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UITDAGING
Wilde, robuuste  natuur bestaat niet meer in België. 

Oerbossen zoals in Polen hebben wij niet. Bij uitstek 
in de stad is het een uitdaging om het beetje natuur 
dat nog rest te behoeden voor allerlei bedreigingen, 
en welke!
Ons reservaat Wolvenberg, 9 hectare aaneengesloten 
natuur met een spectaculaire diversiteit aan plant- en 
diersoorten zou ‘te klein’ zijn volgens het nieuwe 
natuurdecreet, zodat we voor het beheer ervan mogelijk 
niet meer op een subsidie hoeven te rekenen! Zou 
onze overheid niet juist actief mee moeten zoeken naar 
resterende stukjes natuur om ze te vrijwaren?
Het overdonderende succes van onze eerste inheemse 
plantenmarkt bewijst dat jullie de natuur alvast een 
handje willen helpen, zelfs tot in de geveltuin en op het 
balkon! Wist je dat het grootste natuurdomein van de 
stad juist gevormd wordt door de vele tuinen? Volgend 
jaar voorzien we zeker meer dan genoeg planten, zodat 
iedereen met interesse dit gebied kan uitbreiden. De 
ongewervelde dieren en ook de gierzwaluwen, die we 
in dit nummer beschrijven, zijn jullie alvast dankbaar.

Veel leesplezier en blader zeker ook naar de achterflap! 
Daar vind je een mooi overzicht van al onze cursussen, 
wandelingen en excursies. Met de zomer voor de deur 
kijk ik ernaar uit om weer te genieten van het buiten 
zijn. Aan iedereen wens ik een deugddoende vakantie 
in de natuur!

Rit Van Damme
Voorzitter
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juni - augustus 2015 – jaargang 4 – nummer 2 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. Lid worden betekent dat je deel uitmaakt van een grote 
vereniging met meer dan 95.000 gezinnen, die in Vlaanderen 22.000 ha 
natuurgebied beheert.

Contact
Koen Van Keer, Boomgaardstraat 79, 2018 Antwerpen (03-226 76 01, 
info@natuurpuntantwerpenstad.be).

Lid worden
Lidgeld per gezin: € 27/jaar. Te storten op rekeningnummer 
BE17 2300 0442 3321 met vermelding van je huidig lidnummer of voor 
nieuwe leden met vermelding van je naam en adres. Je ontvangt dan 
zowel het nationale tijdschrift Natuur.blad als het lokale ledenblad 
Natuur.stad. Bovendien krijg je korting bij aankopen in onze Natuur.winkel. 
Leden van Natuurpunt uit een ander werkingsgebied kunnen voor € 7 
een abonnement op Natuur.stad nemen. Te storten op rekeningnummer 
BE60 5230 8051 9270 met vermelding van je lidnummer, naam en adres.

Giften
Donateurs storten een extra bijdrage bovenop hun lidgeld. Vanaf € 40 per 
kalenderjaar krijg je een fiscaal attest. Storten kan op BE56 2930 2120 7588 
met vermelding ‘Wolvenberg –projectnummer 7743’.

Natuur.stad is het driemaandelijks ledenblad van Natuurpunt Antwerpen 
Stad. Gedrukt op een alcoholvrije pers met inkten op vegetale basis op 
Cyclus Print 100% gerecycleerd papier door De Wrikker cvba. Oplage: 
2.500 exemplaren.

Redactie: Joeri Claes, Yannice De Bruyn, Sebastiaan De Mot, Karen Kerff, 
Bart Van de Voorde, Monique Van Dousselaere, Koen Van Keer, Minne 
Verlinden, Johan Wyckmans.
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Red de natuur in je buurt 
Ook Wolvenberg bedreigd!

Tekst: Koen Van Keer

De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurreservaten 
drastisch hervormen. De plannen die nu voorliggen betekenen echter de 
doodsteek voor de huidige aanpak van erkende natuurreservaten en voor het 
realiseren van lokale, kleinere gebieden door natuurverenigingen.

Vorig jaar bleek uit een analyse van cijfers van het VITO 
dat 3 miljoen Vlamingen geen toegang hebben tot 
een natuurgebied op wandelafstand van hun woning. 
Uit de Grote Natuurenquête van Natuurpunt bleek 
dan weer dat 9 op 10 Vlamingen aangeven natuur op 
wandelafstand belangrijk te vinden.
Net nu de roep om meer natuur op wandelafstand 
almaar luider klinkt, dreigt de administratie daar het 
mes in te zetten.

Kleine natuurreservaten ten dode 
opgeschreven. Wolvenberg bedreigd!
De steun voor aankoop en beheer van erkende 
natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt 
geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels 
op wandelafstand van woonkernen. Die 10ha moet 
aaneengesloten zijn, dus er mag geen weg door lopen. 
Deze bepaling maakt dat ook ons eigen reservaat 
Wolvenberg-Brilschans zijn erkenning als natuurgebied 
dreigt te verliezen. De totale oppervlakte bedraagt wel 
12 ha, maar doordat Wolvenberg en Brilschans door 
de Antwerpse ring gescheiden zijn, wordt de 10ha 
aaneengesloten gebied niet gehaald.

