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Ontdekken…

Jas aan, botten aan en weg! Na lezing van dit tijdschrift zul je 
op ontdekking willen gaan. Zeker als het heeft gesneeuwd. 
Ik ben benieuwd of ik op de stoep de kleine sneeuwworm 
zal zien. Hier leer je hem alvast kennen. Nu de sneeuw nog!
De andere artikels helpen ons te ontdekken wat er zoal te 
zien is op de Konijnenwei, of in de lucht, of op andere van 
de vele groene plekjes in de stad. Er is ontzettend veel om te 
ontdekken. Je moet gewoon goed rondkijken.

Wedden dat je blik actiever wordt? Eens je begint aandacht 
te hebben voor wat er allemaal groeit in de goot of op een 
braakliggend terrein, dan ben je duidelijk al gebeten om meer 
te willen weten. Je zult dan ook insecten opmerken die op 
allerlei plekjes huizen, en vogels die erop afkomen, op zoek 
naar een lekker hapje.

De natuur is een boeiende materie om mee bezig te zijn. Wij, 
als Natuurpunt Antwerpen Stad, werken op vele terreinen 
om onze boodschap uit te dragen. Heb je zin om je actief in 
te zetten in onze stad? Zin om ze te vergroenen of te strijden 
voor het behoud van wat er is, maar weet je niet hoe?

Natuurlijk wel. Word vrijwilliger bij ons en draag je steentje bij 
om onze boodschap uit te dragen! We houden binnenkort een 
speciale infoavond waarover je alvast kunt lezen op pagina’s 
vijf en zestien.

Rit Van Damme
Voorzitter
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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 en het volledige district Berchem. Lid worden betekent dat je deel uitmaakt 
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Contact
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BE60 5230 8051 9270 met vermelding van je lidnummer, naam en adres.
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Foto cover - Winterkoninkje (foto: Bernard Dekimpe)
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Winteractief: de ‘sneeuwworm’
Tekst: Koen Van Keer

Mensen associëren de winter vaak met winterslaap als het over insecten gaat. Dat klopt 
toch niet altijd. Niet alleen kan je op warmere winterdagen vaak heel wat insectenactiviteit 
waarnemen, sommige insecten hebben zich juist gespecialiseerd in het actief zijn op erg 
koude momenten.

Ook in Antwerpen vinden we dergelijke insecten. Er is 
bijvoorbeeld de Grote wintervlinder, waarvan recent nog 
rupsen zijn aangetroffen op de Konijnenwei. Naast insecten 
leven in Antwerpen her en der trouwens ook winteractieve 
spinnen. Eén van de gevonden soorten is bijvoorbeeld de 
Winterstrooiselspin. 

Liefde en dood
Een beestje dat het echter wel héél ver drijft is de zogenaamde 
‘sneeuwworm’. De sneeuwworm is geen worm maar de larve 
van een weekschildkever. Weekschildkevers zijn kleine tot 
middelgrote torren met zachte dekschilden. Ze eten kleine 
insecten, wat ze geliefd maakt bij tuinders. Zelf worden ze 

niet zo vaak opgegeten omdat ze een krachtig gif in hun 
lijfje hebben.

De wetenschappelijke naam van deze kever familie 
(Cantharidae) is gebaseerd op die giftige stof (cantharidine). In 
kleine hoeveelheden wordt deze stof gebruikt als afrodisiacum. 
De beroemdste soort is de zogenaamde ‘Spaanse vlieg’ die 
vroeger tot de weekschildkevers werd gerekend. Deze kever 
werd van oudsher en voor de komst van Viagra verwerkt in 
allerlei opwekkende middeltjes. Ook vandaag nog worden 
die ‘Spaanse vlieg-recepten’ verkocht.

Zoals gezegd is cantharidine echter een krachtig gif, dat zelfs 
op een bepaald moment gebruikt werd voor het uitvoeren 
van executies met de zogenaamde gifbeker.

