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Doe mee!

Wanneer ik de inhoud van dit tijdschrift bekijk, zie ik meermaals 
het woord beheer staan. Je kan het leren op de beheercursus 
die we samen met onze zuidelijke Natuurpuntburen 
organiseren. Maar hoe we het ook draaien of keren, aan een 
goed beheer gaat studie en educatie vooraf. Zo bekom je 
een goede inventarisatie en de juiste beheermethodieken. 
Je wordt uitgenodigd eens in het water te kijken, speurend 
naar mogelijke amfibieën of schaatsenrijders. Of je kunt je 
buigen over de begroeiing van de kademuren, met extra 
uitleg over varens.

Deze keer kijken we ook over onze afdelingsmuren, natuur 
houdt namelijk niet op aan de stadsgrenzen, integendeel. 
Het Sint Annabos wordt bedreigd met verdwijnen. Het is 
een juweel van biodiversiteit, met een indrukwekkende 
soortenrijkdom. Het is bijzonder waardevolle natuur, met een 
grote ecologische impact, zelfs voor wie op de rechteroever 
woont.

We hebben weer een prachtige activiteitenkalender klaarstaan, 
dankzij de vrijwillige inzet van vele actieve medewerkers. We 
zoeken momenteel een nieuwe hoofdredacteur en/of een 
verantwoordelijke voor communicatie. Wie meer informatie 

wenst over onze werking, komt naar de Algemene Vergadering 
op 18 maart. Een unieke kans om jouw mening over natuur 
in de stad met iemand van ons te delen.

We maken verder reclame voor onze plantenmarkt. Let op, 
je kan reeds online bestellen vanaf 1 maart, zodat je er zeker 
van kan zijn dat je de lente inzet met inheemse planten in je 
tuin of geveltuin.

Droom van en werk mee aan een groenere stad, het kan! 
Ons ledenaantal blijft intussen gestaag stijgen. Welkom aan 
de nieuwe leden, dank aan de leden die ons trouw blijven.

Rit Van Damme
Voorzitter
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Lokale afdeling
Natuurpunt Antwerpen Stad is een 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 
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: 2.900 exemplaren.
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Verlinden, Johan Wyckmans.
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Foto cover - Alpenwatersalamander (foto: Eddie Meynen)
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Schaatsenrijders
‘Stilstaande waters’ heeft ons werkingsgebied niet zo veel. Niet 
getreurd echter, want ook het kleinste poeltje zit al barstensvol 
leven. Soorten die hierin zelden ontbreken, zijn schaatsenrij-
ders. Deze wantsen maken gebruik van de oppervlaktespan-
ning van het water om zich voort te bewegen. Al ‘schaatsend’ 
jagen ze op spartelende insecten door de waterrimpelingen 
te volgen en dan een dodelijke snuitsteek toe te dienen. Ook 
reeds dode dieren staan op het menu. Poelschaatsenrijder 
en Grote schaatsenrijder zijn de soorten die al in Antwerpen 
stad zijn gevonden. In het vijvertje van de Plantentuin werd 
ook een Gewone vijverloper gezien, een andere wants met 
een soortgelijke levenswijze. De waterpartijen in de stad zijn 
eigenlijk nog maar zeer beperkt onderzocht. Daar wachten 
nog veel boeiende vondsten! 

Wilder is beter!
Kom op zondag 24 april naar de inheemse plantenmarkt 2de editie

We verklaren de jacht op betontegels en steriele gazons ook in 
2016 voor geopend! Wist je trouwens dat de totale oppervlakte 
van privétuinen binnen de Antwerpse Ring groter is dan de 
oppervlakte van het openbaar groen? Ruimte zat dus om je 
eigen wilde afdruk na te laten.

Plant fleurige inheemse planten in jouw (gevel-)tuin of op 
je balkon! Inheems werkt immers als een magneet op de 
natuur. Planten van hier trekken tal van organismen aan die 
erg belangrijk zijn voor je tuin. Elke inheemse plant vormt 
een weelderige mini-biotoop waarin veel meer micro-wezens 
wonen dan wij voor mogelijk houden. Onze boeiende 
streekeigen natuur is dan ook het resultaat van een evolutie 
van duizenden jaren, waarin planten en dieren binnen het 
lokale ecosysteem steeds meer op elkaar (af )gesteld raakten. 
Uitheemse soorten hebben die natuurlijke meerwaarde 
helaas niet.

Koop daarom inheemse planten en breng een hele wereld aan 
het draaien. We voorzien dit jaar meer dan het dubbele aantal 
planten van vorig jaar om meer dan dubbel zoveel mensen 
blij te maken. 