Wandelen of spelen in de natuur: 40% 
geschrapt
Volgens de huidige plannen zal 40% van de subsidies 
voor de openstelling van de natuurgebieden geschrapt 
worden. Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters 

en fietsers zullen niet onderhouden en uitgebouwd 
kunnen worden. Die subsidies zorgen er nu juist voor 
dat natuurgebieden toegankelijk worden voor iedereen. 
Ook de werking van de bezoekerscentra is ernstig 
bedreigd. Nochtans komen daar jaarlijks honderddui-
zenden bezoekers om er hun wandel- of fietstocht te 
starten, informatie te vinden of voor een versnapering.

Vlaamse natuur dreigt uit de boot te 
vallen
Natuur die niet onder de bescherming van Europese 
richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en 
beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreser-
vaten zal op die manier in de kou blijven staan.

Steun voor samenwerking met 
gemeenten verdwijnt
Vlaanderen is één van de meest verstedelijkte regio’s 
van Europa. De Vlaming die graag wandelt, fietst en 
jogt in de natuur moet het dan ook vooral hebben 
van de verschillende grote en kleine natuurreservaten. 
Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten 
beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal dat 
vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

Help de natuur en 
teken de petitie!

Natuurpunt roept haar leden niet vaak op om 
actief te mobiliseren. Dat komt omdat we er 
dikwijls voor kiezen om in overleg tot akkoorden 
te komen met het beleid. De huidige plannen 
dreigen ons echter gedeeltelijk vleugellam te 
maken waardoor we onze kerntaak -het vrijwaren 
van de weinige natuur die ons in Vlaanderen 
nog rest- niet meer kunnen uitvoeren.

Het is nog niet te laat. Overtuig minister 
Schauvliege om de huidige voorstellen 
aan te passen en teken de petitie:
http://www.natuurpunt.be/ 
petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan
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De gierende Gierzwaluw 
weer in het land

Tekst: Monique Van Dousselaere

Weet je wat mijn droom is? Dat alle architecten, ontwerpers, aannemers en 
bouwheren echt rekening houden met biodiversiteit. Als er al aan gedacht wordt 
dan vaak alleen in het kader van ruimte voor ‘groen’. “Goed bezig toch? Want 
met de plantjes komen toch ook de beestjes?”

Met de plantjes komen inderdaad de beestjes, maar 
helaas worden geschikte broedplaatsen hierbij telkens 
vergeten. Wat hebben de ‘rotsbroedende’gierzwaluwen, 
huismussen, zwarte roodstaarten en de vleermuizen 
eraan dat ze veel insecten kunnen verorberen, maar 
nergens een plaats vinden om te broeden? Laat ons 
de situatie van de Gierzwaluw onder de loupe nemen.

Gierzwaluwen zijn oorspronkelijk rots- en klifbewoners. 
Doordat mensen zich gingen vestigen in stenen 
gebouwen met kieren en holten, is de Gierzwaluw die 
ook gaan gebruiken als broedplaats.
Maar leuke plekjes achter dakgoot, schoorsteen, rooster 
of regenpijp worden zeldzaam sinds de opkomst van 
isolatie en platte dakpannen (waar ze niet meer onder 

kunnen). Renovatie en nieuwbouw vervangen oude 
gebouwen met fantastische nestplaatsen. Het mag dan 
ook niet verwonderen dat populaties sterk achteruit 
gingen zodat de Gierzwaluw beschermd werd.

Geen zwaluw
De naam Gierzwaluw is misleidend want het gaat niet 
om een zwaluw. De soort is verrassend genoeg verwant 
met de veelkleurige kolibries en niet met de sterk 
gelijkende huis-, boeren- of oeverzwaluw.
De orde Apodiformes, waartoe zowel de Gierzwaluw 
als kolibries behoren, betekent letterlijk ‘vogels zonder 
poten’. Gierzwaluwen hebben niet veel aan een stel 
poten. Ze eten, paren én slapen in de lucht en komen 

1. achter boeiboorden

2. achter kapotte roostertjes

3. achter/onder loodslabben

4. bij muurankers

5. onder kapotte of 

scheefliggende dakpannen

6. langs schoorstenen

7. bij dakkapellen

8. achter de goot op de muur

9. bij regenpijpen

10. bij ontbrekende stenen

Nestgelegenheden voor de Gierzwaluw (illustratie: zwaluwen.info)
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Rapporteer zelf

Help ons gierzwaluwkolonies te lokaliseren. Meld waar je gierzwaluwen in- of uit een nest of nestkast zag 
vliegen. Dat kan via de nestkastenmodule van waarnemingen.be: “Mijn waarnemingen” > “Mijn nesten”.

Gebruik de handleiding op 
waarnemingen.be/download/Handleidingnestenmodule.doc.pdf (hoofdlettergevoelig). 
Een mail aan vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be kan ook.

enkel in aanraking met vaste structuren wanneer ze 
broeden.
Hun vleugels -sterk en lang- zijn des te beter ontwikkeld. 
Ze stellen de Gierzwaluw in staat om zeer snel 
acrobatische vliegkunsten uit te voeren. Ze halen daarbij 
vlot 120 km per uur en in duikvlucht zelfs meer dan 200 
km per uur.
Gierzwaluwen leven lang, vijftien tot twintig jaar, en 
verorberen per dag 10 à 20.000 insecten. Ze helpen dus 
mee om populatie-explosies bij insecten te vermijden.