Antivries
Maar terug naar de ‘sneeuwworm’. Van deze diertjes is geweten 
dat ze ook in de winter actief zijn. Zelf vond ik meerdere larven 
die over het voetpad kropen op erg koude winteravonden. 
Regelmatig vindt men ze zelfs actief wriemelend op sneeuw. 
In het Engels kregen ze dan ook de naam ‘snow worms’. Hoe 
ze er in slagen om bij dergelijke temperaturen actief te zijn 
en niet te bevriezen is niet erg duidelijk. Vermoedelijk bevat 
hun lichaam -zoals bij andere winteractieve insecten- een 
soort antivries. n

Weekschildkever (foto: Viki Van Lommel)

"Sneeuwworm" (foto: Gert Van Heghe)
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Samen voor Natuur
Tekst: Koen Van Keer

De wereld lijkt wakker geschoten. President, paus, islam en dalai lama spreken zich uit voor 
een groene Aarde. Dat vinden wij prima. Daarom doen we mee met Samen voor Natuur.
In juni 2015 was er de paus. Met Laudato si schreef hij een 
eerste groene encycliek en riep de hele mensheid op 
duurzaam om te gaan met de Aarde en haar natuurlijke 
rijkdommen. In augustus van datzelfde jaar lanceerde de 
Amerikaanse president Barack Obama zijn grote strijdplan 
tegen de opwarming van de Aarde en kort daarop riepen 
islamgeleerden alle moslims op om zich in te zetten om de 
klimaatverandering aan te pakken. De boeddhisten startten 
vijf jaar eerder toen de dalai lama als eerste A buddhist response 
to the climate emergency ondertekende.

En Antwerpen?
In 2014 ontstond in Antwerpen het initiatief Samen 
voor Natuur.  H ier voor s loegen zeven Antwerpse 
verenigingen de handen in elkaar: Antwerpen aan ’t Woord, 
Red de Voorkempen, Free Hands, Stichting Communicatie 
in Beeld, Green Deen, De -Koepelmoskee en Natuurpunt 
Antwerpen Stad. Doel is om culturen en organisaties samen te 
brengen rond natuur in de stad en ze ook warm te maken om zich 
hier samen voor in te zetten.

Erg nodig
We weten ondertussen al erg lang dat ecologische 
doelstellingen vaak als laatste in praktijk worden omgezet. 
Dat is zo op beleidsvlak (waar economische belangen de 
ecologische al te vaak verdringen) maar ook in ons eigen 
leven zullen we er -begrijpelijk- vaak voor kiezen om eerst 
voor financiële zekerheid te zorgen vooraleer ons bijvoorbeeld 
te gaan inspannen voor het milieu. Dat milieu moet het 
bovendien vaak ontgelden wanneer het in de weg dreigt 
te staan van -milieuonvriendelijke- vrijetijdsbesteding. We 
maken er ons waarschijnlijk allemaal schuldig aan. Dan is wat 
tegengewicht in de groene balans erg welkom en erg nodig.

Samen
Nu het besef wereldwijd groeit dat de cr is is  van 
klimaat en biodiversiteit waarschijnlijk de belangrijkste 

uitdaging is waar we als mensen voor staan, groeit ook het 
inzicht dat we dit beter niet in gespreide slagorde aanpakken, 
maar samen. De titel Samen voor Natuur is niet toevallig 
gekozen en wordt best ook niet in een ‘softe’ context bekeken. 
Hij drukt namelijk een zeer prangende, zelfs keiharde nood uit. 
De strijd voor een gezonde planeet zullen we samen moeten 
voeren, dus ook over culturele en religieuze grenzen heen.

In een eerste fase beslisten de verenigingen rond Samen 
voor Natuur om een deel van de moslimgemeenschap aan 
te spreken. Praktische beperkingen (de groep bestaat louter 
uit vrijwilligers en heeft geen fondsen) verhinderen immers 
om onmiddellijk met grootse projecten uit te pakken. Moslims 
signaleren ook al langer dat de Koran erg veel richtlijnen 
bevat die de gelovigen aanmanen om zorg te dragen voor 
de natuur. n

Op zoek naar kleine beestjes in het Rivierenhof met de kinderen van De-Koepel moskeeschool (foto: Paul Lermytte)
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Praktisch
Activiteiten in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016:
• 3 oktober: natuurwandeling met de jongsten van het schooltje van De-Koepelmoskee
• 4 oktober: natuurbeheer met de 12-jarigen van het schooltje van De-Koepelmoskee
• januari 2016: infoavond “Natuur & Islam” (info volgt)
• februari 2016: bomenplantactie op Spoor Oost

Meer info vind je op www.samenvoornatuur.be

Natuur beheren met de tieners van De-Koepel moskeeschool (foto: Paul Lermytte)
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De Grote gele kwikstaart
 Tekst: Claudia Dierckx

Tijdens de wintermaanden kun je vele vogelsoorten in de stad waarnemen. Vinken, 
Groenlingen, Kool- en Pimpelmezen, Spreeuwen, Houtduiven, Kauwen maar ook het 
nieuwsgierige Roodborstje zie je geregeld op voederplaatsen waar ze zich te goed doen 
aan allerlei lekkers. Ook minder bekende soorten zoals de Grote gele kwikstaart voelen zich 
tijdens de winter thuis in een stedelijke omgeving.

