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VOORWOORD
Met dit herfstnummer komt de heuglijke melding van 

weer enkele interessante organismen in ons werkingsgebied. 
De prachtige Zwartkopvuurkever en zeldzame Klimopbij 
blijken zich in de stad thuis te voelen.

Wie Klimopbij zegt, zegt Klimop. Daarrond hebben we een 
tuinsprookje in petto.
En wie herfst zegt, zegt paddenstoelen. We laten daarom 
een paddenstoelenkenner aan het woord over zwammen 
van Antwerpen. Zoals steeds blijkt daar meer over te zeggen 
dan je zou verwachten en blijkt de stad eens te meer een 
interessante biotoop.

Als er één plantvorm is die de meeste stedelingen vaak hevig 
beroert, dan is het wel de boom. Ook het voorbije jaar ontstond 
er in verschillende wijken van Antwerpen burgerprotest tegen 
de kap van straat- en parkbomen. Dit thema zullen we in 
een volgend nummer beleidsmatig behandelen, maar we 
beginnen met in dit nummer een kenner van de stedelijke 
bomen aan het woord te laten.

Alle initiatieven die de natuur in Antwerpen ten goede komen, 
verdienen onze steun. Toch hebben we als natuurbescher-
mingsorganisatie de taak om ze kritisch te bevragen op hun 

ecologische meerwaarde. Het buikgevoel zegt dat een plan 
als Ringland grote kansen biedt voor ecologisch groen. Dat 
is ook reëel, maar nadere beschouwing leert ons dat er ook 
een andere kant is: eentje die zelfs een potentieel ecologisch 
nadeel bloot legt.

We kondigen ook weer heel wat activiteiten aan. Begin dus 
maar te bladeren en laat je meevoeren met de natuur. 

Koen Van Keer 
Beleidsverantwoordelijke
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Zeldzame Klimopbij in ’t stad
Tekst: Willem Deleus

In 2013 werd voor het eerst in Antwerpen een kolonie zeldzame klimopbijen waargenomen. 
We heten deze solitaire bijensoort van harte welkom!
De Klimopbij komt uit het zuiden en werd voor het eerst 
beschreven in 1993. Sindsdien breidt ze zich noordwaarts uit, 
met een voorkeur voor stedelijk gebied. In de nazomer kun je 
haar waarnemen. Op klimopsoorten verzamelt ze dan eiwitrijk 
stuifmeel voor haar jongen. De volwassen Klimopbij drinkt zelf 
nectar van een veelheid aan drachtplanten.

De vrouwtjes van de Klimopbij nestelen in de grond in een 
individueel (‘solitair’) nest. Ze graven dit in zandige, losse 
bodems, liefst op het zuiden gericht. Deze bijen doen dit vaak 
in groepen zodat ze ‘kolonies’ vormen.

Slobkousbij, Maskerbij, Pluimvoetbij, Behangersbij, Viltbij en 
Wolbij zijn enkele van de andere solitaire bijensoorten die 
bij ons leven. Er zijn er in vele maten en kleuren. Sommige 
bevliegen meerdere plantensoorten, andere lusten slechts 
stuifmeel of nectar van één plantengroep. De meeste soorten 
(ongeveer 70%) nestelen in de grond, zoals de Klimopbij. De 
rest gebruikt materiaal als holle stengels, dood hout of lege 
slakkenhuisjes. Er zijn ook ‘koekoeks’-solitaire bijen die hun 
nakomelingen in andermans nest leggen.

Alle soorten zijn vredelievend en gedragen zich ontwijkend. 
Ze hebben geen kolonie of honingvoorraden te verdedigen 
en hebben een ongevaarlijke angel. Bewonder ze dus zonder 
vrees.

Bijen vervullen hun belangrijkste rol als bloemenbestuivers op 
het platteland en in de stad. Ze leven samen met de vele wilde 
planten en zijn onmisbaar voor de land- en tuinbouw. Van de 
264 landbouwgewassen in Europa heeft 84% bestuivende 
insecten nodig. Bijen doen hier het gros van het werk.