Extra optie - inheemse geveltuin!
Woon je in Berchem? Noteer dan alvast de 
data voor de geveltuinactie in je agenda. 
Infoavond op woensdag 9 maart, 19u-22u. We 
begeleiden je bij het ontwerp van je geveltuin. 
Locatie: Oud Kapelleke, Ferdinand Coosemansstraat 127
Plantdag op zaterdag 30 april: levering 
van planten en potgrond. 
Kan je er op 9 maart niet bij zijn of heb 
je andere vragen,contacteer ons dan via 
geveltuin@natuurpuntantwerpenstad.be

Poelschaatsenrijder (foto: Hans Hillewaert)
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Oosterweelverbinding en natuur
Een moeilijk verhaal op Linkeroever

Tekst: Jef Van De Wiele

De Oosterweelverbinding zal grote delen van de natuurgebieden Het Rot en Vlietbos 
definitief innemen. De quasi volledige kapping van het St-Annabos voor werfzone en 
sliblagunering1 is voor Natuurpunt WAL2, de lokale Natuurpuntafdeling, onaanvaardbaar.

Ongeveer 42ha open ruimte zal de Oosterweelverbinding 
(OWV) laten verdwijnen op Linkeroever: 18ha natuurgebied 
en 24ha open ruimte. Het correct berekenen van het aantal 
hectaren winst/verlies aan natuur is met de gegeven plannen 
onmogelijk. We verwachten wel dat de ruimten die na de 
werken vrijkomen (afrit Linkeroever, ‘Banaan’, Charles De 
Costerlaan …)  een waardevolle groeninvulling krijgen. In 
elk geval eist Natuurpunt WAL compensaties en milderende 
maatregelen mocht de OWV gerealiseerd worden.

Natuurpunt WAL wenst geen 
Oosterweelverbinding
Natuurpunt WAL heeft zich steeds tegen de Oosterweelver-
binding verzet, want die biedt geen duurzame oplossing 
voor het verkeersprobleem en vergroot te zeer het verlies aan 
open ruimten en natuur. Ondanks dit standpunt formuleert 
Natuurpunt WAL aan de overheid toch een constructieve, 
globale visie. Die visie is erop gericht natuurversnippe-

ring terug te dringen, de leefbaarheid te verbeteren en 
natuurgebieden in de werfzone op Linkeroever te verbinden 
en op te waarderen. Concreet dringen we aan op:
• overkappingen en natuurverbindingen (Vlietbos - Het 

Rot/Middenvijver, Galgenweel - Burchtse Weel …)
• een lagere aanleg van het te vernieuwen knooppunt 

op Linkeroever, van de E17 tot Kruibeke, van de nieuwe 
parallelweg, van de Ring1 met de verbindingsweg naar 
de E34 en van het eerste deel van de E34 zelf.

• een zo ruim mogelijk behoud van het St-Annabos. 
Natuurpunt WAL suggereerde tal van alternatieve slib- 
en grondstortplaatsen.

Grote ecologische impact
De ecologische impact van de OWV op de natuurgebieden 
op Linkeroever is enorm. Wanneer het St-Annabos verdwijnt  
verliest de stad meteen op meerdere terreinen:
• de recreatiefunctie van het bos
• de bescherming van vogels en zeldzame planten1. Ontwateren van slib door uitspreiding

2. Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever

Actie voor behoud van het Sint-Annabos (foto: Jef Van de Wiele)
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• de lucht-, water- en bodembescherming doordat  het 
bos stikstof, fosfor en fijn stof opneemt

• het temperen van de klimaatopwarming
De ‘natuurwaardeverkenner’, waarmee men de waarde van 
ecosystemen kan berekenen, becijferde deze ecologische kost 
op 11.9 miljoen euro per jaar. Als na de werken een deel van de 
verloren natuur wordt heraangeplant, worden de ecosysteem-
diensten terugverdiend. Intussen zijn we wel minstens 10 jaar 
waardevolle natuur kwijt en duurt het minstens 20 jaar vooraleer 
we opnieuw in een ‘echt’ bos kunnen wandelen. Bovendien 
verwachten we daar en in de omliggende natuurgebieden 
een negatieve impact op de biodiversiteit (bijvoorbeeld in het 
Europees Vogelrichtlijngebied Blokkersdijk).