Een gracieus vogeltje
Zijn naam verklapt het reeds, dit elegante vogeltje behoort tot 
de familie van de kwikstaarten en de piepers. Hem herkennen 
is geen kunst. Met zijn geelwitte buik, grijze rug, lange staart 
en de contrasterende bruinzwarte vleugels is verwarring met 
andere soorten niet mogelijk. Bij het mannetje zijn de kin en de 
keel in het zomerkleed zwart, en zowel mannetje als vrouwtje 
bewegen kwiek en kwistig de staart op en neer terwijl ze 
naarstig hun kostje bijeen zoeken. Je kunt de Grote gele 
kwikstaart enkel verwarren met het kleinere neefje, de Gele 
kwikstaart. Deze heeft een groengrijze rug, een blauwgrijze 
kop en een kortere staart.

In de buurt van water
In ons land kun je de Grote gele kwikstaart het hele jaar door 
voornamelijk in de Ardennen waarnemen. Ze leven en broeden 
aan snel stromende riviertjes en aan beken met steenachtige 
beddingen maar ook aan stilstaand water zoals vijvers. Op 
oevers zoeken ze naar hun favoriete voedsel:  vliegen, haften, 
kevers, kleine schaal- en weekdieren. Hun nesten maken ze in 
steile oevers, bruggen, stuwen of watermolens.

De soort had vroeger veel te lijden van toenemende water-
vervuiling en van het verdwijnen van natuurlijke oevers door 
het rechttrekken van beken. Door het verbeteren van de 

Grote gele kwikstaart (foto: Christian Vandeputte)
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waterkwaliteit en door oeverherstel neemt hun populatie 
gelukkig weer toe.

Ook in onze regio
Vanaf september tot in november is de Grote gele kwikstaart 
vrijwel overal aan te treffen. Dan is deze trekvogel op 
doortocht. Het zijn solitaire trekkers die hooguit met enkele 
exemplaren samen voorbij fladderen. Hun vlucht is opvallend 
diep golvend. Je treft ze dan geregeld aan in dorpen, steden 
of zelfs in industriegebieden. Daar zullen ze bij voorkeur even 
rusten en eten zoeken op de daken. Dat heet pleisteren. Deze 
fraaie vogel kan tijdens de wintermaanden tot tropisch Afrika 
trekken maar een groot aantal overwintert ook gewoon in 
onze streken.

In onze stad zijn winterse waarnemingen niet uitgesloten zoals 
bijvoorbeeld aan de vijver van het natuurgebied Wolvenberg. 
In het stadscentrum zitten ze bij voorkeur op platte daken, 
ijverig op zoek naar voedsel tussen de kiezelsteentjes. Alweer 
een diertje dat je zult herkennen wanneer je het ontmoet in 
de Antwerpse binnenstad! n

 Verwar niet met Gele kwikstaart (foto: Wim Duran)
Interesse in onze vogelwerkgroep? Mail naar

vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be

Plastic in onze waterlopen betekent 
plastic in de vis op ons bord.

Daar willen we bij Ecover graag 
verandering in brengen.

   ST
AP 1

We bouwden een boot van
gerecycled ocean plastic en
gingen zelf aan het vissen.

   ST
AP 2

De vangst verwerkten we in deze 
nieuwe �es voor ons afwasmiddel. 

Die ziet er niet alleen leuk uit, ze 
geeft afval een nieuw leven.

   ST
AP 3

Want de vissen kunnen plastic
best missen.

Meer weten? Kijk dan op 
www.ecover.com.

   ST
AP 4

WANT DE VISSEN KUNNEN 
PLASTIC BEST MISSEN.LIMITED EDITION
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Fauna en flora in de Konijnenwei
Tekst: Erik Molenaar en Koen Van Keer

De stad plant een groene en duurzame nieuwe woonwijk in het zuiden: Nieuw Zuid. Onze 
afdeling pleit ervoor om in de groene zones van die wijk de bestaande natuurwaarden 
te behouden, eerder dan met dure en ecologisch weinig waardevolle aanplantingen te 
werken. We besloten samen met de stad om die natuurwaarden in kaart te brengen. Hier 
alvast een glimp van de fauna en flora van de Konijnenwei.