Veel bijensoorten komen bij ons sinds enkele decennia veel 
minder voor. Eén tiende van de wilde soorten zijn hier zelfs 
geheel verdwenen. Om hen terug te lokken moeten het 
landschap en het milieu opnieuw rijker worden. Bijenpopu-
laties komen af op geschikte nestgelegenheden én de juiste 
voedselbronnen, zoals losse, open grond voor de Klimopbij 
en inheemse planten• 

Klimopbij op Klimop (foto: Ruben Meert)

Stad vertroetelt bijen

In het kader van een bijenplan plaatst onze 
stad momenteel op verschillende gebouwen 
bijenkasten voor de Honingbij. Voor solitaire 
bijen verschijnen er bijenhotels. In Park Spoor 
Noord mocht Natuurpunt drie grote exemplaren 
leveren. Wat je zelf kunt doen lees je op

http://www.natuurpunt.be/het-grote-
wilde-bijenaanbod-van-natuurpunt
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Hoe ‘ecologisch’ is Ringland?
Tekst: Koen Van Keer

Het Ringland-concept bevat een aantal ecologische claims. Natuurpunt Antwerpen Stad 
ging na in hoeverre die reëel zijn.
Zoals zovele Antwerpenaren die op een beperkte afstand 
van de Antwerpse Ring wonen, heb ik sympathie voor het 
Ringland-verhaal dat een aanzienlijke verbetering van de 
leefkwaliteit belooft. Vooral de verlaging van geluidsoverlast 
en emissies -indien gecapteerd- zullen de gezondheid ten 
goede komen. Daarnaast is er het verhaal van wat er moet 
gebeuren met de ruimte die ontstaat door de overkapping. 
Ringland spreekt van een oppervlakte die voor 20% bebouwd 
zal zijn en 80% ‘open ruimte’.

“Ieder voordeel heb ook zijn nadeel”
...om Johan Cruijff te parafraseren. Wellicht de grootste 
ecologische achillespees zijn de ringbermen. Die hebben nu 
een grote ecologische waarde. Die waarde zit hem in hun grote 
variatie aan dagzomende bodemlagen en kwelzones (daar 
waar grondwater aan de oppervlakte komt). Die verschillende 
bodemsoorten zorgen voor verschillende vegetaties waarin 
telkens bepaalde vogels, zoogdieren en ongewervelden 
zich thuisvoelen. We vinden het jammer dat die ecologische 
waarden soms nogal opportunistisch worden ‘vergeten’ door 
mensen die de bermen willen begraven. Ringland wil de 
teloorgang van die diversiteit goedmaken door de toplaag 
van de bermen met hun waardevolle zaadbank af te graven 
en op de overkapping terug aan te brengen. Deze milderende 
maatregel waarderen we erg.

Een kleine ecologische uitschuiver maakt Ringland wel 
waar het vermoedt dat de begraven bermen zich snel en 
kwalitatief zullen herstellen. Ringland verwijst naar het 
natuurgebied Hobokense Polder, waar zich na het volstorten 
van het vroegere polderlandschap, terug natuur vestigde. De 

redeneringsfout zit echter in de bewering dat het hier om 
‘habitatherstel’ gaat. De oude polderhabitat heeft zich daar 
immers niet hersteld en dat zal ook niet zomaar gebeuren 
met de bermenhabitat. Waardevolle natuur vraagt heel veel 
tijd om zich te herstellen, als ze zich al kan herstellen.

Grote ambities
Ringland bevat wel ambitieuze elementen, die vooral grote 
waarde kunnen hebben voor het verbinden van losse stukken 
Antwerpse natuur. Zo wil men het natuurgebied Wolvenberg 
over de ring met de Brilschans verbinden tot één groen 
landschap. Daartoe wil men op die plek de nieuwe Singel, die 

Rotonde Plantin & Moretuslei volgens Ringland (beeld: Stramien CVBA)
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Ringberm (foto: Johan Wyckmans)



elders quasi overal bovengronds op de overkapte 
ring zou lopen, ondergronds leggen. En zelfs 
de ringspoorlijn zou er volgens de ontwerpers 
plaatselijk overkapt kunnen worden. Ter hoogte 
van het Rivierenhof zou een gelijkaardige 
ondergrondse loop van de nieuwe Singel voor 
een ecologische verbinding kunnen zorgen met 
Spoor Oost. Vandaaruit ligt een verdere groene 
verbinding met Park Spoor Noord dan voor de 
hand. Een robuuste groene structuur biedt in 
ieder geval veel mogelijkheden als ecologische 
verbinding. Hoe die moet gerealiseerd worden 
in het gefaseerde scenario dat de stad in juni 
suggereerde, is minder duidelijk.

In elk geval wees Natuurpunt Antwerpen Stad 
de mensen van Ringland op de cruciale invloed 
die de inrichting en het beheer van het overkap-
pingslandschap zal hebben op het ecologisch 
functioneren. 