Het St-Annabos, dé linkerlong 
van Antwerpen, is ecologisch en 
maatschappelijk waardevol
De overheid minimaliseert de biodiverse waarde van het 
St-Annabos. Nochtans vermeldt het Intern Wetenschappelijk 
Onderzoek van Natuurpunt WAL (1978-2015) niet minder dan 
1074 soorten: spinnen (67 soorten), broedvogels (40 soorten 
waaronder 4 spechten en 4 roofvogels), paddenstoelen (571 
soorten of 1/7de van de 4000 bekende in België), planten 
(135 soorten) ... Het St-Annabos vindt nog bescherming in de 
Biologische Waarderingskaart (1997-2010), de Natuurgerichte 
Bodembedekkingskaart (INBO, 2004) en het Bovenlokaal 
Groenplan Antwerpen (‘ecologisch kerngebied voor 
instandhouding en ontwikkeling van de biodiversiteit in 
Antwerpen’). Bovendien is de maatschappelijke waarde 
van het bos niet te onderschatten. We besluiten: “Laat het 
St-Annabos staan.”  Spelen in een natuurlijke omgeving (foto: Jef Van de Wiele)

Gezocht: hoofdredacteurs voor 
ledenblad en ‘snelle media*’

Vooruitblik op je rol
Nadenken over hoe het ledenblad/snelle media 
bijdragen aan onze missie ‘meer biodiversiteit in 

Antwerpen’. De ideeën van het redactieteam creatief 
afstemmen met verzoeken vanuit de vereniging. 

Prioriteiten stellen. Praktisch plannen: Wat? Waar? 
Wanneer? Wie? En al doende het proces verbeteren.

Spreekt dit jou aan? 
Laat het ons weten via 

wordvrijwilliger@natuurpuntantwerpenstad.be 
of bel 0474 886 486.

* Redactie snelle media omvat: facebook, nieuwsbrief, 
flyers, folders, posters, website.
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Natuurbeheer: natuur beheren
Tekst: Jens Verwaerde

Natuur beheren, waarom is dat nodig? Omdat natuur (een bepaald soort) stabiliteit 
nodig heeft. Gevoelige soorten dreigen anders verdrongen te worden door dominante 
opportunisten. We maken kennis met enkele beheerprincipes.

Goed natuurbeheer is volgens de cursus natuurbeheer: ‘door 
het milieu te beheren kansen bieden aan het (opnieuw) 
voorkomen van spontane flora en fauna.’ Dat ‘milieu beheren’ 
omvat de klassieke beheervormen: kappen, maaien en 
begrazen. In wat volgt bespreken we het klassieke beheer, dus 
geen inrichtingswerken zoals graven van vijvers of afgraven 
van terreinen.

Grasland maaien
Maaien gebeurt met zeis, maaibalk of cirkelmaaier, toestellen 
in velerlei types en uitvoeringen. Na het maaien wordt het 
maaisel afgevoerd. Op die wijze worden stikstof en fosfor, 
die opgenomen werden door de grassen, óók afgevoerd en 
dat werkt de overbemesting van de bodem enigszins tegen. 
Zo krijgen gevoelige plantensoorten zoals orchideeën en 
Dotterbloem terug kansen. Maaien helpt dus een grasland 
bloemrijker te maken.

Grasland begrazen
Begrazing (=beweiding) is een andere klassieke maatregel om 
grasland te behouden. Meestal wordt begraasd met runderen 
(zoals Galloways), soms ook met paarden of schapen. De 

Beheerdoel Wolvenberg

Dit natuurfragment in Berchem langs de Ring bestaat uit een 
zware kleiige bodem waar pliocene schelpenlagen dagzomen. 
In onze streken verschijnt op deze bodem van nature een 
Essen-Iepenbos, met soorten die opgewassen zijn tegen 
het sterk wisselende bodemvocht. Aangeplante soorten als 
Canadapopulier zijn er niet op hun plaats en verdrogen al in de 
vroege zomer. Deze aanplant wordt stilaan opgeruimd en er 
komt spontaan iets dat beter op zijn plaats is, tenzij agressieve 
exoten de vrijgekomen ruimte eerst innemen, waarop we 
opnieuw moeten ingrijpen. Dat gaat zo al 25 jaar zijn gang. 
Omdat we gesteld zijn op de fraaie en dikwijls zeldzame 
hooilandflora (met o.a. Goudhaver, Knolboterbloem, Bosorchis 
en Bijenorchis) maaien we de zonbeschenen delen. 