Flora
Dit voormalig spooremplacement sluit aan op de bermen 
van de spoorlijn naar het station van Berchem. Daarom is het 
een stapsteen in het verhaal van de Kleine Ring, Wolvenberg 
en Hobokense Polder. Het maakt ook deel uit van het grote 
complex Ringbos - Station Antwerpen-Zuid. Er zijn (nog) 
geen siersoorten aangeplant en dus is het gebied gaaf, op 
wat woekerende exoten na, zoals Sneeuwbes, Boheemse en 
Japanse duizendknoop, Oosterse kornoelje en de tuinvorm 
van Wilde liguster. 

Het terrein herbergt een keur aan kalkminnende grasland-
soorten, deels neofyten, nieuwkomers die in Vlaanderen 
nog uiterst zeldzaam zijn. In de bodem zit immers veel puin 
en fossiele kalk, al is een deel ook ontkalkt en uitgespoeld. 
In een uithoek achteraan ontwikkelt zich een moerassige 
vegetatie met een onverwacht groot aantal Russen en Zeggen, 
waartussen we Echt duizendguldenkruid en Herfstbitterling 
vonden.

In de open vegetatie staan heel wat pioniers zoals Grijze 
mosterd, Kaal breukkruid, Moerasdroogbloem, Hazenpootje, 
Vijfvingerkruid, Rood guichelheil en Rode schijnspurrie die 
moeilijk te onderscheiden is van Zilte schijnspurrie, Kleine 
Klit en Middelste klit. Er komen vijf soorten Teunisbloem 
voor, waaronder Oenothera ersteinensis (ook O. perangusta) 
die zelfs nog niet in de flora staat. Hij is te herkennen aan de 
fraaie dieprode stengel met cilindrische papillen waaruit een 
haar verschijnt.

In de graslanden zijn ‘s zomers vooral Duinriet, Zeepkruid, 
Avondkoekoeksbloem, Heelblaadjes, Handjesgras, Konings- 

en Keizerskaars en Stalkaars prominent aanwezig. Een 
andere mooie vondst betreft Sikkelklaver, die met Luzerne 
door inkruising een complex met veel overgangen heeft 
opgebouwd. Hun bloemen variëren van citroengeel tot 
groenig paars. 
Onze mooiste ontdekking is echter Fraai duizendguldenkruid 
dat met honderden dwergvormen -soms maar met één enkel 
bloempje- de aanhoudende zomerdroogte trotseert.

Onze meest ontroerende vondst betreft toch het restant van 
de spoorweg Goederen-Zuid waar we de oorspronkelijke 
vegetaties van vele decennia geleden nog intact aantroffen, 
met Riempjes, Akkerleeuwenbek, Spiesleeuwenbek en 
kussentjes Behaard breukkruid. Deze bijzondere soorten 
kunnen overleven indien deze smalle rand als roggeakker 
wordt ingericht. Voorlopig is hier echter een geluidswal 
voorzien, wat het voortbestaan dus uitsluit. In onze provincie 
is nog één andere vindplaats van Riempjes bekend, eveneens 
op een spoorwegterrein, nabij de Nederlandse grens.

Dit brengt het totaal voor de flora in dit gebied op 337 taxa, 
waarvan er een zestigtal ronduit zeldzaam zijn.

Riempjes (foto: Erik Molenaar)

Moerasdroogbloem (foto: Wilfried Van Heddegem)
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Fauna
Het dierlijke leven op de Konijnenwei brachten we voorlopig in 
kaart via een verkennend onderzoek. Voor een accuraat beeld 
is meer onderzoek nodig. Toch leren de eerste steekproeven 
al dat er heel wat diversiteit aanwezig is, meer dan we 
aanvankelijk vermoedden.
Vooral het ‘moerassige’ gedeelte achteraan in de Konijnenwei 
blijkt interessant door zijn combinatie van vochtigheid en 
ruigere vegetatie. Hier ontstaan zelfs tijdelijke poeltjes die 
ongetwijfeld kansen bieden voor amfibieën. We hebben 
er alleen nog geen amfibieënkenner naartoe gekregen. Bij 
momenten krioelt het er alleszins van de libellen. Ook een libel-
lenspecialist is nog niet langsgeweest, maar wij vonden alvast 
het viertal Vuurjuffer, Grote keizerlibel, Gewone oeverlibel en 
Bruinrode heidelibel.

Aan vlinders ontbreekt het evenmin. Guido Segerink van 
de Vlinderwerkgroep Atalanta heeft ze al beter bekeken. 
Leuke waarnemingen zijn onder meer de prachtige Kleine 
vuurvlinder, het Bruin blauwtje en nog enkele andere 
blauwtjes, het Zwartsprietdikkopje en het Oranje zandoogje.