Zullen de plannen ook worden 
uitgevoerd?
Dé vraag blijft natuurlijk of Ringlands ecologisch 
interessante plannen niet zullen sneuvelen 
wegens te duur. Zal de overheid bereid zijn zwaar 
te investeren in ’afgraven-en-terugplaatsen’ van 
toplagen, het plaatselijk overkappen van een 
spoorlijn en ondergronds leggen van de nieuwe 
Singel? We zwijgen nog over de verleiding om 
bebouwing in te planten naast of in de nieuwe 
groene zone tussen Wolvenberg en Brilschans...

Geconfronteerd met deze bezorgdheden 
antwoordt Ringland-woordvoerder Sven Augusteyns dat 
Ringland inderdaad geen garanties kan bieden maar dat wel 
een beheersmaatschappij werd opgericht die moet toezien 
op de uitvoering van de plannen.

De Vlaamse overheid zelf wil een intendant aanstellen voor 
een eventuele overkapping van de ring. In de ecologische 
aspecten van zo’n overkapping -in welke vorm ook- wil 
Natuurpunt Antwerpen Stad alleszins inspraak krijgen•
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Antwerpen: meer dan Echte 
huiszwam en Straatchampignon
 Tekst: Lieve Deceuninck

Tijdens een fietstocht door Antwerpen ontdek je tal van mini-biotopen en heel wat leuke 
soorten paddenstoelen. Hier een greep uit het aanbod.

Dood hout in tuin of huis
We beginnen met de soorten die dood, plantaardig materiaal 
afbreken. Deze noemen we de saprofieten. In tal van 
perken en voortuintjes zie je tussen het hakselhout op een 
kleine oppervlakte zwammen verschijnen die in een bos 
meer verspreid en in lagere aantallen zouden voorkomen. 
Voorbeelden zijn nestzwammetjes, Hazenpootje en 
Oranjerode stropharia. Een andere soort die door courant 
hakselhoutgebruik een veelvoorkomende soort werd is 
Geaderde leemhoed. Pas in 2003 werd hij in Vlaanderen voor 
het eerst aangetroffen, niet toevallig in een verzorgd perkje 
met verse houtsnippers.

Twee andere soorten blijken niet echt veeleisend. Kortstelige 
veldridderzwam vond ik in een plantgat van een plataan op de 
Brouwersvliet. Vermoedelijk kan zijn zwamvlok (ondergronds 
netwerk van draden) dus tegen lichte betreding. Ook de 
Straatchampignon is met weinig tevreden. Je herkent hem 
aan de opvallende dubbele ring op zijn steel. Je kunt hem 
zomaar in een bloembak of tegelvoeg aantreffen.

Pas tenslotte op voor Echte huiszwam. Deze verteert vochtig 
hout in huis en veroorzaakt dus schade. 

Samenleven in de stad is niet gemakkelijk
Sommige soorten paddenstoelen zijn symbionten. Dit wil 
zeggen dat ze langdurig samenleven met een ander levend 
organisme zoals een boom of struik. We vinden ze beperkt in 
onze stadsparken. Zulke paddenstoelen stellen hogere eisen 
en waar de bodem uitdroogt of vaak betreden wordt vormen 
hun zwamvlokken vaak geen vruchtlichamen. Voorbeelden 
van symbionten zijn de boleten (zoals Eekhoorntjesbrood), 
de melkzwammen (zoals Kaneelkleurige melkzwam) en de 
russula’s (zoals Stevige braakrussula).

Exotische parasieten?
Tenslotte leven sommige paddenstoelen als parasiet. Ze 
leven op het weefsel van levende bomen en struiken en 
beschadigen deze hierbij. Een voorbeeld is Echt judasoor, te 
vinden op boomvoeten van platanen. Deze schorsbewoner 
is bij vorst en droogte amper zichtbaar maar bij een fikse 
regenbui toont hij zijn oorvormige vruchtlichamen. Nog meer 
dan andere zwammen reageren schorsbewoners gunstig (en 
snel) op regenweer. Ik vermeld als parasiet ook Gele trilzwam, 
te herkennen aan de helgele vruchtlichamen op takken van 
struiken en loofbomen.

Vals essenvlieskelkje deed recent zijn intrede. Deze ziek-
teverwekker is een dubbelganger van het onschuldige 

Hazenpootje (foto: Guido Van Boeckel)

Essenziekte door Vals essenvlieskelkje (foto: Lieve Deceuninck)

september – november 2015 Natuur.stad6

Natuur in de stad



Foto: Wikipedia Creative Commons Licency

Beleef de Nacht van de Duisternis in Domein 
Hertoghe
We laten onze zaklampen en gsm-verlichting thuis want op 
deze avond gaat overal het licht uit. Wat doen licht en donker 
met fauna en flora? Hoe ervaar je zelf het donker? Voelt een 
boom anders aan? Hoor je vogels fluiten of kleine muisjes 
ritselen? Zie je nog nachtleven? Beleef natuur in het donker!

