om 20u over vleermuizen 

van het achterlijf) doen vermoeden dat Hesperomyces 
virescens zich vooral tijdens het paren verspreidt. Maar dit 
hoeft niet altijd zo te zijn. Soorten die tijdens de winter in 
grote groepen samenklitten zoals het Veelkleurig Aziatisch 
lieveheersbeestje, zouden ook via deze weg besmet 
kunnen worden. Verder zou ook het microklimaat van de 
stad de verspreiding van de schimmel bevorderen.

Tot nu toe zijn er slechts twee waarnemingen van 
Hesperomyces virescens terug te vinden in Waarnemingen.
be, één uit Antwerpen (18/10/2013) en één uit Averbode 
(16/06/2013). Beide met het Veelkleurig Aziatisch lieve-
heersbeestje als gastheer. Aangezien deze schimmel 
een natuurlijke vijand is van het Veelkleurig Aziatisch 
lieveheersbeestje zou het zeker interessant zijn om de 
verspreiding in Antwerpen van deze boeiende schimmel 
beter te kennen. Hierbij is de plaats van de infectie op 
het lieveheersbeestje ook zeker interessante informatie.

Nacht van de Vleermuis in Antwerpen
door Kris Boers. Deze presentatie wordt afgesloten met 
een korte quiz (en prijs!).

Wandeling rond het Noordkasteel met als doel enkele 
soorten vleermuizen te zien. Het geluid van de beestjes 
wordt hoorbaar gemaakt met behulp van batdetectors. 
We plaatsen een lichtval om nachtvlinders (eten voor 
vleermuizen) te kunnen bewonderen.
Voor de kinderen wordt tijdens de presentatie een 
kinderactiviteit voorzien, eventueel gekoppeld aan een 
(teken-en-knutsel) wedstrijd. Inschrijven is verplicht via 
maarten.schurmans@natuurpuntantwerpenstad.be
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Voor de eerste maal organiseert Natuurpunt Antwerpen 
Stad samen met het District een bijenwandeling 
in Berchem. Maak kennis met de Honingbij en de 
solitaire bijen, hoe ze leven en voor hun nageslacht 
zorgen. Waarom sterven vandaag zoveel bijen? 
Bijengidsen en stadsimker vertellen alles over deze 
onmisbare diertjes en ook iets over de historische wijk 
waar we door lopen.

Bijenwandeling Berchem 
op zaterdag 7 juni 2014

Startplaats: Er zijn lange wandelingen voorzien vanaf 
13 uur (vertrek om de 10 minuten, tot max. 14 uur) + 
een kinderwandeling om 13u30 op het Burgemeester 
E. Ryckaertsplein (voor het station van Berchem). 
De korte wandeling start om 14u30 uur voor het 
Atheneum aan de Uitbreidingsstraat.
Eindplaats: Rond 16 uur aan het Districtshuis waar 
allerhande info en animatie is voorzien, zoals de 
inwijding van de bijenkorven op het dak van het 

Bijenwandeling in Berchem en Antwerpen

Afdelingsnieuws 

Districtshuis, knutselstands en een springkasteel voor 
de kinderen en het timmeren van een bijenhotel.
Info en inschrijven via het e-mailadres: 
bijeninberchem@natuurpuntantwerpenstad.be. 
Je geeft zelf een vertrekuur op of wacht een startuur af. 
Inschrijven is verplicht. 

Bijenwandeling Antwerpen 
op zondag 15 juni 2014

Startplaats: Museum voor Schone Kunsten
Lodewijk de Waelplaats (Antwerpen Zuid)
Eindplaats: bij de Aalmoezenierstraat
Vertrekuur: vanaf 10u30 om het half uur
en de wandeling duurt 2 uur.
Info en inschrijven via het e-mailadres:
bijenwandeling@natuurpuntantwerpenstad.be
Je geeft zelf een vertrekuur op of wacht een
startuur af. Inschrijven is verplicht.