Bij de kevers vallen deze pareltjes op: de Fraaie schijnbok, de 
Distelboktor en de Kleine wespenbok bijvoorbeeld. Zij doen 
er zich vooral tegoed aan de rijk aanwezige nectar. Ook de 
beschermde Groene zandloopkever is al gezien. Deze rover 
eet zowat alle kleine insecten die hij te pakken krijgt.

We bekeken verder de spinnen van de Konijnenwei wat beter. 
Onze meest kleurvariabele soort, de Viervlekwielwebspin, 
voelt zich thuis in het hogere gras, net zoals de Wespspin. 
Andere soorten verkiezen de struiken en bomen van het 
terrein, zoals de Gewone komkommerspin, de Eikenzakspin 
en de Dennenrenspin. Bij de renspinnen staan niet minder 
dan drie van de zes aangetroffen soorten op de Rode Lijst van 
zeldzame en bedreigde spinnen in Vlaanderen.

En ook grotere dieren vertoeven graag op de Konijnenwei. 
Egel en Haas zijn er gezien, evenals de roofvogels Sperwer, 
Buizerd, Torenvalk en Slechtvalk.

Kortom, de Konijnenwei blijkt te bruisen van het leven! n

Buizerd (foto: Juan Lacruz, Wikipedia)

Spiesleeuwenbek (foto: Karin Thiers)

Vuurjuffer (foto: Luc Viatour, Wikipedia)

Distelboktor (foto: Henk Wallays)
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Diversiteit Wolvenberg neemt toe 
Tekst: Jo Swinnen en Sebastiaan De Mot

Het moet niet altijd over bio-diversiteit gaan, dachten we. Dus plaatsen we Kolyo Ganchev 
in de kijker. Hij komt uit Bulgarije en woont nu in Wilrijk.

Kolyo, hoe ben je bij Natuurpunt beland?
Ik hoorde tijdens mijn inburgeringstraject dat in België 
veel mensen vrijwilligerswerk doen. Ik wilde zelf graag mijn 
Nederlands oefenen en voor de natuur zorgen. Mijn trajectbe-
geleider vond een plaats voor me in natuurgebied Wolvenberg 
nabij station Berchem. Ik telefoneerde en maakte een afspraak. 
Dat was in januari 2014.

Hoe was je eerste keer?
De eerste ontmoeting verliep grappig. We hadden afgesproken 
aan ‘de blauwe container’ aan het natuurgebied. Ik heb een 
tijdje vergeefs gewacht aan een blauwe vuilniscontainer die 
stond bij het station. Uiteindelijk hebben we elkaar toch nog 
gevonden (lacht). De vrijwilligers waren sympathieke mensen 
die graag met andere mensen spreken en samenwerken. Die 
eerste keer verzamelden we bladeren. Ik kreeg veel uitleg 
van Frank Rylant en Erik Molenaar. Zo is het veiliger om 
werkschoenen te dragen maar ik had toen nog geen job of 
eigen werkschoenen. Er stond in de container een paar dat ik 
mocht gebruiken. Gelukkig was het de juiste maat.

En je bent blijven komen?
Ja, het is gezond om in de natuur te werken en goed voor 
mijn Nederlands. Ik heb nu werk gevonden en voor de natuur 
komen zorgen is dan een goede ontspanning. Ik neem nu ook 
steeds de zoon van mijn vriendin mee. Wolvenberg doet me 
ook denken aan Bulgarije. Mijn geboortehuis in Stara Zagora 
stond naast een groot park. Ik groeide op naast de natuur.

Had je dan al ervaring in natuurbeheer?
Nee, in Bulgarije ging ik alleen wandelen in de natuur. Ik ken 
er geen organisatie zoals Natuurpunt. Wel maakte ik vroeger 
al houten omheiningen met mijn vader. Ook afval opruimen 
en snoeien deed ik al eerder. Verder heb ik vroeger een tijdje 
ajuin en look gekweekt, maar het bestrijden van planten die te 
snel groeien en andere soorten verdringen was nieuw voor mij.

Neem je ook deel aan andere activiteiten van 
Natuurpunt?
Ik ben naar de nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers geweest. 
Daar was ook een grappige lezing over vogels: ‘Flirten in ’t 
groen’. Niet gemakkelijk, maar dankzij de foto’s kon ik toch 
veel begrijpen. Ik ben natuurlijk ook al eens rondgeleid in 
Wolvenberg.