Praktisch
Zaterdag 10 oktober 
Geleide ontdekkingstochten om 20.30u, 21u, 21.30u en 22u 
Waar: 
Hoek Karel Oomsstraat-Markgravelei 
Bij de start en nadien zijn er heerlijke drankjes.

Vooraf inschrijven verplicht bij duisternis@natuurpuntantwerpenstad.be 
Meer info bij Ilse: 0479/50 73 09

Essenvlieskelkje, hier al jarenlang bekend. Een microscoop is 
nodig om beide te onderscheiden. Vals essenvlieskelkje komt 
uit Azië, net als het Essenvlieskelkje jaren daarvoor en ze delen 
een gemeenschappelijke voorouder. Lastig is wel dat Vals 
essenvlieskelkje essenziekte veroorzaakt. Zijn zwamdraden 
doen de houtvaten van Gewone es verstoppen waardoor 
deze veel aangeplante straatboom opvalt door de aangetaste 
boomkruin. Op de afgevallen en halfvergane bladstelen 
verschijnen dan de vruchtlichamen van vijf millimeter groot. 

Van exoten spreken we trouwens niet bij zwammen want 
hun sporen zijn ultralicht en dus kennen ze geen natuurlijke 
barrières. Zo komt het bijvoorbeeld ook dat geen enkele 
plant veilig is voor de sporen van roesten of meeldauwen. 
Let dit najaar maar eens op de vele aangetaste bladeren in 
de geveltuintjes.

Maakte deze bloemlezing je nieuwsgierig? Neem wat tijd en 
een loep en dan gaat een nog grotere rijkdom aan soorten 
voor je open• Gele trilzwam (foto: Guido Van Boeckel)
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Jaarcursus vogels met Koen Leysen

Van september tot juni organiseert onze afdeling 
samen met Natuurpunt Zuidrand de jaarcursus 
vogels herkennen. In 17 theorie- en 11 praktijklessen 
komen alle vogelfamilies van België aan bod, rond 
thema’s als vogelzang, vogeltrek en vogels in hun 
biotoop. In halve-dag-excursies bezoeken we 
natuurgebieden in de omgeving van Antwerpen.

In hele-dag-tochten gaan we naar Saeftinghe, de 
Ardennen en Zeeland. Koen Leysen is educatief 
medewerker van Natuurpunt en tevens redacteur 
van Natuur.Oriolus, het ledenblad voor vogelstudie.

Praktisch

Theorielessen: in Scoutel (Stoomstraat 3, 2018 
Antwerpen) ’s maandags van 19u30-22u.
Uitstappen: vanaf Berchem station 
(kostendelend vervoer)
Prijs: € 250 voor leden (dit omvat ook een ANWB 
veldgids), over te schrijven op de rekening van 
Natuurpunt Antwerpen Stad 
BE60 5230 8051 9270 (BIC: TRIOBEBB). 
Vermeld je naam, evt. lidnummer 
en de naam van de cursus.
Cursusdata: 
zie http://www.natuurpuntantwerpenstad.
be/act/jaarcursus-vogels.html 



Zeegroene rus

Witte satijnvezelkop

Koninginnekruid

Gewoon fluweelpootje

Eenstijlige meidoorn

Bezoek Wolvenberg in de herfst
foto’s: Wim Strecker
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Zwerminktzwam

Zoete kers

Kleine dikkaakWilde kardinaalsmuts
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HET NATUURHUIS MERKSEM

Eethuisstraat 130-140
2170 Merksem
Tel.: 03/645 50 42
Fax: 03/645 66 17
merksem@hetnatuurhuis.be

Openingsuren:

Maandag tot zaterdag: 09u00 tot 18u00
Zondag gesloten

HET NATUURHUIS ANTWERPEN

Ottoveniusstraat 29
2000 Antwerpen
Tel.: 03/233 23 56
Fax: 03/233 24 38
antwerpen@hetnatuurhuis.be

Openingsuren:

Maandag tot vrijdag: 09u30 tot 18u30
Zaterdag: 09u30 tot 18u00
Zondag gesloten

BON-10%
Op alle aankopen!
Enkel op vertoon van deze bon!

Niet combineerbaar met
andere kortingen en promo's

BIOLOGISCHE VERSWAREN EN DROGE VOEDING
MEENEEMGERECHTEN - BABYVOEDING

GLUTENVRIJ - SUIKERARM - SUPPLEMENTEN
LICHAAMSVERZORGING ...