Meer info: 0474 886 486 (Rit Van Damme)



Natuur.stad juni – augustus 201410

Natuur in de stad

Op zoek naar nachtvlinders in 
de stad
De Lepidoptera of schubvleugeligen zijn de groep van 
insecten waartoe onze dag- en nachtvlinders behoren. 
Het onderscheid -en verschil in populariteit- tussen 
beide groepen is er omdat de eerste dagactief en 
meestal felgekleurd zijn, terwijl nachtvlinders de 
reputatie hebben om ‘grijs of bruin’ te zijn en enkel ’s 
nachts te vliegen (beide onwaar!). In dit artikel zal ik 
proberen enkele van deze vooroordelen bij te stellen 
en ook aan te tonen waarom het bestuderen van 
nachtvlinders in de stad (Antwerpen) zinvol is. 

'Het boek ‘Dagvlinders van de Benelux’ beschrijft zo’n 
120 soorten dagvlinders voor België, Nederland en 
Luxemburg samen. In België alleen al zijn niet minder 
dan 2512 soorten dag- en nachtvlinders vastgesteld. Op 
Waarnemingen.be werden al 896 soorten nachtvlinders 
gedocumenteerd in de stad Antwerpen.

Lichtvallen en smeer

Feit blijft dat nachtvlinders voor de meesten onder ons 
een nogal mysterieus bestaan leiden. Veelal komen we 
enkel met deze beestjes in contact door het occasionele 
individu dat binnen is gevlogen en fanatiek rondjes 
vliegt rond de felste lichtbronnen. Als we nachtvlinders 
in onze buurt echt in kaart willen brengen, bestaat de 
eerste strategie erin een lichtval of skinnerval in tuin of 
terras op te stellen. Via een sterke lichtbron (~125 watt) 
worden nachtvlinders aangetrokken. Daaronder staat 
een witte doos (40 x 40 x 40 cm) opgesteld met materiaal 
(bv. eierdozen) zodat de nachtvlinder uit het licht kan 
wegkruipen. De val zelf wordt best vlak voor valavond 
opgesteld en bij het eerste licht leeggemaakt. Op een 
warme zomeravond is het goed mogelijk dat honderden 
nachtvlinders zich tegen de ochtend in de val bevinden. 

Tekst: Maarten Schurmans

Dit is ook het geval voor kleine tuintjes in de stad of zelfs 
balkons. Er zijn echter soorten die niet zo gevoelig zijn 
voor licht. Veel van deze soorten komen wel af op ‘smeer’. 
Dit is een mengsel van (goedkope) wijn, suiker (50/50) en 
dat kan aangevuld worden met (rottend) fruit. Dit goedje 
wordt op bomen gesmeerd en blijkt voor enkele specifieke 
soorten onweerstaanbaar (bv. weeskinderen). Uiteraard zijn 
er nog een aantal meer complexe vangstmethoden (bv. 
met gebruik van feromonen,…). Tot slot is het ook mogelijk 
om, zoals bij een klassiek veldbezoek, nachtvlinders met 
een netje te vangen of te slepen.

Zelf ben ik in 2010 gestart met het bestuderen van 
nachtvlinders. Op 2 jaar tijd ving ik bijna zoveel nachtvlinders 
in mijn stadstuintje in Berchem als er dagvlinders in de 
Benelux zijn waargenomen. Hierbij zijn ook verschillende 
mooie soorten die volgens Waarnemingen.be nog niet 
eerder vastgesteld waren in de stad Antwerpen (bv. 
Witbandsilene-uil en Egale bosrankspanner). Of wat denk 
je van de vangst vorig jaar van een Grijze heide-uil op een 
balkon in Edegem (Grijze heide-uil werd in 2012, noch in 
2013 waargenomen op de Kalmthoutse Heide tijdens een 
gerichte inventarisatie van de nachtvlinders).

Met deze bijdrage hoop ik jullie al een beetje warm 
gemaakt te hebben voor het verder bestuderen van deze 
grote en boeiende groep insecten.