Heb je advies voor Natuurpunt om meer mensen 
als vrijwilliger te betrekken bij onze werking?
Als je met mensen praat moet je gewoon altijd zeggen dat je 
vrijwilliger bent en wat je dan doet. Als mensen dat interessant 
vinden nodig je ze uit om eens mee te komen. Wie het leuk 
vindt zal terugkomen zoals ik.

Ga je zelf nog mensen meebrengen naar 
Wolvenberg?
Ja, mijn zoon studeert nu nog in Bulgarije, maar nu ik werk 
heb hoop ik dat hij naar België kan komen en dan zal ik hem 
zeker ook Wolvenberg tonen. n 

Kolyo Ganchev (foto: Karin Thiers)

interview met Kolyo Ganchev
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Studie en beheer
Bondige kroniek van het beheer en de monitoring in onze afdeling

Tekst: Erik Molenaar

Juli 2015
Onze plantenwerkgroep kan de hoogzomer wel omarmen: 
elke mooie dag is er wel ergens een korte uitstap gepland. 
Je kan ons treff en in het Stadspark, op de Konijnenwei, op de 
kaaien, aan het Vleeshuis of langs de Singel.  Ruim duizend 
waarnemingen met een zestigtal echte zeldzaamheden zijn 
ons deel. 

We monitoren onder andere onze hooilanden aan de 
Brilschans waar we een week later de hele avond maaien 
en ongewenste opslag van struiken afvoeren. Dit is ook 
het lot van zaailingen van Turkse hazelaar, waarvan de 
moederbomen in de laan naast het park zijn aangeplant. Het 
nieuwe parkreglement dat aan de ingang uithangt tolereert 
(algemeen) fi etsen in parken. Dit zet vele bezoekers op het 
verkeerde been en velen dringen door de fi etssluizen binnen 
in het wandelpark. Door dit bord kan de politie zelfs niet meer 
optreden. We besluiten de sluisjes langs de kant te versterken 
met een twijgenvlechtwerk. Uiteindelijk zullen we de twijgen 
zelfs moeten vastnagelen want ze liggen na een uurtje al 
ergens in het bos…
Onze ‘groene’ blauwe container aan de ingang wordt 
gezegend met verse graffi  ti die we uiteindelijk maar laten 
zitten. Met wat verbeelding zie je er ergens nog het logo van 
Natuurpunt in. In de uitgedroogde poelen verschijnt opnieuw 
de exoot Watercrassula, die zelfs in bloei komt. Enkele moedige 
werkers trotseren de hitte en voeren voorzichtig plaggen 

met deze planten af. Ze belanden bij het andere maaisel dat 
torenhoog klaarligt aan de voetgangersbrug. Daar zal de 
groendienst alles ophalen.

Op het einde van de maand bezoeken we (met toelating) 
de autostrade- en spoorbermen voor de monitoring van het 
Kennedytunnelcomplex.

Augustus 2015
Gebeten om te weten, zo snuff elen we door de stad op zoek 
naar oude vindplaatsen die ooit schatten verborgen hielden. 
We doorzoeken nieuwe hoekjes die opnieuw schatten 
openbaren. Zo zijn we actief op Nieuw Zurenborg, in de 
Konijnenwei, langs de Scheldekaaien, op de bermen van de 
Kleine Ring, in de straten op het Zuid en natuurlijk ook in 
Wolvenberg. Nog 700 waarnemingen komen er bij. 
We hebben op Zurenborg een nieuwe, grote vindplaats 
ontdekt van Liggende ganzenvoet, met honderden 
exemplaren in bloei. We slaagden erin toestemming te krijgen 
om het verlaten perron van het voormalige Ooststation 
te onderzoeken, waar de Anna Paulownaboom zich met 
tientallen heeft gevestigd in een oase van stilte.

In het natuurgebied wordt op woensdagavond noest gewerkt 
aan de opruim van honderden struiken Oosterse kornoelje, 
waartussen raadselachtig genoeg ook een vruchtdragende 
Zwarte appelbes zit. De bessen worden zo goed mogelijk 
apart afgevoerd. 