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en geniet van unieke
gerechten, kortingen & maandelijkse promo’s

www.hetnatuurhuis.be

Natuurpunt.indd   1 23/07/15   09:30



Interview met Nico Dingemans
Tekst: Yannice De Bruyn

De bomenwandeling blijkt een succes. Daar is editie drie al! Het boeiende gidsenduo Nico 
en Chantal voert jullie langs heel wat bomen in de stad en onthult het wel en wee van 
deze bijzondere affaire.

Nico, hoe kwam je op dit idee?
Nico: Ik wilde mijn kennis over bomen graag met anderen 
delen. Toen bleek Natuurpunt interesse te hebben in een 
bomenwandeling. Chantal Alenus had het project al in de 
startblokken gezet en nu organiseren we ze samen. Waar 
ik vooral rond determinatie werk, spitst zij zich als stadsgids 
en biologe toe op de interactie van bomen met andere 
organismen. 

Hoe bouwde je je kennis over bomen op? 
Nico: Na een carrièrewending ging ik werken bij de 
groendienst van de Stad Antwerpen. Die voorziet in een basis 
van boomtechnische kennis en kunde. Ik volgde nog verdere 
opleidingen bij de stad en genoot de tweejarige opleiding tot 
boomwerker bij Inverde. En zelf blijf ik maar lezen over bomen.

Is de manier waarop je naar bomen kijkt 
veranderd door je kennis? 
Nico: Ja (lacht). Ik kijk eigenlijk voortdurend naar bomen, 
zelfs wanneer we met het gezin op uitstap zijn in de ZOO 
van Antwerpen. Daar staan enkele spectaculaire exemplaren. 
Wanneer ik een boom zie, monster ik hem meteen: is hij 
gezond of is er een probleem? En hoe kan ik het probleem 
verhelpen? 

Waarom is de situatie van bomen in een stad zo 
moeilijk?
Nico: Het grootste probleem is een verkeerde plaatsing. 
Bomen met een ‘te kleine bloempot’ kunnen hun wortels 
niet voldoende ontwikkelen. Dit geeft de boom stress en tast 
zijn afweermechanisme aan. Gelukkig zijn we de laatste tien 
à vijftien jaar heel wat meer te weten gekomen over bomen. 
Om ziektes te voorkomen moet je afwisselen tussen (vooral 
inheemse) soorten. En niet alle soorten zijn bestand tegen de 
vaak extreme omgeving van de stad. Daarnaast wil natuurlijk 
ook het oog wat.
De stad heeft sinds twee jaar een eigen bomenspecialist. 
Die brengt een duidelijke visie in de praktijk. Alle bomen die 
nu geplaatst worden krijgen sowieso voldoende ruimte. We 
zoeken steeds naar de juiste plek voor de juiste boom. Bomen 
zijn immers ontzettend belangrijk: ze filteren massaal fijn 
stof, zorgen voor koelte en schaduw, zijn geluiddempend en 
verlagen het broeikaseffect door CO2 te fixeren. Daarom plant 
de Stad Antwerpen elk jaar meer bomen bij dan er verdwijnen.

Bedankt Nico. Er valt duidelijk nog veel te 
vertellen over bomen in de stad, maar dat horen 
we wel tijdens de bomenwandeling.

Nico met boom (foto: Siebe Dingemans)

Zomerbomenwandeling - Praktisch

Zondag 13 september, 14 - 17u
Afspraak: Groenplaats (inham kathedraal)
Duur: drie uur die zo voorbij vliegen
Inschrijven via:
wandeling@natuurpuntantwerpenstad.be
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Studie en beheer
De vrijwilligers van Natuurpunt Antwerpen Stad onderzoeken de natuur in ons werkingsgebied 
en beheren bepaalde stukken ervan. Hier lees je een kort verslag, maand na maand.

April 2015
Een storm woedt over Wolvenberg. Een gigantische populier 
ligt ontworteld over het wandelpad met de kruin op een 
struweel van Zoete kers en Schietwilg. Een noodploegje start 
met het bevrijden van de jonge bomen. Daarna maken we het 
pad vrij en verwerken het hout in de houtkant langs de Singel. 
De lente trekt ondertussen haar bloemenkleed aan met het 

wit van Zoete kers, het paars van Hondsdraf en het geel van 
Speenkruid. De groene vruchtjes van Hollandse iep liggen als 
centjes met honderden op het pad. De graslanden vertonen 
de eerste tekenen van droogte. Grassen en Vlinderbloemigen 
zijn grotendeels in konijnenmagen verdwenen. 