Migrant
Elk jaar keert de Gierzwaluw tegen eind april-begin 
mei terug uit Afrika om in onze streken te broeden. Ze 
hebben een tocht van wel 7000 km achter de rug! Van 
mei tot augustus zijn ze herkenbaar door hun typische 
vlucht over de stad en hun schrille, ‘gierende’ geroep. 
Gierzwaluwen zijn erg trouw aan hun nestplaats. Het 
is voor deze vogels dan ook een ramp wanneer een 
gebouw wordt afgebroken of gerenoveerd en ze hun 
vertrouwde plaatsje niet terugvinden. Ze vliegen dan als 
verloren rond en missen heel dikwijls dat broedseizoen, 
waardoor de populatie niet voldoende aangroeit.

Antwerpen, gierzwaluwenstad
In 2009 besloot de stad Antwerpen om een uniek 
gierzwaluwenproject op te zetten, naar aanleiding 
van de afbraak van een havenloods waarbij vele 
gierzwaluwslachtoffers vielen. Samen met Natuurpunt 
Antwerpen Noord en de dienst Leefmilieu, Natuur en 
Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, werden in de 

loop van drie jaar 1.250 nestkasten voor gierzwaluwen 
opgehangen. Een nieuwe toekomst voor onze gierende, 
muggenetende vrienden!

Help de Gierzwaluw
Denk je eraan nestkastjes aan je gevel te hangen? Hou 
dan rekening met het volgende:
 » de oriëntatie van het nestkastje is best noordelijk, 

oostelijk of (beschermd tegen regen) westelijk. Pal 
zuidelijk wordt het nest veel te warm en drogen de 
kuikens (twee tot drie) letterlijk uit

 » plaats de kast best onder de dakrand of een 
uitsteeksel, beschermd tegen regen en zon én 
zodanig dat er geen duiven op kunnen nestelen

 » verzeker een vrije val van 3 meter onder de 
nestkast, want gierzwaluwen vallen uit hun nest en 
vliegen pas weg na 3 meter

 » plaats zoveel mogelijk nestgelegenheden bij 
elkaar want gierzwaluwen zijn koloniebroeders. 
Hang ze in groepjes van vier of vijf zodat ze hun 
nest gemakkelijk terugvinden.

Gierzwaluwen zorgen zelf voor de schoonmaak van hun 
nestkast. Hun uitwerpselen zijn zo klein en droog dat 
ze verpulveren. Ze geven geen overlast en besmeuren 
de gevels niet.

Profiteer bij renovatie van een aanwezige stelling zodat 
je hoog aan je gevel kan. Ben je met renovatie of 
nieuwbouw bezig, overweeg dan inbouw-neststenen, 
geïntegreerde nestgelegenheid of speciale dakpannen 
(zie http://www.zwaluwen.info/gierzwaluw/nesten.php).

Gierzwaluw verlaat nestkast (foto: Kurt De Wispelaere)
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Zorg voor meer biodiversiteit 
in je tuin: ongewervelde dieren

Tekst: Koen Van Keer

Afgelopen zomer verscheen in het wetenschappelijke blad Science een 
zorgwekkend artikel: terwijl de menselijke bevolking de voorbije 35 jaar 
verdubbelde, is het aantal ongewervelden in die periode zowat gehalveerd.

Geheel terecht baart dat de onderzoekers serieuze 
zorgen. Ongewervelden zijn via vaak complexe relaties 
met planten, dieren, schimmels... immers cruciaal in 
zowat alle ecosystemen. Zij zorgen voor de afbraak 
van organisch materiaal, voor bestuiving van gewassen, 
hebben hun eigen interne ‘pest control’-systeem, ze zijn 
zelf voedsel voor gewervelde dieren,...

Een categorie apart
Natuurlijk zijn wij mensen als ‘gewervelde dieren’ 
doorgaans meer geïnteresseerd in andere gewervelden. 
Dat heeft te maken met een gevoel van verwantschap. 
Dat gevoel maakt bijvoorbeeld ook dat we doorgaans 
minder problemen hebben met het doden van 
pakweg een mier, in vergelijking met bijvoorbeeld een 
konijn. Een objectief waardeverschil is er echter niet 
tussen beide levens. Het aantal mensen dat vogels 
bestudeert is bijvoorbeeld ook een pak groter dan het 
aantal coleopterologen (keverspecialisten). Geheel 
onterecht als je het mij vraagt. De echte diversiteit 
in vormen, kleuren en levenswijzen vind je bij de 
ongewervelden. Daar zitten ook de ‘kampioenen’ op 
zowat alle fronten: de grootste krachtpatsers, hoogste 
springers, diepste gravers, de snelsten, traagsten, de 
best gecamoufleerden, de felst gekleurden, diegene 
die het best bestand zijn tegen hitte en koude, noem 
maar op. Enkel op vlak van intelligentie en misschien 
leeftijd doen gewervelden het doorgaans beter.
Punt is dat ongewervelden het bestuderen en observeren 
meer dan waard zijn, zelfs in een stadstuintje.

Kwetsbare Antwerpse populaties
Ongewerveldenonderzoek in Antwerpen heeft 
aangetoond dat er vaak een grote diversiteit aan soorten 

aanwezig is. Het aantal exemplaren ligt echter zo laag 
dat de populaties erg kwetsbaar zijn en dus vatbaar 
voor lokaal uitsterven. Dat lage aantal exemplaren 
heeft vooral te maken met de grote versnippering en 
dus kleine oppervlakte van de habitats. De Antwerpse 
stadstuinen vormen samen nochtans veruit de grootste 
groene oppervlakte in de stad. Het is dus duidelijk 
dat een ongewervelden-vriendelijke inrichting van die 
tuinen een enorm potentieel biedt voor de Antwerpse 
biodiversiteit.