Onderzoek van spoorwegbermen (foto: Karin Thiers)

Natuurbeheer, waarom eigenlijk? En hoe? Leer 
meer op de cursus natuurbeheer. 
Contact: tinneke.thijs@cvn.natuurpunt.be 
of bel 014 47 29 55.
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September 2015
Op de kalender staan nog twee stadsexcursies. De eerste is op 
het Prieel, waar onze vereniging een stuk van de spoorberm in 
huur heeft. In groep passeren we langs het schouwpad met 
onze gele vestjes aan en de toestemming bij de hand. Het 
is er bijzonder ruig geworden en we treffen in de struiklaag 
Brem, Gewone vlier, Zoete kers en zelfs Zwarte noot aan. 
Nadien nemen we beneden een kijkje in het park zelf. Daar 
is het droevig gesteld met het aantal soorten, al treffen we 
in de straatjes rondom het park dan weer een veel grotere 
soortenrijkdom aan.

De Bocht van Oosterweel is onze laatste uitstap en we zijn 
helaas maar met vier. Het is vooral interessant omdat de 
verschillende melden in vrucht staan en we Kustmelde willen 
uitsluiten. Voor de beginners zijn soorten als Melkkruid, Echt 
lepelblad en Schorrenzoutgras natuurlijk revelaties.

Tussendoor doen we in kleine groepjes nog korte verkenningen, 
waarbij Spoor Oost wordt afgespeurd op de aanwezigheid van 
Druifkruid, dat samen met een overvloed aan Straatwolfsmelk 
de aanwezigheid van de Sinksenfoor heeft overleefd. We 
beheren het natuurgebied nu weer op zondagochtend, zodat 
we tijdens de werken ook weer gelegenheid hebben om 
groepen te gidsen en in contact te brengen met het wel en 
wee van de biodiversiteit. n

Druifkruid (foto: Erik Molenaar)

Grondige studie... (foto: Karin Thiers)
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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-15%
Op alle verse

groenten en fruit!
Enkel op vertoon van deze bon!

Niet combineerbaar met
andere kortingen en promo's

Geldig tot 31/01/’16

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



Soortenfiche - Hulst
Tekst: Sebastiaan De Mot

Wat stel je je voor bij Hollywood? Breed lachende witte letters op een Californische 
heuvel? Of fantaseer je eerder over een witte lichtbundel die een ravissante ‘star’ op het 
bioscoopdoek tovert? Dit is een plantenartikel. Deze droombeelden snijden dus geen 
hout. Of toch? 

Lelijk eendje
Holly(wood) -ofwel Hulst(hout)- brengt ons naar een duister 
gebied. Deze weerbarstige struikboom is berucht om zijn 
taaie, stekelige bladeren en lijkt wel een lelijk eendje dat zich 
het liefst wegstopt in de donkere onderlaag van eiken- en 
beukenbossen. De donkerglimmende bladeren lijken dan 
zo zwart, als waren het grillige schaduwen die een lichaam 
hebben aangenomen. Nee, Hulst is niet in de wieg gelegd 
als aaibare baby.

Jonge Hulstplanten zetten hun stekels breed uit, net als 
de volgroeide exemplaren dat doen aan hun lage takken. 
Hoe hoger we evenwel kijken, hoe ranker het beeld. Een 
volwassen Hulst is als een donkere klok of rok, geweven van 
een kluwen hangende twijgen. Hoger en hoger worden de 
bladeren zachter en lichter, en hebben ze een volmaakt gave 
rand. Vrouwelijke planten zijn bovendien bezaaid met rode 
parelvruchten.

Laurisilva
Hulst is in staat zijn bladeren vijf winters lang in leven te 
houden. Hij is immers een zeldzaam restant van Laurisilva, een 
immergroen, subtropisch bos dat vóór de ijstijden Europa en 
Noord-Afrika bedekte. Maar weinig organismen hebben vat op 
zulke bladeren. Het dikke bladoppervlak weert schimmels en 
de harde bladboord houdt rupsen af. Ze krijgen hun kaken er 
niet doorheen. Wel krijgt Hulst in ijzige winters het gezelschap 
van grazers die nergens anders nog een groen blad vinden.

En blijkbaar weet Hulst dan ook vogels te bekoren. Kramsvogel 
is wel eens opgemerkt terwijl hij zijn persoonlijke Hulst 
hartstochtelijk verdedigde tegen ander gefladder. Ingevroren 
hulstbessen schijnen een soort vogelsorbet. En jawel, verder 
hebben twee soorten insecten zich in Hulst gespecialiseerd: 
de zwarte Hulstbladluis en de Hulstvlieg. Deze laatste wacht 
op de jonge lenteblaadjes en deponeert dan enkele eitjes in 
de bladvoet. Als minimollen maken de larven dan een galerij 
en ze duiken op aan de bladtop als vlieg, behalve wanneer 
pimpelmezen ze onderweg uit hun blad wisten te pikken.