Rood weeskind (foto Robert Pieters)

Grote Beer  (foto Dieder Plu)
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Interview met 
Maarten Schurmans

Tekst:Touché Guimarães

werkveld Educatie mee te trekken zeer 
interessant. Vooral wil ik open cursussen 
verbonden aan excursies organiseren. 
Maar ook voordrachten, vormingen voor 
leden en vrijwilligers (communicatie/
ledenwerving). Ik had al enkele ideeën 
voor de stemming. Ik hoop ze in alle 
openheid tot discussie te kunnen 
realiseren. 
Kunnen ook mensen met een redelijk 
volle agenda zich actief voor de natuur 
inzetten?
Zeker! Alle bijdragen zijn zinvol!

Tenslotte: welke boodschap wil je nog 
aan onze lezers meegeven?
Ik geloof heel sterk in de kracht van het menselijk 
verstand. Met de juiste visie en redelijkheid, kunnen we 
alle natuur- en milieuproblemen oplossen!

Maarten is niet alleen het jongste lid 
van ons bestuur, maar ook iemand 
d ie  de  n ieuwe generat ie  goed 
vertegenwoordigt. Met een sympathieke 
glimlach ontvangt hij ons met zijn 
schattige dochtertje Maya op zijn arm.

Kan je een beetje over jezelf vertellen?
Ik ben in Leuven geboren, waar ik 
ook studeerde. Na mijn doctoraat als 
Burgerlijk scheikundig ingenieur begon 
ik voor Umicore te werken. Daarom 
verhuisde ik in 2009 naar Antwerpen. Ik 
ben getrouwd met Grietje, die geboren 
is in Chili, en onze dochter Maya is nu 
3,5 jaar oud. Van nature ben ik zeer nieuwsgierig, open 
en gedreven. 

Jouw hobby’s?
Natuur, natuur, natuur! Ik hou ervan om in de natuur te 
gaan wandelen en te observeren wat er leeft, bloeit en 
verandert (hij weet veel over vogels, libellen en vlinders, 
red.). Maar ik ben ook geïnteresseerd in technologie en 
samenwerking met mensen.

Waarom de natuur in gaan, Maarten?
Vooral om tot rust te komen, de seizoenen te beleven. 
Er is zoveel te zien en over de wereld te leren.

Hoe heb je de natuur ontdekt?
Toen ik 12 jaar was, begon ik over de natuur te 
lezen. Tijdens mij tienerjaren kreeg ik les van enkele 
leerkrachten die actief waren in de natuurvereniging. 
Zij hebben mij beïnvloed. In 1995 nam ik deel aan de 
open natuurdag. Daar ben ik in contact gekomen met 
enkele enthousiaste JNM’ers (JNM = Jeugdbond voor 
natuur en milieu, red.). Vanaf toen ben ik echt actief de 
natuur beginnen bestuderen in het veld, eerst vogels 
kijken, daarna ook vlinders en libellen.

En jouw betrokkenheid bij NAS?
Mijn eerste contact was met de bewegingsgroep. Ik 
was ook onder de indruk van de cursus 'verhalen over 
paddenstoelen'. Toen ik de enquête kreeg via het blad, 
besloot ik me actief te engageren, onder meer bij de 
organisatie van de algemene vergadering. Momenteel 
trek ik ook de Nacht van de Vleermuis in Antwerpen en 
het werkveld Educatie.

Was je van het begin van plan om in het bestuur te 
stappen? Wat zijn jouw projecten?
Niet echt. Ik werd gevraagd en vond het idee om het 

Interview

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
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Afdelingsnieuws

Natuurbeheer en -monitoring
Gevangen in het azotisch aroom van stad en snelweg

Tekst: Erik Molenaar

Februari 2014

Eind vorige maand zette de bloei van allerlei soorten 
in, met als bijkomende verrassing het in bloei komen 
van Oosterse kornoelje! We kregen bezoek van de 
Berchemse school ‘De Kring’, die kruinhout wilde 
gebruiken voor een project op de speelplaats. Nu 
beheren we ook een aantal keren op ons natuurgebied 
buiten de ring, waar in het wilgenbroekbos nog heel 
wat Chinese liguster kon worden uitgespit. Het aandeel 
esdoorns en Witte paardenkastanje wordt ingeperkt. 
Ook hier is de schade door konijnenvraat aanzienlijk. 
In het grasland treden oneetbare soorten, vooral Frans 
hertshooi en Jacobskruiskruid sterk op de voorgrond. 
Later in de maand focussen we op gevaarlijk hout 
langs het wandelpad, waarbij loshangende takken en 
overhangend hout worden weggenomen. 