Tips voor een faunarijke tuin
Inrichting: 
 » zorg voor verschillende vegetatielagen (‘strata’). 

D.w.z. zorg voor een ‘kruidlaag’, een struiklaag 
en indien mogelijk misschien zelfs voor enkele 
bomen.

 » denk daarbij zowel aan waardplanten (bv. voedsel 
voor rupsen), als aan nectarplanten (bv. voor de 
volwassen vlinders).

 » gebruik inheems plantenmateriaal.
 » voeg oude tuinmuren niet altijd direct op.
 » stapel houtblokken of stenen op beschaduwde 

plekken.
Beheer: hoe dan ook is een beetje ‘verwildering’ een 
goede zaak voor ongewervelden, dus
 » laat bladafval plaatselijk liggen.
 » niet te veel maaien en snoeien. Laat dus ook het 

gras (tenminste gedeeltelijk) groeien.
 » gebruik zeker geen biociden.

Schilpadtor (foto: Henk Wallays)

De rups van het Icarusblauwtje heeft klaversoorten nodig (foto: Henk Wallays)
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Nacht van de Vleermuis 2015
Tekst: Maarten Schurmans

Natuurpunt Antwerpen Stad wil minder gekende, groene plekjes van ’t Stad in 
de kijker zetten. Zo ook tijdens de komende Nacht van de Vleermuis.

Spoor Oost (een voormalige containerterminal) is in een 
stedelijke context bijna uniek te noemen vanwege de 
grote open ruimte (10 ha) en de zeer beperkte verstoring 
de voorbije jaren. Dit leidde recent tot de vondst van 
enkele bijzondere plantensoorten (o.m. Stijf vergeet-

mij-nietje, Ronde ooievaarsbek en Duinvogelmuur). Aan 
deze rust komt in 2015 een einde door de Sinksenfoor 
en de intentie om een groot deel van het domein in 
te richten als (tijdelijke) parkeerplaats. Niettemin heeft 
het stadsbestuur de bedoeling om ook een belangrijk 
deel te voorzien als sport-, spel- en parkgebied. 
Reden genoeg dus voor Natuurpunt om bijkomende 
verkenningen uit te voeren. Om de buurt voor deze 
nieuwe locatie warm te maken worden deze zomer 
verschillende activiteiten op Spoor Oost georganiseerd. 
Er worden ook enkele gebouwen opgeknapt. Als 
onderdeel van de Nacht van de Vleermuis zal één van 
deze gebouwen als uitvalsbasis dienen voor een lezing 
en kinderactiviteiten. 

Wat mag je die avond verwachten? We richten net zoals 
vorig jaar een Batcafé in, er is een kennismaking met 
insectenvoedsel en we trachten vleermuizen in beeld 
te brengen met batdetector en infraroodcamera. Tot 
slot zal ook dit jaar een nachtvlinderval (eten voor de 
vleermuizen) opgesteld worden.

Praktisch

Zaterdag 29 augustus
Aanvang: 19:30, einde omstreeks 22:30
Start: Buurtspoorweglei, ingang 
tot het terrein Spoor Oost.
Inschrijven verplicht via maarten.
schurmans@natuurpuntantwerpenstad.
be. Het aantal plaatsen is beperkt. 
Leden: gratis. Niet-leden: € 1
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Bezoek Wolvenberg in de zomer
foto’s: Wim Strecker

Knopig helmkruid

Grote kaardebol

juni – augustus 2015 Natuur.stad8

Reportage



landkaartjeJakobskruiskruid

Rapunzelklokje
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Slakken van Antwerpen
Tekst: Jelle Ronsmans

Slakken zijn een soortengroep waarover veel mensen weinig meer weten dan dat 
ze problemen veroorzaken in onze moestuintjes. Dat is gedeeltelijk waar, maar 
grotendeels ook niet. In elk geval vind je slakken overal, ook in het centrum van 
Antwerpen.

Wanneer je gaat zoeken in je eigen tuin of het park in de 
buurt, dan vind je al snel exemplaren van de algemene 
soorten. Vaak herken je ze als de boosdoeners die je 
sla eten. Dat kan, maar niet alle slakken eten vers loof, 
dat zijn er maar een handvol, en vaak exoten. In België 
alleen al komen meer dan 170 soorten voor! Waarvan 
zo’n 70 in Antwerpen. Het grootste deel wordt niet 
gevonden in het stadscentrum, maar in de omliggende 
gebieden zoals de verschillende forten (IV, V, VI, VII en 
VIII), de Scheldeoever, Konijnenwei en de bermen van 
de Singel.

Wat maakt Antwerpen tot een 
interessante omgeving voor slakken?
Slakken (Gastropoda) zijn weekdieren (Mollusca). Ze 
hebben geen botten zoals wij, maar een vochtig, week 
lichaam. Ze lopen dus gevaar voor uitdroging. Daarom 
vinden we slakken meestal in een vochtig milieu en 
beschermen ze zichzelf soms met een huisje van kalk. 
Deze kalk moeten ze opnemen uit de omgeving. Veel 
kalk in de bodem geeft veel slakken. Antwerpen heeft 
plekken met veel calcium in de bodem, waardoor het 
een interessante plaats voor slakken is.