Tijdens extra onderzoek in Park Spoor Oost ontvouwt zich een 
onvergetelijk schouwspel. We zien een zee van het zeldzame 
Stijf vergeet-me-nietje. Verder zijn we blij met de mooie 
opkomst voor de kalendermonitoring in Hof Van Leysen en de 
lentewandeling op Wolvenberg onder een stralend zonnetje. 

Mei 2015 
We openen de maand met beheer in domein Hertoghe en 
gaan een dag inventariseren in Middelheim onder andere 
op de begraafplaats. Op Wolvenberg doen we een bizarre 
ontdekking. De destijds aangeplante Beuk blijkt Kaukasische 
beuk te zijn. De lente bloeit verder open. In het kader van de 
nationale Natuurpunt-campagne, worden de panelen ‘Red 
de natuur, Joke’ geplaatst. Door de aanhoudende droogte Campagne "Red de natuur in je buurt" (foto: Eva Suls)
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beginnen de poelen uit te drogen. Wij spitsen ons toe op de 
bestrijding van de woekerende Boheemse duizendknoop 
en Oosterse kornoelje. Wolvenberg krijgt wat later bezoek 
van de lerarenopleiding. Een groep studenten maakt kennis 
met de lokale natuur en leert ouderwets sleutelen met flora’s 
(handboeken voor plantendeterminatie, nvdr). De bosranden 
zijn prachtig, met een witte zee van bloeiend Look-zonder-look 
en Dolle kervel.

Juni 2015
Op een regenachtige morgen onderzoeken we de oeverflora 
in het Stadspark. Duizenden zaailingen van Witte esdoorn 
zetten de toon. We vinden Boszegge en Kranswier. In 
Wolvenberg blijft het onduidelijk dat ook de ingang deel is van 
het beschermd natuurgebied, de nieuwe steenblokken ten 
spijt. Een kraan reed er over een pas aangeplante bomenrij van 
Ruwe berk. De aannemer verontschuldigt zich bij ons en biedt 
als compensatie de plaatsing van een reeks bordjes met de 
vermelding “Beschermd natuurgebied” aan. Dit aanvaarden we 
in dank en we hopen dat het vanaf nu voor iedereen duidelijk 
zal zijn dat dit geen vogelvrije parkeer- of stockageruimte is.

We knappen de ‘Blauwe container’ op, al 20 jaar hét herken-
ningspunt voor Wolvenberg. Vanaf nu is hij ‘Natuurpuntgroen’. 
De orchideeën staan in bloei, ook Grote keverorchis. In de 
ruigten groeit Kleine klis en steeds meer Gewone bermzegge. 
We maaien voorzichtig en maken het wandelpad vrij. Een 
groep inburgeraars helpt met maaisel afvoeren. Er wordt hard 

gewerkt, ook door hen die vastenmaand houden. Later op de 
maand, als de hitte al ondraaglijk is geworden, scheppen we 
met enkele jonge krachten de bodem van de droge poel uit 
en voeren alle Watercrassula af. We treffen nog een geval van 
vandalisme aan. Een hoek van de kazemat is kapotgeslagen. 
Eeuwenoude bakstenen liggen tot 50 meter ver. Dit is een 
spijtige vondst op het einde van een verder productieve dag. 
We werken onversaagd verder. Tot volgende keer•

Zoete kers (foto: Dirk Smets)

Look-zonder-look (foto: Wilfried Van Heddegem)
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Plant een inheemse geveltuin
We willen onze straten merkbaar vergroenen. Dit najaar bieden 
we de kans aan groepen bewoners van de districten Berchem 
en Antwerpen om inheemse geveltuinen aan te planten. Hoe 
gaat dit in zijn werk?
We zoeken per straat of duo van aansluitende straten 8 
gezinnen die elk een geveltuin aanleggen. Opsinjoren steunt 
elke geveltuin met 15,- euro voor aan te kopen planten. 
Natuurpunt biedt haar kennis aan en zorgt voor aankoop en 
transport van de inheemse planten. Op een infoavond geven 
we tekst en uitleg over geveltuinen aanleggen, te combineren 
planten en praktische hindernissen. Op de plantdag zelf 
zorgen we voor de planten en geven tips en ondersteuning•