We gaan opnieuw naar de Zoo voor een ronde 
opnames, maar er worden geen speciale soorten 
meer bij gevonden, wel een heel stel verwilderende 
siersoorten waarvan de echte wildheid in een tuin 
nogal ter discussie staat. Toch willen we dit verder 
zetten om de beheerders aldaar een lijst te kunnen 
geven van af te raden sierplanten. Er zijn tenslotte ook 
inheemse soorten die zich wild verspreiden in de Zoo, 
en één daarvan is Gaspeldoorn, waarvan we enkele 
exemplaren vinden in de nabijheid van het verblijf van 
Zwarte beer. De iepen staan reeds in bloei, net zoals 
op Wolvenberg. En we kunnen niet geloven dat de 
natuur inderdaad zo’n 6 weken vooruitloopt op het 
normale schema. 

In het laatste weekend komt Bart weer de grote 
Robinia's aan de ingang onttoppen. Er is jeugdige 

hulp en we verdelen de aandacht over het beheer en de 
begeleiding van de cursisten natuurgids. 

Maart 2014

Met veel moed spitten we eindeloos Oosterse kornoelje 
uit. De twijgen die zo makkelijk terug zouden kunnen 
wortelen worden minutieus afgevoerd. Zonder dat wij het 
wisten zijn grote werken langs de Singel aangevat. We 
gaan aan de Konijnenwei nog een vegetatiebeeld noteren 
–er staat al zoveel in bloei!– en belanden er in een dikke 
modderlaag. Blijkbaar kwelt er na elke zware regenbui een 
massa water op in de rand van het fietspad. Aanplanting 
van ‘eender wat’ zal hier niet baten, enkel moerassoorten 
zullen het hier uithouden. Van daar naar de Kerk van 
Berchem toont een zelfde beeld: overal zijn meerdere 
meters van de berm met permanent grasland afgegraven. 
Tot troost worden er struikjes en boompjes voorzien, in 
repels tussen de parkeerplaatsen. Bovendien worden de 
middenbermen eveneens tot nul herleid. In het terugkeren 
passeren we nog even Domein Hertoghe, waar grote delen 
voorjaarsflora zijn vervangen door aangeplante knolletjes 
van exotische hyacinten. Bosanemoon is al in bloei. Er zijn 
verhardingswerken gaande aan de oostingang, zodat we 
naast het pad moeten lopen.

De lente is nu volop ingezet: Sleedoorn is bijna uitgebloeid 
en wordt afgelost door Zoete kers, Boswilg, Ruwe berk 
en Rode bes. Gewone vlier staat in knop. Er komt kleur in 
het bos en de eerste Tjiftjaf mengt zijn lied onder dat van 
Koolmees en Pimpelmees. Het is een troost dat soorten 
als Maarts viooltje en Hondsdraf massaal bloeien. Tijdens 
een excursie (buiten de kalender) passeren we de tuin 
van Pax Christi Vlaanderen op de Italiëlei, waar de oude 
kloostertuin onherkenbaar is omgevormd tot strakke 
plantsoentjes en nieuwe paden. We ontdekken er wel Maarts Viooltje (foto: Luc Clarysse)

Tjiftjaf (foto: Frank Wynen)



Natuur.stad juni – augustus 2014 13

Bunzing gevonden in Berchem
Tekst: Erik Molenaar

Afdelingsnieuws

Midden maart komt er een telefoontje van iemand 
die een dode marter heeft gevonden. Een volwassen 
Bunzing ligt verstijfd in een berm, hij is dus nog maar 
pas gestorven. Het dier vertoont geen uiterlijke wonden. 
Het lijkt een mannetje en is goed op gewicht.