Daarnaast moet er voldoende vocht en voedsel voor 
de slakken zijn. Dit voedsel bestaat voor de meeste 
soorten uit doodbladafval, schimmels of kadavers. 
Enkele soorten zoals de Gewone wegslak voeden zich 
met vers plantmateriaal. Soorten die de meeste mensen 
in hun tuin zullen terugvinden zijn de Gewone tuinslak, 
de Segrijnslak en enkele naaktslakken zoals de Gewone/
Spaanse wegslak en de Zuidelijke akkerslak.

Een andere factor die maakt dat Antwerpen veel 
soorten telt, is de grote verscheidenheid aan biotopen 
op zijn grondgebied. We vinden hier oude vochtige 
loofbossen, humusrijke wegbermen, schrale graslanden, 
kleine struwelen van wilg en meidoorn, rivieroevers, 
zoetwater, brakwater, oude gebouwen, tuinen... Elk 
van deze biotopen bevat andere soorten slakken. Hoe 
meer verschillende biotopen hoe meer potentiële 
slakkensoorten.

Kolonisatie van deze biotopen gebeurt deels via dieren 
en wind. Neem daarbij nog eens de mens die continu 
voorwerpen verplaatst (bouw van huizen, via de haven, 
vakantie…) en je begrijpt het plaatje. Slakken zijn snelle 
kolonisatoren. Hoewel de structuur van de omgeving 
in een stad vaak verandert waardoor kwetsbare 
diersoorten soms moeilijk standhouden, blijkt dat voor 
slakken minder een probleem. Zeker de kleine soorten 
(± 2mm) kunnen in zeer kleine delen van de biotopen 

Gewone tuinslak (foto: Frank Coulier)

Gewone wegslak (foto: Erik Toorman)
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overleven (bijvoorbeeld onder een steen of boomstam 
die blijven liggen is).

De grotere soorten doen er iets langer over om zich te 
verplaatsen omdat de wind voor hen geen optie is. Zij 
bewegen vooral mee met materialen (bijvoorbeeld een 
houten constructie die na 5 maanden verplaatst wordt). 
Aangezien er in een stedelijke omgeving meer van dit 
soort migratiemogelijkheden zijn dan bijvoorbeeld in 
een bos, lijkt het logisch dat de meeste soorten in het 
Antwerps gebied wijd verspreid zijn.

Exoten
Naast deze snelle verspreiding is er ook meer kans op 
exotische soorten. In steden komen er via schepen en 
mensen veel buitenlandse spullen mee, die af en toe 
een slakje bevatten. Zo zien we de laatste jaren het 
verschijnen van verschillende soorten exotische slakken. 
Voorbeelden zijn o.a. de Zuidelijke akkerslak, de Spaanse 
aardslak, de Spaanse wegslak, de Wormnaaktslak, het 
Duintolletje en de Gekielde loofslak. Deze soorten 
hebben zich intussen weten te vestigen in verschillende 
gebieden.

Zelf op pad om slakken te zoeken
Je kan op het vlak van slakken nog altijd nieuwe 
ontdekkingen doen in Antwerpen. Veel privé-terreinen 
zijn nog niet onderzocht en bevatten misschien wel 
verborgen schatten! We doen daarom een oproep 
aan mensen om soorten te melden uit hun tuin, een 
park, stuk braakgrond of vijver. Je kan daar altijd op 
zoek gaan onder boomstammen, stenen of afval en 
de waarnemingen -liefst met een foto- posten op de 
meldingssite waarnemingen.be . Op die manier kunnen 

je gegevens gebruikt worden om de kennis over slakken 
in Antwerpen te vergroten.

Wil je graag meer weten over slakken? Je kan mee op 
excursie met de nieuwe Natuurpunt slakkenwerkgroep 
Arianta of met de Koninklijke Belgische Vereniging voor 
Conchyliologie.

Gekielde loofslak (foto: Tom Van den Neucker)

Vakantie- en trekkingfietsen
Santos  •  Surly  •  Jan Janssen  •  Patria

Grotesteenweg 95 - 2600 Berchem
Tel. 03 239 84 74
info@fietsendespecht.be
www.fietsendespecht.be

open:

di - wo: 9 -12 & 13 -18 uur
do: 13-19 uur
vrij 13-18 uur
za: 9.30 -16.30 uur

op afspraak?
bel of mail
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Studie en beheer
Tekst: Erik Molenaar

Januari 2015
In de eerste week van het nieuwe jaar brengen we met 
de Groendienst een plaatsbezoek aan Wolvenberg. We 
worden geconfronteerd met de beginnende kaalkap 
van de viaductbermen aan de Posthofbrug. Ons terrein 
ligt daar nu open en bloot, zonder ingangspijlen of 
signalisatie. Verhakseld kroonhout bedekt decimeters 
dik de kruidlaag. Hierin bevindt zich nochtans een fraaie 
populatie bijenorchis. We zijn sprakeloos. Er schieten 
uiteindelijk drie bomen over. Zelf ruimen we Oosterse 
kornoelje op langs de rand van het natuurgebied. Op 
de heuvel stellen we inheemse bomen vrij. De laatste 
planten van het vorige groeiseizoen staan nog in bloei 
en de nieuwe komen er al aan. Hazelaar is er vroeg bij 
met zijn gele katjes.