Beheerdoel Domein Hertoghe

Het beheer in deze kleine groene zone (zo’n 3,5 hectare) streeft 
naar toenemende biodiversiteit. In de bospercelen wordt 
meer licht gegeven aan een inheemse struik- en kruidlaag. 
Hiertoe sneuvelen een aantal storende exoten (Sneeuwbes, 
Laurierkers, Ierse klimop op de bodem, exemplaren van 
Robinia en zaailingen van Paardenkastanje en Gewone 
en Noordse esdoorn). In een aantal perceeltjes wordt 
betredingsdruk verminderd door sluippaadjes te dichten met 
wallen van palen en snoeihout. De grasveldranden worden 
aangevuld met een zone van insectenvriendelijke verruiging 
(zone met extensief maaien). Ondermeer vlinders hebben hier 
baat bij. 

Met speciale machines wordt grasland ‘s zomers gemaaid,
zodat andere planten ook kansen krijgen (foto: Jens Verwaerde)

Natuurbeheer, gezond en zo verruimend!
Laagdrempelige cursus in 4 theorie- en 
2 praktijklessen (start 16/03)
www.natuurpuntantwerpenstad.be/kalender.html
Inschrijven cursus@natuurpuntantwerpenstad.be
€30 (niet-lid), €27 (lid) 

Leef je uit in de natuur!
Zondag 19 juni (10u-13u)
Kom mee beheren in Wolvenberg.
Container kruispunt Singel/Posthofbrug
beheernsnkeer@natuurpuntantwerpenstad.be
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Gallowayrunderen: grazers die graslanden op een wat meer natuurlijke wijze in 
stand houden (foto: Jens Verwaerde)

Zelfs in bermen kan een rijke vegetatie ontstaan, als ze maar niet té vaak 
worden gemaaid. Tweemaal jaarlijks is ideaal (foto: Jens Verwaerde)

twee laatste vergen heel wat zorg en worden daarom minder 
gebruikt in het natuurbeheer.
De grazers (en niet jij als beheerder) bepalen waar ze veel gaan 
grazen -daar ontstaat grasland- en waar ze weinig komen 
-daar ontstaan struweel en ruigte. Begrazing leidt tot “wildere” 
natuur, maar die onvoorspelbaarheid leidt soms tot minder 
goede resultaten.

Bosbeheer: kappen
Kappen in het bos gebeurt met bijl of (ketting-)zaag. In bos 
en struweel worden sommige bomen gekapt en kunnen 
ze nadien weer opschieten. Vogels en vlinders vinden zo’n 
gevarieerd bos véél interessanter dan het gemiddelde ‘bos’ 
buiten de natuurgebieden, waar alle bomen even oud zijn 
en op rijen staan.
In een goed bos worden pleksgewijs stukjes om de acht à 
twintig jaar gekapt. En belangrijk: sommige stukken laat de 
beheerder meerdere decennia ongemoeid.
Ongewenste exotische boomsoorten dreigen evenwel de 
oorspronkelijke vegetatie te verdrukken. Daarom wordt 
bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers elk jaar gekapt.

Begrazen van bos
Begrazing van bos kan best pas gebeuren als het natuurgebied 
groter is dan tien hectare. Het is een moeilijke beheermaatregel 
die veel opvolging vereist. Als er te lang of te veel runderen op 
het terrein staan kunnen ze het terrein kapot grazen, waardoor 
veel waardevolle plantensoorten verdwijnen. Niettemin levert 
een goede begrazing een rijk en gevarieerd bos op, waarvan 
vele spinnen, vogels en insecten profiteren.

Zonder doel geen goed beheer
Voor het beheer van een natuurgebied zijn doelstellingen 
nodig, waarnaar de beheerders zich kunnen richten. Je vindt ze 
op de streefbeeldenkaart. Om je beheer te kunnen evalueren, 
is regelmatig onderzoek van je terrein nodig: komen de 
nagestreefde soorten er (al) (terug) voor?
In de cursus natuurbeheer maak je kennis met het beheerplan 
en met de uitdagingen van het beheer: overbemesting en 
verdroging. Je leert van bos tot grasland, van moeras tot 
struweel. 

Beheerwerken op Wolvenberg (foto: Wim Bruneel)
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Reportage - Wolvenberg in de lente foto’s Wim Strecker

Blauwe reiger boven de vest

Vrouwelijke wilgenkatjes Vlier

Opgang naar de omwalling

Tak met mossen
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Sleedoorn

Sleedoorn

Grote brandnetel

SleedoornRode bloesem aan Gewone hazelaar



Schubben en slijm in Antwerpen
Tekst: Iwan Lewylle

Herpetofauna is het verzamelwoord voor amfibieën en reptielen: twee klassen die niet 
nauw verwant zijn, maar die door veldbiologen (herpetologen) als één groep worden 
bestudeerd en bewonderd, ook in Antwerpen.