Schoonheid brengt 
goed nieuws
Een echte schoonheid is het, de Zwartkopvuurkever. Dit diertje 
is bovendien een essentieel onderdeel van het plaatselijke 
ecosysteem, want zijn larve leeft in aangetast of dood hout en 
voedt zich daar met allerlei houtetende larven. We zijn blij dat 
we deze bosrandsoort op 4 juni in het Stadspark aantroffen. 
Dit toont aan dat het extensiever beheer vruchten begint af 
te werpen op het vlak van biodiversiteit en we wensen het 
stedelijk groen van harte toe dat deze trend zich verderzet•

Samen voor 
Natuur
Zeven Antwerpse verenigingen 
-Antwerpen aan ’t  Woord, 
Red de Voorkempen, Free 
Hands, Stichting Communicatie 
in Beeld, Green Deen, De-Koepel 
m o s k e e  e n  N a t u u r p u n t 
Antwerpen Stad- sloegen de 
handen in elkaar. Met hun project 
‘Samen voor natuur’ brengen 
ze culturen en organisaties 
samen rond natuur in de stad. 
Ze willen een ruim publiek 
laten kennismaken met natuur, 
biodiversiteit en leefmilieu en 
hen ook warm maken om zich 
hier samen voor in te zetten. 
Hiertoe plannen de verenigingen alvast natuuractiviteiten, 
een infoavond rond ‘Natuur en islam’ en in de winter een 
bomenplantactie met de inwoners van Borgerhout• 
Geïnteresseerd? Meer info vind je op
www.samenvoornatuur.be.

Praktisch

30 september, 19.30 - 22u: 
Infoavond: hoe plant ik een geveltuin en kies ik 
de planten? 
Waar? Thomas More, Kronenburgerstraat 
62-66 (vlakbij het Tropisch Instituut)

17 oktober: 
Afsluiten van de bestellingen

21 november: 
Leveren planten + aanleg geveltuin

PILOOTPROJECT DISTRICT ANTWERPEN

Per postzone (2000, 2018 en 2060) zoeken we 
een toegankelijke plaats om 11 voorbeelden 
van geveltuinen aan te leggen. Het worden 
voorbeeldgeveltuinen voor onze actie in 2016 
wanneer we zullen werken met vaste startpakketten 
voor het aanleggen van de geveltuinen. Heb je 
hiervoor ideeën? Neem dan contact op met  
johan.wyckmans@natuurpuntantwerpenstad.be

Zwartkopvuurkever (foto: Dirk Van Tulder)

Foto: Johan Wyckmans
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Soortenfiche - wilde klimop
Tekst: Sebastiaan De Mot

Wat een peperkoekenhuisje is, daar heeft iedereen wel een idee van. Schattig van buiten, 
gevaarlijk van binnen. Een klimophuisje daarentegen is minder bekend. 
Klimophuisjes zijn van dorpel tot nok gehuld in een dikke 
klimopmantel en zijn mysterieus van buiten en donker van 
binnen. Zelfs van dichtbij duurt het even voor je doorhebt 
dat er een gebouwtje schuilgaat achter het bladergordijn 
en niet een klein bosje of fors rotsblok. Klimophuisjes vind 
je her en der: in te restaureren begijnhoven, op verlaten 
fabrieksterreinen of in oude hoeveruïnen. Romantisch zijn ze 
steeds, stabiel niet zo.

Doorgaans zindert zo’n massief van wemelend leven. Vogels 
van allerlei pluimage vliegen er vanaf de lente af en aan met 
nestmateriaal en wormen voor de jongen. In de herfst komen 
zoemende liefhebbers van stuifmeel en nectar op deze groene 
zee surfen. En vanaf de winter klauteren vogels van bes tot 
bes of duiken ze in het gebladerte naar de vele kriebelwezens 
die er huizen.

Kortom, voor de biodiversiteit is Klimop een zegen. Het is een 
machtige steunpijler van een rijk ecosysteem en benadert 
daarin zelfs de levenskracht van de inlandse eik. Is het besluit 
niet helder? We stoppen hier met dit artikel en gaan gewoon 
een klimopplant zoeken en planten.

Of toch niet... ? De vraag brandt natuurlijk op ieders lippen: 
“Kan ik als argeloze tuinier deze gigant in de armen sluiten 
zonder dat hij míj in de armen sluit, en mijn woning erbij? Hoe 
kan ik ’s avonds rustig inslapen terwijl ik weet dat in mijn tuin 
een wezen leeft dat mijn hele plantenbestand in de kiem wil 
smoren, het gemunt heeft op mijn bomen en me jaarlijks een 
ladder opjaagt om een berg bijeen te snoeien?”