Hollywood
Dat zijn dus al bij al geen grote massa’s fans die zich bij Hulst 
aan de voeten leggen. Al ligt daar toch wel iéts. In de vroege 
zomer verdwijnen piepjonge reekalfjes vaak onder de rokken 
van een Hulststruweel. Dan vergapen ze zich niet zozeer 

aan de nestelende vogels maar houden zich muisstil om de 
flitsende tanden van vossen (of mensen) te ontduiken. Ook 
voor mensen trouwens waren grote Hulstmassieven ooit een 
laatste toevluchtsoord waarin ze have en goed poogden te 
beschermen voor plunderende roversbenden.

Toch wel verdienstelijk voor zo’n klein, lelijk eendje. Of moeten 
we eerder zeggen: “rijzige zwarte zwaan”? Zo’n metamorfose 
is beslist goed materiaal voor een Hollywood-kerstverhaal. n

Latijnse naam: Ilex aquifolium
Hoogte: 10-15 meter
Bloei (onopvallend, wit): mei - juni
Zaden: rode steenvruchtjes, rijpend vanaf oktober
Waar: in milde klimaatstreken (o.a. Atlantisch Europa).
Gebruik: als snoeihaag, in houtwallen of vrijstaand

Hulst als 'schaduwwezen' in de Botanische tuin (foto: Bart Van de Voorde)

Tuintip



Activiteitenkalender
Voor de volledige agenda zie www.natuurpuntantwerpenstad.be

10 december 

Interesse? Kom naar Jeugdherberg 
Pulcinella, Bogaerdeplein 1, 2000 
Antwerpen, 19u30. Voor iedereen die 
een groen steentje wil bijdragen; van 
een paar uur per jaar tot een paar uur 
per week.

Wie zoeken we? Medewerkers 
jeugdwerking, (overheids)beleid, 
co-organisatie plantenmarkt en 
geveltuinen, vrijwilligersonthaal, (hoofd)
redactie ledenblad, website, nieuwsbrief 
en facebook. Ook voor kleine adminis-
tratieve taken zoals verslag schrijven, 
lijsten up to date houden, inschrijvingen 
beheren, koffie zetten, ... zoeken we 
vrijwilligers.

Nog meer vacanatures op onze website 
www.natuurpuntantwerpenstad.be/
doe/vrijwilliger.html
Interesse maar je kan er niet bij zijn? 
Neem contact op via wordvrijwilliger@
natuurpuntantwerpenstad.be of bel 
0474 886 486.

7 februari 
Bomenwandeling - winter
14-18u, inschrijven en meer informatie op 
wandeling@natuurpuntantwerpenstad.
be

4 maart 

Toffe thema-quiz over natuur en ten 
voordele van de natuurgebieden van 
onze afdeling.

Inschrijven met groepjes van 4 tot 6 
personen, 15 euro per groep, via quiz@
natuurpuntantwerpenstad.be

Geef het volgende op: naam quizploeg, 
contactpersoon en -gegevens

Deuren vanaf 19u, aanvang quiz 19u30 
stipt, einde voorzien rond 23u

Plaats van afspraak: zaal Costa, Sint- 
Andriesplaats 24

18 maart 

Algemene Vergadering 
Alle leden welkom. We wisselen van 
gedachten over 2015 en 2016 met een 
natje en een droogje.

Inschrijven gewenst via info@natuurpun-
tantwerpenstad.be maar steeds welkom. 
Praktisch: 19u30, kelder Groene Waterman, 
Wolstraat 7

24 april

Na het overdonderend succes van onze 
1ste inheemse plantenmarkt dit voorjaar 
houden we in 2016 een nieuwe editie. 
Vanaf 1 maart kun je weer vooraf planten 
bestellen met 10% korting via onze 
website www.wilderisbeter.be

Planten kopen kun je uiteraard ook tijdens 
de plantenmarkt zelf! Maak je keuze 
tussen ruim 70 inheemse plantensoorten, 
biologisch gekweekt voor een maximaal 
ecologische tuin! We voorzien een grotere 
voorraad!

Plantenmarkt: plein Kloosterstraat-Riem-
straat, 2000 Antwerpen.

Elke zondag

Beheerwerken Wolvenberg 
9u30-12u, container op de hoek van Singel 
en Posthofbrug 

Elke laatste zondag van de 
maand 
Zwerfvuilactie Noordkasteel
14-16u, parking zeilclub 
Oosterweelsteenweg
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