Zijn wij sinjoren, of zijn we het niet?
Zowel de ‘slijmers’ als de ‘schubbers’ gelden als goede 
milieu-indicatoren. Amfibieën hebben nu eenmaal nood aan 
kwaliteitsvolle waterpartijen om zich in voort te planten en 
reptielen kunnen doorgaans niet zonder een microhabitat, 
met de nodige schuilplekjes en zonnige oeverhoekjes om op 
te warmen. Kan dit ook in Antwerpen en omgeving? 

Op het eerste gezicht is er niet zoveel geweten over de 
herpetofauna in Antwerpen stad en het is dus niet zo makkelijk 
om de ‘sinjoor onder de herpetofauna’ aan te duiden. Gewone 
pad, Alpenwatersalamander en Kleine watersalamander 
worden dan wel binnen de Ring gevonden, maar toch 
vooral daarbuiten, zoals in de Bos- of Hobokense Polder en 
aan de Antwerpse Forten. Daar worden ook bastaardkikkers 
en levendbarende hagedissen gezien, zelden in hoge 
dichtheden en meestal eerder lokaal, maar misschien zijn de 
waarnemingen weinig gedocumenteerd. Een uitzondering 
is de Bruine kikker die wel redelijk verspreid voorkomt 
in de Antwerpse rand. Zeldzame soorten als Poelkikker, 
Heikikker, Gladde slang en Adder schijnen hier afwezig, maar 
als je grondiger gaat speuren stoot je uiteindelijk toch op 
enkele bijzonderheden. Zo vind je onze grootste inheemse 
watersalamander, de Kamsalamander, ter hoogte van de 

universiteitsgebouwen in Wilrijk. Niet zo lang geleden werd 
hier een populatie ontdekt en na onderzoek door het lokale 
beheerteam van Natuurpunt blijkt de populatie best groot. 
Hetzelfde kan worden gezegd over de populatie Hazelworm 
in Mortsel. Deze pootloze hagedis wordt tegenwoordig 
zelfs gevonden in de tuinen van buurtbewoners van Klein 
Zwitserland. Opnieuw dankzij gericht onderzoek, ditmaal 
door studenten.

Op Linkeroever komt de Rugstreeppad voor in bepaalde 
compensatiegebieden van de Antwerpse Haven. Deze pad is 
een uithangbord van het ‘Soortenbeschermingsprogramma 
Antwerpse Haven’ en zij doet het almaar beter. Deze soort 
plant zich hier voort in tijdelijke plasjes op ruderale (= stenige) 
terreinen, terwijl de Meerkikker zich ophoudt in de grotere 
vijvercomplexen en moerassen. Die laatste is een soort die 
oorspronkelijk niet in Vlaanderen voorkwam, maar zich door 
verkoop in tuincentra sterk aan het verspreiden is. Een tweede 
potentiële nieuwkomer zou wel eens de Muurhagedis kunnen 
zijn. In steden zoals Leuven, Gent en Mechelen komen anno 
2016 populaties van deze zuidelijke soort voor. Mogelijk heeft 
deze hagedis zich al gevestigd op één van de Antwerpse 
(spoor)wegbermen of historische sites, maar we weten het 
nog niet…

Alpenwatersalamanders, buikzijde (foto: Dirk Anseeuw)Muurhagedis (foto: Lander Kestemont)
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Wat valt er nog te ontdekken? 
Het ziet ernaar uit dat de herpetofauna zich tot voor kort 
goed wist schuil te houden in en rondom de stad Antwerpen, 
maar dat er nog heel wat ontdekkingen mogelijk zijn. Het 
valt daarom aan te raden al eens een steen om te draaien 
of ’s nachts met een zaklamp een kijkje te nemen onder de 
waterspiegel. 

Wie interesse heeft om deel te nemen aan verregaand 
onderzoek met reptielenplaten, fuiken en schepnetten 
neemt best contact op met Hyla, de amfibieën- en reptie-
lenwerkgroep van Natuurpunt (info@hylawerkgroep.be). 
Een andere strategie kan de aanleg van een tuinvijver of 
schuilmuur/zonneterras voor reptielen zijn. De minidraken 
en breedsmoelen kunnen spontaan opduiken. 