Dit roofdiertje is al meermaals in deze omgeving gezien. 
De eerste ons bekende waarnemingen dateren van  
december 1992, toen een dode Bunzing op Wolvenberg 
werd gevonden. Enkele weken later werd er nog één 
aangetroffen, reeds flink vergaan. Het eerste dier is naar 
de veearts gebracht die er (gratis) een sectie op deed. 
Het dier was leeggebloed in de buikholte. Er was toen 
volop rattenvergif gebruikt op zowel de Singel als in 
het Brilschanspark. We beschikken niet over geschreven 
bronnen, maar volgens de herinnering bevond er 
zich destijds een mooie populatie die vooral aan de 
bermen van de Kennedytunnel en het Kiel is gezien, 
alsook op Hobokense Polder. Zowel de spoorbermen 
als wegbermen van de Kleine Ring worden door deze 
dieren gebruikt voor hun (voedsel)tochten.

Het leefgebied van een bunzingmannetje kan 
opmerkelijk groot zijn, waarbij de verste uithoeken tot 
3-4 km uit elkaar kunnen liggen. Per nacht worden dan 
ook vaak behoorlijke afstanden afgelegd, onder meer 
afhankelijk van het jachtsucces. Het dieet is volledig op 
prooien, soms op aas en afval gericht, in tegenstelling 
tot dat van Steenmarter, die er ook een behoorlijk Bunzing (foto: Bernard Dekimpe)

vegetarisch menu op nahoudt. Tijdens de paartijd in het 
voorjaar -vooral maart en april- zijn mannetjes druk op 
zoek naar vrouwtjes die ze opsporen in overlappende 
territoria. We vermoeden dat de meeste roofdiertjes 
vroegtijdig sterven door contaminatie met gifstoffen 
die ze opnemen via hun prooien, zoals Bruine rat, Mol 
en Konijn. De meeste rattengiffen zijn gebaseerd op 
pesticiden met coumarinederivaten. Dit zijn stoffen die 
de bloedstolling remmen, waardoor de dood intreedt.
Bunzingen hebben bij ons nauwelijks of geen natuurlijke 
vijanden. Ze bereiken soms wel een leeftijd van 10 jaar. 

een monsterpopulatie van Eenbloemige veldkers, een 
uiterst zeldzame neofyt. Aan de Bocht van Oosterweel 
treffen we tussen de plastickorst op de dijkvoet de 
eerste (en enige) Spindotterbloem van de Stad aan. Op 
de dijkflank staan vele hooilandsoorten volop in bloei, 
onder meer Knolboterbloem, Avondkoekoeksbloem, 
Jacobskruiskruid, Wilde peen en Rode klaver. De bijen 
vieren feest.

April 2014

Vanaf de eerste week staat bijna heel het natuurgebied 
in bloei van Look-zonder-look. Zelfs de Gewone vlier 
opent zijn bloemknopjes. Zoiets is nooit eerder zo 
vroeg gebeurd. Bij het opruimen van onze Oosterse 
kornoelje zien we de buitengewone vruchtbaarheid van 
de zaden nog maar eens. In sommige graslandjes staan 
tot 25 kiemplanten per m². De konijnen hebben alles 
kaal gevreten, maar deze laten ze toch maar staan! We 
noteren ook de eerste bloei van Gewone smeerwortel 
en Kruisbes. Onze Grote keverorchis verschijnt en dat is 
het signaal voor een extra controle op andere speciale 
soorten. Zo verschijnen reeds de eerste aardappelgallen 
aan de nog kale eiken, vlinderen Boomblauwtje en 
Oranjetip langs de bosrand en vouwt de paddenstoel 

Voorjaarspronkridder zijn witte hoed open. Bij het 
speuren naar waterplanten en salamanders valt vooral 
een forse algenbloei op, zowel in de vijver als in de 
poelen. Tijdens het uitspitten van woekerstruiken vinden 
we als bij toeval een nieuwe populatie Bijenorchis. Je 
mag er eigenlijk niet aan denken hoeveel er wellicht al 
gesneuveld zijn, want wie let er nu op zijn voeten als hij 
doodmoe de ene spadesteek na de andere onder de 
wortels zet? Als de vogels om ons heen gehaast alarm 
slaan is het een goed excuus om even te stoppen en 
omhoog te kijken, want dan vliegt een Sperwer over.