De week nadien verplaatsen we jonge bomen uit onze 
graslanden. Ze verhuizen naar de ingang waar we de 
houtkant herstellen. Een twintigtal exemplaren van 
Gewone meidoorn, Ruwe berk, Zomereik en Gewone es 
verhuizen naar een plaats waar ze zeker niet (door ons) 
gemaaid zullen worden. De weken daarna beperken 
we ons tot het echte winterwerk: voorzichtig uitheemse 
bomen verwijderen, zonder de onderliggende struiklaag 
te vernielen.

Februari 2015
Langs de Singel zijn enkele sluipingangen ontstaan. 
Er ligt veel -ook gevaarlijk- afval. We gebruiken 
Robiniahout om de hekken te vernieuwen. Dat vraagt 
meerdere weken. Waar Robinia verdwijnt, verschijnt 
spoedig een struiklaag met vooral Gewone vlier, Aalbes, 
Kruisbes, Gewone es en Eenstijlige meidoorn. 
Op liggend oud esdoornhout vinden we een mooi 
bontgekleurd wortelkussen. Een drietal Inktzwammen, 

waaronder de Grote viltinktzwam, maakt op hout soms 
een steriel oranjebruin luchtmycelium of ozonium. 
Het is nog maar de tweede maal dat we dit fenomeen 
aantreffen op Wolvenberg. De zware tak is bovendien 
gekoloniseerd door Gewoon judasoor. Op gevallen 
kroonhout van Gewone esdoorn zien we naast een 
hele reeks van nitrofiele korstmossen ook bladmossen 
als Gewoon sikkelsterretje en een aantal nog steriele 
haarmutsen. 

In het Valentijnsweekend wacht ons een verrassing 
aan de hoofdingang, grote modderpoelen tot bij de 
welkomstpanelen. Blijkbaar is een camion er over 
de berm gereden. We hopen dat de groendienst 
snel de beloofde obstakels plaatst die autoverkeer 
tegenhouden. Nog een verrassing, een bezoek van 
het Servicepunt vrijwilligers. Er worden sfeerbeelden 
gemaakt van het vrijwilligerswerk op Wolvenberg. Het 
zonnetje schijnt. De vlierknoppen beginnen al uit te 
lopen, de vissen paaien in de vijver, de vogels fluiten. 
We werken verder aan het hek langs de Singel. Bij het 
opruimen van het werkgerief zoekt een buizerd zijn heil 
in het natuurgebied, achternagezeten door drie kraaien. 
Ondanks de winterkou is er ‘s middags volop thermiek 
en stijgen zilvermeeuwen hoog de lucht in. 

Maart 2015
We krijgen deze maand al de eerste lenteprikken met 
meer dan 15 °C. Dat betekent amfibieëntrek, bloeiende 
wilgen, ontkiemende voorjaarszaden en de eerste Agaatvlinder (foto: Paul en Marianne Wouters-Horemans)

Hernieuw je lidmaatschap

Help ons de natuur in de stad te 
beschermen en uit te breiden. Stort 
je lidgeld (€27 voor het hele gezin) op 
rekening IBAN: BE17 2300 0442 3321 
van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 
Mechelen met vermelding “Hernieuwing 
lidmaatschap” en je lidnummer.

Alvast hartelijk dank
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vlinders (o.a. Agaatvlinder, Citroentje, Dagpauwoog) 
en wilde bijen (o.a. dikke hommels). Kleine insecten 
bewegen boven de windluwe hoekjes en de eerste 
Tjiftjaf laat zich horen. 
In de tweede week komt de groendienst de beloofde 
arduinen verkeerswering plaatsen. Gelukkig behoort het 
parkeren van zware voertuigen aan de startplaats van 
het natuurwandelpad nu tot het verleden. We werken 
nog steeds verder aan de hekjes langs de Singel. Bij 
het opruimen van onwelkome en giftige exoten wordt 
het hout gekliefd en als afpaling gebruikt. De drie 
grote robinia’s aan de loods worden stilaan ontkroond 
om voorrang te geven aan de kwijnende berken. Onze 
beheerploeg is de laatste tijd met nieuwe krachten 
aangevuld. We vernoemen Jo, Jan en Kristof. We zijn 
nu elke week met acht man. Meer volk is nog steeds 
welkom! 

Midden maart treffen we een klein kamp aan, een fiets, 
twee dubbele matrassen, een hoop afval, resten van 
kampvuren en een massa kinderkleren. We laten een 
boodschap en een telefoonnummer van Crisisopvang 
achter. Na meerdere dagen -de bewoners zijn niet meer 
opgedaagd- wordt alles uit het terrein gedragen.

Aalbes en Wilde kardinaalsmuts beginnen uit te 
botten. De eerste Sleedoorn komt in bloei, samen met 
Boswilg, Witte esdoorn en Iep. Een week later bloeit 
Maarts viooltje, waarvan buiten het terrein ook enkele 
grote groeiplaatsen langs de Ring liggen. Opvallende 
uitbreiding is er ook van Gewone aronskelk langs het 
ringfietspad. Het kroonhout van de Robinia’s aan de 
container wordt integraal naar de hekken gevoerd om 
er rillen van te maken. Grotere zijtakken worden eerst 
gekliefd. Een Sperwer verheft zich op thermiek boven 
ons aardse geploeter tot hij verdwijnt in de nevelige 
hoogte. Het hekwerk houdt ons de hele maand bezig, 
maar nu de kruidlaag opkomt moeten we betreding 
vermijden. De laatste zondag van maart - er valt zware 
stortregen - beheren we onverdroten verder. Tussen de 
forse bramen in de bosrand vallen meerdere zaailingen 
Wilde kardinaalsmuts op. Een waar tapijt van Look-
zonder-look komt uit de naakte grond te voorschijn, op 
zoek naar warmte en licht. 