Europese meerkikker (foto: Johan De Cock)

©Johan Wyckmans

info@natuurpuntantwerpenstad.be  |  www.natuurpuntantwerpenstad.be

NATUUR.CULTUURWANDELING 
Langs ’t water

5 JUNI 2016

• Start aan de Hogere Zeevaartschool. Parkeren ter plaatse
• Eerste vertrek om 10u. Daarna elk half uur t.e.m. 14u
• Duur: 3 uur
• Tijdig inschrijven via natuur.cultuur@natuurpuntantwerpenstad.be
• Er zijn 20 plaatsen per wandelgroep
• Vermeld gewenste startuur en aantal personen
• Gratis voor leden / Niet-leden betalen € 1
• De wandeling is vriendelijk voor kinderen, rolstoelen en buggy’s

Een nieuw jaar, een nieuwe route langs ’t water.
De Zeevaartschool is de logische start voor een reis langs dokken en vlieten. 
De Schelde bestuderen we in perspectief vanuit de musea Red Star Line en 
Mas. Voor kinderen én volwassenen zijn er proefjes en doe-dingen en kleine 
speurneuzen spelen al wandelend ook het speurneuzenspel. Er is tenslotte 
verrassend vervoer vanaf het eindpunt terug naar de start.

Praktisch

Stads- en trekkingfietsen 
Santos  •  Patria  •  Achielle   •  Velo de Ville

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

open:

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

op afspraak?
bel of mail
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Studie en beheer
Een bondige kroniek van het beheer en de monitoring in onze afdeling

Tekst: Erik Molenaar

Oktober
In de wijnmaand ontdekken we een nieuwe ‘plaag’: 
Amerikaanse vlier (vaak aangeplante exemplaren!). Dit twee-
lingbroertje van Gewone vlier wordt geen echte boom. Hij 
maakt nieuwe bijstruiken op de wortels en heeft bijblaadjes 
in het blad.

Met een kleine groep gaan we op zoek naar speciale planten, 
die in dit uitdovend seizoen soms wonderlijk verder groeien. 
De Oude Haven, de buurt van het Sportpaleis, het Kievitplein 
en het Lobroekdok, Wolvenberg, het Rooi en de Brilschans: 
we speuren er overal en doen de meest ongewone vondsten.  
Voor ons beheer op de Brilschans hebben we naast het 
hooien van de verbraamde graslanden ook een flink aantal 
exoten op de ‘to do lijst’. Vooral Turkse hazelaar, die vanuit de 
nabijliggende laan uitzaait in onze bospercelen vraagt veel 
werk. Ook op de graslanden langs de spoorlijn wordt intensief 
gemaaid, dikwijls in mistige omstandigheden.

November
De herfst laat op zich wachten. We monitoren nu zelfs over 
het kanaal aan het Lobroekdok. Nieuwsgierige nieuwelingen 
doen er de ontdekking van hun leven. Een speciale bies 
(Bolboschoenus glaucus) wordt voor het eerst in ons land 
gevonden en die lijkt daar al jaren onopgemerkt te staan. We 
verkennen ook het intussen verwoeste bos op de Wezenberg, 
waar tot onze verwondering een aantal heidesoorten uit de 
zaadbank opduiken. Honderden zandblauwtjes staan in bloei, 
net daar waar het ingezaaide gras door erosie is bedolven. Op 
de ooit door ons beheerde spoorbermen treffen we een ruime 
populatie Veldhondstong aan, soms in vrucht. Dat bewijst dat 
deze tweejarige soort al langer langs de Ring aanwezig is. Door 
overbegrazing van konijnen treden voornamelijk soorten op 

die voor hen oneetbaar zijn, zoals massaal veel Handjesgras 
en diverse nieuwe soorten teunisbloem .

Het beheer spitst zich deze maand bijna geheel toe op 
de Dag van de Natuur. Op die dag verwachten we extra 
mankracht, waaraan het ons anders wat ontbreekt. Een 
stralende ochtendzon brengt de sfeer erin. Vlaggen en 
schuiltent worden opgesteld. Een 10-tal kruiwagens met 
rijven, rieken, zagen en spaden staan klaar. En natuurlijk ook 
onze ploeg, de nieuwe vrijwilligers en een 10-tal inburgeraars. 

18 maart 2016

om 19u30 

Kelder Groene Waterman
Wolstraat 7

alle leden welkom
voor een terug- en vooruitblik

een knabbel en een glaasje

meld je graag aan zodat we 
genoeg kunnen voorzien:
info@natuurpuntantwerpenstad.be

ALGEMENE VERGADERING

Harig mosklokje (foto: Karin Thiers)
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Eén groep wordt rondgeleid terwijl een andere start met 
de constructie van een houtwal in een bocht van het 
pad. Aan de spoorberm voeren we maaisel, kruinhout 
en bramen af. De snelweg is vandaag rustig. De vogels 
beloeren ons vanuit de bomen. Mezen, goudhaantjes en 
ook koperwieken die het najaar zo’n speciaal cachet geven. 
Een aantal fraaie paddenstoelen is bovengekomen, er staat 
nog heel wat in bloei ondanks de eerste sterke kou, en we 
zien de winterrozetten van Bijenorchis in het mos. 