Boomblauwtje (foto: Fr. & R. Simons-De Roeck)
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Op 7 maart werd in een zonovergoten Stadspark 
een Kolibrievlinder aangetroffen. De soort is een 
buitenbeentje onder de pijlstaarten (een familie van 
vaak grote nachtvlinders) omdat ze altijd als volwassen 
insect overwintert. Dat gebeurt echter vooral in Zuid- en 
Centraal-Europa, waar het niet te hard wintert. In de 
zomer komt ze dan terug tot bij ons.

Het ziet er naar uit dat de voorbije winter uitzonderlijk 
is omdat meerdere waarnemingen aantonen dat 
een aantal exemplaren erin geslaagd is bij ons te 
overwinteren. In tegenstelling tot Citroenvlinder of 
Dagpauwoog houdt de Kolibrievlinder geen echte 
winterslaap. In het Middellandse Zeegebied gaat de 
soort ook in de winter af en toe voedsel zoeken.

Een factsheet van BBC meldt dat deze soort 
tegenwoordig (in tegenstelling tot vroeger) ook in 
staat is te overwinteren in Zuid-Engeland. Dat lijkt dus 
overeen te stemmen met deze waarneming.

Uitzonderlijk vroege 
Kolibrievlinder in Stadspark

Tekst: Koen Van Keer

Kolibrievlinder (foto: Marleen Van Renterghem)

Natuurnieuwtjes uit 't stad
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Natuurnieuwtjes uit 't stad

Soortenfiche: Sporkehout

Het hoofd vol buskruit? De zintuigen vlak? Geen lust 
of fut meer? Help!

Optie 1: Sluit de ogen. Laat je adem zakken en ga 
dagdromen. Vanaf je terras op een zuiderse heuvelrug 
kijk je naar de avondzon. Zachte stralen strijken 
over een glooiend landschap van gele brem. Twee 
zoemende hommels. Een koekoek. Nieuwe maan.

Optie 2: Neem mij in huis. Ik ben een Vuilboom (niet 
zelf-gekozen naam), ook Sporkehout genaamd, 
want ik was geliefd sprokkelhout voor oven en vuur. 
Eveneens werd ik massaal gekapt voor mijn fijne 
houtskool, ingrediënt voor een krachtig buskruit. Maar 
ik overleefde en kwam mooi terug in natuurgebieden 
en bossen. En nu ook graag bij jou.

Verstand op waakvlam
Ben ik een boompje? Ben ik een struik? Breek er je 
hoofd niet over. Ik hou me gedeisd in een hoekje 
en groei slank omhoog tot een bescheiden hoogte. 
Je mag me altijd wat bijknippen om me omhoog te 
stimuleren. Mij wat water geven is prima, al hoeft het 
alleen echt bij droogte, wanneer je me in een kuip 
wilt laten groeien. Jij gunt me af en toe een blik. Al 
de rest doe ik zelf.

Bewoonde miniplaneet
Ik schijn een eigen zwaartekracht te bezitten. 
Talloze liefhebbers van nectar zuig ik tot bij mijn 
witte bloesems tijdens mijn lánge bloeiseizoen. 
Daarna draag ik besjes die in hun leven drie kleuren 

aannemen, en dan vogels lokken. In mijn kleine universum 
leven velerlei bijen en vlinders. Citroenvlinder en 
Boomblauwtje ben ik ook als kraamkamer tot nut.

Bloesemhoning in de thee
Neem plaats op je tuinstoel en zet al je zintuigen open. 
Zacht gezoem, subtiele geuren en tintelende smaken 
worden je deel. Dat is het spel van stadsbijen, -honing 
en -imkers. Hierin speel ik een grote rol. En jij weldra 
ook. Door mij te planten en stadsbijen zo overvloedig 
van nectar te voorzien. Een fijne gedachte terwijl je 
lepeltikkend een portie stadshoning door de thee roert.

P.S. Al wat opgeknapt?