Wolvenberg: werken aan hekken langs de Singel (foto: Erik Molenaar)

Aronskelk (foto: Niels Luyten)

Beheerwerken Wolvenberg

Mei-augustus: wekelijks op 
woensdagavond van 19u tot 21.30u
Afspraak aan de blauwe container 
op de hoek Singel-Posthofbrug
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Egyptische treksprinkhaan 
strijkt neer in Antwerpen

Tekst: Koen Van Keer

Begin november 2014 werd tijdens een markt op het Theaterplein in Antwerpen 
een Egyptische treksprinkhaan waargenomen. De sprinkhaan werd aangetroffen 
in een kist van een bessenkrans. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een exoot die 
hier via transport toevallig is beland.

Treksprinkhanen kunnen in gunstige klimatologische 
omstandigheden zwermen vormen waarbij ze in korte 
tijd hele akkers kaalvreten en op die manier veel schade 
kunnen toebrengen. Dit fenomeen werd al in de Bijbel 
beschreven als de achtste plaag van Egypte. De kans 
dat de soort een potentieel gevaar vormt voor onze 
inheemse soorten is voorlopig klein.

De Egyptische treksprinkhaan is een grote en 
indrukwekkende sprinkhaan: ze heeft enorme vleugels 
en kan een lichaamslengte van 30 tot 70 mm bereiken. 
De soort heeft een bruine kleur en onderscheidt zich 
van de Europese treksprinkhaan door onder meer de 
blauwe achterschenen van het achterste potenpaar. 
Van de Europese treksprinkhaan waren vroeger enkele 
populaties uit de Kempen bekend. Deze ontstonden 
waarschijnlijk enige eeuwen geleden uit zwermen 
van trekkende dieren, die West-Europa bereikten 
vanuit Zuid-Europa. De soort is in ons land intussen 
uitgestorven. Zijn Egyptische neef wordt vaak door 
reptielenliefhebbers gekweekt als voedselbron. 
Mogelijk is de oorsprong van het Antwerps exemplaar 
ook in die sector te zoeken. [Bron: Natuurbericht.be] Egyptische treksprinkhaan op het Theaterplein (foto: Louis-Philippe Arnhem)

Natuurwandeling “Nieuw Zuid”
De zone in het zuiden van de stad is verrassend 
interessant op het vlak van biodiversiteit. Natuurpunt 
Antwerpen Stad besliste dan ook verschillende experts 
(met betrekking tot planten, spinnen, zoogdieren, 
slakken, paddenstoelen, ...) aan het werk te zetten voor 
de inventarisatie van plant en dier op bijvoorbeeld de 
Konijnenwei, maar ook langs de spoorweg- en andere 
bermen.
Op 6 september geven we iedereen de kans om met 
ons mee op ontdekking te gaan en met eigen ogen te 
zien wat er ter plaatse leeft en bloeit.
Afspraak op 6 september 2015, om 14u op de 
Bolivarplaats.Bloedrode heidelibel (foto: Ruben Foquet)
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Gele lis
Latijnse naam: Iris pseudacorus
Bloei (goudgeel): mei - juli
Zaden: in driekantige dozen, gevuld met bruine 
drijvende ‘maïskorrels’
Van nature: in sloten en ondiepe waterwegen, maar 
ook op vochtige grond
Groeihoogte: tot 120 cm
Waardplant voor: Zuidelijke heidelibel, Irisbladwesp, 
Lissenboorder en Gewone zakdrager

Soortenfiche 
Gele lis

Tekst: Sebastiaan De Mot

In deze soortenfiche nemen we een duik in het diepe. 
Althans, dertig cm diep het water in. Zoals onze vaste 
lezers inmiddels weten doe ik in deze rubriek een 
krachtige poging jullie te verleiden tot iets wilds in 
de tuin of op het terras. Ditmaal viel mijn oog op een 
wilde moerasplant, de Gele lis. Deze bloem is van hoge 
stand. Vijftien eeuwen geleden begon ze haar stille 
transformatie tot een icoon van roem en ontzag, samen 
met het Franse koningschap.

In drievoud tooide ze namelijk het blazoen van de 
Franse vorsten: drie gestileerde gouden irissen op een 
azuurblauw veld. Dit symbool werd bekend onder de 
naam Lys-de-France (de Franse lelie). Hoe deze iris in 
het Frans aan de misleidende naam “Lys” (lelie) kwam 
is onzeker. Een aannemelijke verklaring verwijst naar 
de rivier de Leie (in het Frans ook “Lys”), waarvan de 
modderige oevers allicht met Gele lis waren bezaaid.