December
In de wintermaand worden alle temperatuurrecords 
gebroken. We kunnen lustig verder monitoren. We bezoeken 
opnieuw de Konijnenwei, met tot onze verwondering enkele 
uiterst zeldzame paddenstoelen in het mos. Het moet toch zijn 
dat er zich een ongeziene schat aan biodiversiteit ophoudt, 
hoewel menig gerenommeerd onderzoeker er zijn neus voor 
ophaalt. We vinden er het zeer zeldzame Harig mosklokje. 
Hoog tijd om de natuur in de stad met ernst te bejegenen. 
Welk stadsbestuur wil de vernietiging van dit alles op zijn 
naam hebben staan?

De muurflora op het Willemdok is stilaan weer verschenen, 
vooral veel exoten en weinig zeldzame varens. We krijgen in 
extremis toestemming om de jachthaven te onderzoeken met 
onze groep. Verdere exploratie van de kaden in de Oude Haven 
levert een aantal nieuwe groeiplaatsen op van Zwartsteel en 
Blaasvaren, met name daar waar ‘schoningswerken’ uitbleven 
omdat er permanent schepen liggen aangemeerd.

In Wolvenberg zetten we nog een aantal lage vlechthekken en 
hanteren takel en spade in de strijd tegen Oosterse kornoelje 
(in bloei zelfs!). Eindelijk hebben we mensen gevonden die de 
konijnenplaag willen indijken. Vanuit het Brugse Ommeland 
komen ze naar Antwerpen met valletjes en fretten om in 
de burchten de overvloed aan knagers aan te pakken. Ook 
Bruine rat wordt herhaald afgevangen. Bijzonder zijn ook de 
bewijzen van Vos op de spoorbermen. We bedanken hierbij 
onze vrienden van afdeling De Torenvalk voor de inspanning. 
Hopelijk komen ze gaarne terug! 

18 maart 2016

om 19u30 

Kelder Groene Waterman
Wolstraat 7

alle leden welkom
voor een terug- en vooruitblik

een knabbel en een glaasje

meld je graag aan zodat we 
genoeg kunnen voorzien:
info@natuurpuntantwerpenstad.be

ALGEMENE VERGADERING

Zandblauwtje (foto: Robert Wuyts)

FONAS-leden aan het Asiadok (foto: Karin Thiers)

Beheerwerken Wolvenberg
Nog tot 17 april: elke zondagvoormiddag 9u30 - 12u
Vanaf 27 april: elke woensdagavond 19u - 21u30
Vanaf 11 september: elke zondagvoormiddag 9u30 - 12u
Afspraak: container hoek Singel/Posthofbrug
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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

Geldig tot 30/04/2016

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 25/01/16   16:28



Soortenfiche: varens
Tekst: Sebastiaan De Mot

We reizen over de grenzen van tijd en ruimte en vliegen even over de plantengroep varens. 
Ze tooien niet alleen de ongewonere plekken in onze tuin. Ze zijn ook ongewoon in de 
eigentijdse plantenwereld, want ze produceren zaden noch bloemen.

Carboon
Voor dé varentijd op Aarde moeten we een serieus aantal 
klimaatveranderingen terug in de tijd. Varens vormen een 
zeer oude plantengroep, teruggaand tot aan het Devoon, met 
een explosieve ontwikkeling in het daaropvolgende Carboon 
(ca. 360-300 miljoen jaar geleden). Het was warm en de 
zeespiegel was hoog waardoor veel continenten uit drasland 
en moeras bestonden. Ondanks het warme klimaat ontstond 
er in die periode een ijskap op de zuidelijke aardpool. Het 
broeikaseffect nam af, vermoedt men, doordat de explosieve 
plantengroei massief veel koolstof uit de atmosfeer haalde.

Dino’s
Op het einde van die periode kwamen alle toenmalige 
aardcontinenten tegen elkaar aanglijden waardoor een 
reuzencontinent met extreem landklimaat ontstond. Haast 
alle land op Aarde werd zeer droog. Slechts een groepje 
varensoorten overleefde de droogte, maar breidde uit toen 
de continenten (de huidige) weer uiteen gingen drijven. 
Zo leefden de dinosaurussen (in de warme Krijttijd) weer 
goeddeels tussen de varens. Ook nu nog, in onze periode 
van ijs- en tussenijstijden, vind je geen bos op Aarde zonder 
varens. Warme regenwouden blijven in varenmiddens wel 
het populairst.