Het antwoord is tijdloos eenvoudig: leer je  ‘vijand’ kennen. En 
schrik niet als het klimoponderzoek in je buurt een verrassing 
oplevert: ‘Onze klimop’ is onze klimop niet. De legers grote, 
immergroene bladeren die zich overal omheensluiten 
tot een dicht harnas blijken geïmporteerd uit Ierland. De 
Ierse ‘grootbladige’ klimop is de favoriet van tuincentra en 
-architecten omdat die sneller groeit en de ondergrond 
volkomen toedekt. Gedaan met het onkruid!

Een tip: ga eens wandelen in een Ardens loofbos. Daar zie 
je nog inheemse Klimop in actie, een kleinbladig luchtig 
tapijt, doorspekt met een rijkdom aan wilde planten. Op 
boomstammen ziet zijn open weefsel van kleine blaadjes 
er sierlijk uit, niet overweldigend. Dat is de klimopsoort die 
je in de tuin wilt. Plant hem en start zo een tuinsprookje dat 
gegarandeerd goed afloopt.

Wilde klimop
Latijnse naam: Hedera helix
Bloei: september - november
Blad: immergroen
 - met 3 à 5 punten (aan de klimstengels)
 - eirond (aan de bloeistengels bovenaan)
Groeihoogte: tot 15 m, zelfhechtend
Van nature: in loofbossen (verdraagt schaduw)
Waardplant voor: Klimopbij, Boomblauwtje, Atalanta, 
Tweekleurig goudhaantje, Zwart weeskind, Vliervlinder en 
nog heel veel meer.
Niet verwarren met Ierse klimop (Hedera ‘helix’ hibernica)!

Klimophuisje (foto: Bart Van de Voorde)
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Fagne de Malchamps (foto: Hugo Waeterschoot)

TRIP: DE ONBEKENDE HOGE VENEN

Datum: 13 september

Vertrek Antwerpen: 7u30 
(aan Wolvenberg hoek Singel – Posthofbrug)
Vertrek Wilrijk: 7u45 (aan de Bist)
Einde: om 19u30 (incl. de bustocht)
Inschrijven: 03/458 02 02 of callaertsguido@base.be 
Prijs: 16€ pp. (max. 50€ per gezin). Overschrijven op  
BE02 9799 7675 4740. Vermeld je naam, aantal deelnemers 
en opstapplaats.
Breng mee: Stevig schoeisel (laarzen bij regen), picknick + 
drank, verrekijker

Dit is het juiste moment om het onbekende Bergerven van 
Elzenborn en de ‘Pingovenen’ van Malchamps te ontdekken. 
Het Bergerven is een hangven met relictplanten uit de laatste 
ijstijd en dichte naaldbossen waarin Kruisbek en Zwarte 
Specht nog voorkomen. In de Pingovenen wandelen we over 
knuppelpaden tussen een fabelachtige rijkdom aan hoogveen-
planten. We picknicken halverwege. Deze gezinsvriendelijke 
tocht (wandelafstand samen 8 km) is onder leiding van een 
gepassioneerde gids•

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

September
6 Wandeling “Nieuw Zuid” 

Ontdek de biodiversiteit op en rond de Konijnenwei 
14u-16u, Bolivarplaats 
Inschrijven via info@natuurpuntantwerpenstad.be

13 Zomerbomenwandeling (zie pagina 11)
13 Natuurwandeling in de Hoge Venen (zie onderaan)
14 Start cursus ‘Natuur-In-Zicht’ 

10-delige cursus om je basiskennis over natuur uit te 
breiden. Inschrijven verplicht. Voor meer informatie surf 
naar www.c-v-n.be

21 Start jaarcursus vogels (zie pagina 7)
22 Studie brakwaterflora aan Oosterweelbocht 

10u-12u30, parking Sloepenweg
27 Zwerfvuilactie Noordkasteel 

14u-16u, parking zeilclub Oosterweelsteenweg 1
30 Start geveltuinactie (zie pagina 14)

Oktober
10 Herfstwandeling Wolvenberg 

10u-12u30, container hoek Singel-Posthofbrug
10 Nacht van de Duisternis (zie pagina 7)
27 Zwerfvuilactie Noordkasteel 

14u-16u, parking zeilclub Oosterweelsteenweg

November
22 NatuurWERKdag 

Beheer mee in natuurgebied Wolvenberg. 
10u-13u, container hoek Singel-Posthofbrug

29 Zwerfvuilactie Noordkasteel 
14u-16u, parking zeilclub 
Oosterweelsteenweg

December
27 Zwerfvuilactie Noordkasteel 

14u-16u, parking zeilclub 
Oosterweelsteenweg
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