Voor de opkomst als koninklijke bloem zorgden de 
Salische Franken. Deze Germaanse stam had zijn 
woongebiedje aan de bovenlopen van Leie en Schelde, 
en begon vanaf de vijfde eeuw aan een onstuitbare 
veroveringsbeweging tot aan de Middellandse zee. 
Clovis, de aanvoerder, werd de eerste koning van dit 
‘Frankische rijk’ en zo werd zijn Leieland in zekere zin 
de ‘bakermat van Frankrijk’. De “Fleur-de-Lys” kan dus 
een Frankische herinnering zijn aan de drassige bodem 
vanwaaruit ze aanvankelijk oprezen, op weg naar hun 
gouden glorietijd.

Terug naar 2015. Gele lis groeit in onze contreien 
talrijk langs de randen van poelen en stil stromende 
wateren die hij bekleedt met een gouden zoom van 
fonkelend geel. De zwaardvormige bladeren rijzen in 
april gestaag de vochtige grond uit tot een meter hoog. 
In mei verschijnen ineens bloemknoppen. Het lijken 
vlinderpoppen met een gouden punt die hun kostbare 
inborst langzaam prijsgeven om zich tenslotte open te 
vouwen tot zonnige vlinders.

Installeer deze stijlvolle plant ook op jouw terras, 
bijvoorbeeld in zo’n kleurige flexibele kuip die je 
tegenwoordig overal vindt (waarom niet azuurblauw). Vul 
hem met grond en daarna met water. De wortelstokken 
of jonge scheutjes duw je gewoon de modder in en 
klaar! Water aanvullen mag af en toe. Vogels reageren 
hier positief op. Ze zullen komen baden en drinken in 
het ondiepe water. Hommels zorgen voor extra vertier. 
In de bloem kruipen vergt enig wriemelwerk. En er terug 
uit lukt alleen achterwaarts.

P.S. Bouw je aan een ecologische tuin? Goed nieuws! 
Met dit simpele recept heb je ineens een grote 
stap gezet. Open water is namelijk een ecologische 
basisbouwsteen.

Gele lis (foto: Wikimedia Commons)

Tuintip



natuur.cultuurwandeling ’t Water
Schelde, Schijn, ruien, vlieten en sluizen. Door 
Antwerpen stroomt nogal wat water. Daar dompelen we 
jullie in onder op onze grote waterwandeling. Je komt er 
meer te weten over de waterlopen van Antwerpen, het 
Sigmaplan, de haven en nog veel meer. Echte loodsen 
duwen ons van wal. Een zwembroek heb je niet nodig, 
enkel een paraplu bij regenweer. 
Praktisch
 » Start aan het Loodswezen (Tavernierkaai 3)
 » Eerste vertrek om 10u. Daarna elk half uur (behalve 

12u en 12u30) t.e.m. 14u.
 » Info: 0474 88 64 86 / Inschrijven verplicht via 

natuur.cultuur@natuurpuntantwerpenstad.be
 » Vermeld je gewenste startuur en aantal personen.
 » Gratis voor leden. Niet-leden betalen €1.
 » Kinderanimatie is voorzien Bocht van Oosterweel (foto: Monique Van Dousselaere)

Afgiftekantoor

2099 Antwerpen X

P913.972

Retouradres:
Johan Wyckmans

Begijnenvest 68, bus 3
2000 Antwerpen

België - Belgique

P.B. Antwerpen X

BC31646

Activiteitenkalender
Voor de volledige agenda zie www.natuurpuntantwerpenstad.be

Juni
14 Natuur.cultuurwandeling ’t Water. (Zie onderaan)

17 Beheer mee in Domein Hertoghe. 
19u30, hoek Markgravelei-Karel Oomsstraat

21 Beheer mee in Wolvenberg. Inburgeraars en vrijwilligers 
slaan de handen in elkaar. 
10u-13u, blauwe container hoek Singel-Posthofbrug

23 Studie waterplanten en graslanden Wolvenberg. 
10u-12u30, blauwe container hoek Singel-Posthofbrug

28 Zomerwandeling Wolvenberg. 
10u, blauwe container hoek Singel-Posthofbrug

28 Zwerfvuilactie Noordkasteel. 
14u-16u, parking zeilclub Oosterweelsteenweg 1

Juli
7 Studie schraalgraslanden Wolvenberg/Brilschans. 

10u-12u30, tramlus: Grote Steenweg 227

12 Big Jump - voor betere waterkwaliteit. 
Kijk op bigjump.natuurpunt.be

26 Zwerfvuilactie Noordkasteel. Zie 28 juni.

Augustus
11 Studie graslanden en moerasvegetaties. 

10u-12u30, station Antwerpen Zuid

29 Nacht van de Vleermuis. Zie artikel op pagina 7. 
19u30-22u30, Buurtspoorweglei ingang Spoor Oost

30 Cultuurmarkt Vlaanderen. Kinderen -12 vliegroute 
11u-18u, Steenplein (Natuurpuntstand)

30 Zwerfvuilactie Noordkasteel. Zie 28 juni.

September
1 Studie graslanden op spoorberm. 10u-12u30 

Ter Nieuwerbrugge (Berchem) op de parking.

3 Start beginnerscursus paddenstoelen. 
19u30-22u30, Legerstraat 40, Wilrijk 
Kijk op onze website.

6 Natuurwandeling Zuid/Konijnenwei. 
zie aankondiging op pagina 14

13 Natuurwandeling in de Hoge Venen. 
Kijk op onze website.

13 Bomenwandeling. 
Kijk op onze website.

21 Grote vogelcursus (jaarcursus) 
Kijk op onze website.
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