Veren
Sinds het opduiken van de mens hebben varens uiteraard 
ook een naam. In vele talen verwijst die naar de veervormige 
bladen (we spreken bij varens niet van bladeren, maar van 
bladen of veren). Vaak lijkt het lokale woord voor varen op 
het lokale woord voor veren of vliegen. De specifiekere 
soortnamen verwijzen naar typische vormdetails van de plant, 
al is dat bij ‘Wijfjesvaren’ en ‘Mannetjesvaren’ nogal wazig.

Bosplant
Opvallend bij varens zijn vooral de jonge blaadjes (ze rijzen 
als ‘bisschopsstaf’ uit de wortelstok) en de ‘primitieve’ voort-
plantingswijze via sporen (zaadplanten en vruchtplanten 
zijn recenter). Uit sporen groeit eerst een voorkiem en later 
een varen, maar alleen in een vochtige omgeving, zoals een 
moeras of bos. Toch doen sommige varensoorten het ook 
goed in pioniersmilieus zoals stenige plaatsen. Dat verklaart 
waarom ook steden, en zeker havensteden varens herbergen.

Antwerpen
Zo zijn de Antwerpse kademuren en fortengordel belangrijke 
vindplaatsen van de elders in de Lage Landen zeldzame 
Zwartsteel en Blaasvaren. Ook oude stadsmuren, grachtmuren, 
waterputten, kerkhofmuren en kasteelruïnes zijn een favoriete 
stek van zulke, normaal meer bergminnende soorten. Ze laten 
zich niet afschrikken door een verticale structuur, de bijna-af-
wezigheid van een bodem en sterke schommelingen in 
temperatuur en vochtigheidsgraad. De kolonisatie neemt wel 
heel wat jaren in beslag. Koester dus uw tuinmuur wanneer 
er eindelijk een varentje op groeit. 

Mannetjesvaren (foto: Leo Janssen) 

Mannetjesvaren (foto: Philippe Vanmeerbeeck) 

Tuintip



Activiteitenkalender
Voor de volledige agenda zie www.natuurpuntantwerpenstad.be

*Prijs: € 1 / Leden nemen gratis deel

MAART
4  Natuur.quiz

19u-23u, Sint Andriesplaats 24, 
inschrijven en info: 
quiz@natuurpuntantwerpenstad.be

9 Infoavond geveltuinen
Inwoners Berchem, zie p. 3

16 Cursus natuurbeheer (start)
zie p. 6

18 Algemene vergadering
zie p. 12

27 Zwerfvuilactie Noordkasteel
14u-16u, parking zeilclub, Ooster-
weelsteenweg 1

APRIL 
10 Lente-bomenwandeling*

14u-18u, kruispunt Leopold de 
Waelplaats / Schildersstraat, 
inschrijven en info: wandeling@ 
natuurpuntantwerpenstad.be

24 Voorjaarswandeling*
10u-12u, Brilschans, tramlus 
Grotesteenweg / Koninklijkelaan

24 Zwerfvuilactie Noordkasteel
14u-16u, parking zeilclub, Ooster-
weelsteenweg 1

24 Inheemse plantenmarkt
zie p. 3

26 Plantenstudie FONAS
10u, Spoor Oost, kruispunt 
Noordersingel / Schijnpoort

MEI 
3 Plantenstudie FONAS

10u, Domein Hertoghe, ingang Karel 
Oomsstraat

17 Plantenstudie FONAS
10u, Wolvenberg, container 
kruispunt Singel / Posthofbrug

22 Lentewandeling*
10u-12u, Wolvenberg, container 
kruispunt Singel / Posthofbrug

24 Plantenstudie FONAS
10u, kruispunt Beukenlaan / 
Eglantierlaan

29 Zwerfvuilactie Noordkasteel
14u-16u, parking zeilclub, Ooster-
weelsteenweg 1

JUNI
5 Natuur.cultuurwandeling*

zie p. 11
7 Plantenstudie FONAS

10u, Oosterweelbocht, parking 
Sloepenweg

19 Beheer ‘ns ’n keer
zie p. 6

21 Plantenstudie FONAS
10u, Wolvenberg, container 
kruispunt Singel / Posthofbrug

26 Zomerwandeling*
10u-12u, Wolvenberg, container 
kruispunt Singel / Posthofbrug

26 Zwerfvuilactie Noordkasteel
14u-16u, parking zeilclub, Ooster-
weelsteenweg 1

Afgiftekantoor

Antwerpen X MassPost

Erkenningsnummer: 
P913.972

Retouradres:
Johan Wyckmans

Begijnenvest 68, bus 3
2000 Antwerpen
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