Tekst: Sebastiaan De Mot

Zenuwen te strak gespannen? Ik word je rustpunt

Sporkehout, bes (foto: Frank Vincentz) 

Sporkehout, bloesem (foto: anoniem, Wikipedia) 

Fiche
- Standplaats:  In je stadstuin of balkonkuip. Zon of 
  halfschaduw
- Onderhoud: Snoei die overtollige tak gerust weg.  
  Heel droog = water geven
- Uitzicht:  Slank. 4-tal meter. Gladde, donkere bast. 
  Gave, eironde bladeren vanaf april 
- Bloei: Jongste takken dragen groenwitte
  bloemtrosjes (mei-september)
- Vruchten: Bessen niet-eetbaar. Verschijnen na de 
  bloei (groen-rood-donkerblauw)
- Wetenschappelijke naam: Rhamnus frangula
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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!

Hoe inschrijven?

1) Stuur een email naar:
cursussen@natuurpuntantwerpenstad.be 
en laat weten welke cursus(sen) je wil volgen. 
Vermeld eventueel je lidkaartnummer van 
Natuurpunt.

2) Betaal op volgend rekeningnummer:
IBAN: BE60 5230 8051 9270 met vermelding van 
je naam en cursus(sen) waarvoor je inschrijft.

  Meer info: Maarten Schurmans 0478-800.755

Agenda

Andere activiteiten

Cursussen

Beheer Wolvenberg Berchem

Op woensdagavond wordt vanaf 19u (april-augustus) 
beheerd in het natuurgebied Wolvenberg te Berchem.
Concreet: woensdag 4, 11, 18, 25 juni, 2, 9, 16, 23 en 30 juli, 
6, 13, 20, 27 augustus.

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

- 7 juni - bijenwandeling Berchem - voor het station 
  vanaf 13u, aan atheneum om 14u30
- 15 juni - bijenwandeling Antwerpen - Museum van 
  Schone Kunsten - vanaf 10u30
- 22 juni - startdag Park mee - Domein Hertoghe - 11u
- 13 juli - Big Jump - Museum aan de Stroom, 
  Bonapartedok - 15u
- 3 augustus - Vlinder mee: tel de vlinders in je tuin
- 30 augustus - Nacht van de vleermuis - Zeemanshuis  
  vanaf 19u30
- 5 september - wandeling op Wolvenberg - 10u aan 
  blauwe container (hoek Singel en Posthofbrug)

Dinsdag 3 en woensdag 18 juni 
Planten van de stenige stad

Dinsdag 19 en zondag 24 augustus
Vlinders

Vooral verweerde muren die rijk zijn aan kalk vormen de 
ideale voedingsbodem voor bijzondere muurplanten. Ook 
Antwerpen is een prachtige en gevarieerde muurflora rijk, 
met soms uiterst zeldzame soorten, die in Vlaanderen bijna 
uitsluitend op gebouwen te vinden zijn. 

Lesgever is Hans Vermeulen.
-  Theorie: dinsdag 3 juni 2014, 19u30-22u. Ecohuis 
  Antwerpen (Turnhoutsebaan 139, Borgerhout)
- Excursie: woensdag 18 juni 2014, 19u30-21u30. 
  Museum aan de Stroom, Hanzestedenplaats 1, 2000 
  Antwerpen

Prijs leden/niet-leden: 12/15€ (of 7/8€ per onderdeel)

Ben jij ook zo gefascineerd door vlinders en ben je ook 
zo verwonderd over de prachtige kleuren en vormen van 

deze beestjes, kom dan naar onze cursus 'Vlinders'. We 
praten zowel over dagvlinders als nachtvlinders, ook motten 
genaamd. 

Lesgever is Hugo Wouters
- Theorie: dinsdag 19 augustus 2014, 19u30-22u. 't Oud 
  Kapelleke, F. Coosemansstraat 127, Berchem
- Excursie: zondag 24 augustus 2014, 14u-16u. Bospolder,  
  aan parking op einde van Vierkerkenstraat, Ekeren

Prijs leden/niet-leden: 8/10€ (of 4/5€ per onderdeel) 


