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“Laat het schijn maar stinken, het stinkt al honderd 
jaar”. Onze grootouders kenden dit liedje beter dan wie 
ooit en zongen het uit ervaring. Gelukkig is de tijd van 
het stinkende Schijn voorbij en werd het verlegd om 
noordelijker in de Schelde uit te monden. Dat men er in 
het midden van de vorige eeuw niet aan dacht om deze 
rivier te zuiveren! Momenteel trekt het Schijn dan ook 
heel wat rietvogels aan, maar ook libellen en waterjuffers 
die eveneens te vinden zijn in de waters in de stad. Het 
stadspark en zijn vijver bevatten heel wat meer leven dan 
op het eerste gezicht lijkt, ook als de vijver droog staat! En 
wie had ooit gedacht om nog glimwormen in de stad te 
vinden? Wie attent is vindt deze kleine insecten zowel bij 
nacht als overdag. Onze studiewerkgroep blijft actief met 
zijn monitoring van de verschillende groene plekken. Eind 
april vonden we nog 25 verschillende soorten vogels in het 
stadspark. Wij blijven aandacht vragen en geven voor al wat 
er in de stad groeit en bloeit. 
 
Maar je kan in dit seizoen ook gewoon genieten van de 
heerlijke geuren van Vlierbloesem en Meidoorn. Eind 
juni bloeien de Lindes op onze stadspleinen, fantastisch. 
Spijtig genoeg vinden we er soms hommels die bedwelmd 
worden door de geur en de nectar. 
 

Geniet - de zomer is er weer! Snel het tijdschrift uitlezen 
met heel wat nieuwtjes en onze activiteitenkalender. En wie 
graag meewerkt binnen onze afdeling, steeds welkom. 
 
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 
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: 2.600 exemplaren.

Redactie: Yannice De Bruyn, Sebastiaan De Mot, Bart Van de Voorde, Monique Van 
Dousselaere, Koen Van Keer, Minne Verlinden, Johan Wyckmans, Marc Van Outryve.

Layout: Wim Bruneel en Peter Kluppels

Foto cover - Keizerlibel (foto: Bernard Ruelle)
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FONAS
Tekst: Marc Van Outryve

Al gehoord van FONAS? Dit staat voor Floristisch Onderzoek Natuurpunt Antwerpen Stad.

Onder leiding van Erik Molenaar gaan we jaarlijks een 10-tal 
keer van april-september, (maar ook wel eens in de winter) 
samen op stap. We speuren naar zeldzame planten en 
bloemen zoals Bijenorchis op de Wolvenberg. Ongewenste 
exoten als Oosterse Kornoelje ontsnappen niet aan onze 
aandacht. Maar ook het “gewone” Boerenwormkruid in 
het Prieel langs een spoorweg en Muurleeuwenbek op de 
kademuren worden ijverig genoteerd.

Bij twijfel nemen we het vergrootglas erbij, we ruiken aan 
de stengel of een plat gewreven blad, consulteren de Flora. 

Een soortenlijst wordt ingebracht op waarnemingen.be. Erik 
maakt een deskundig verslag, geïllustreerd met mooie foto’s 
van Karen en Miel.

Heb je interesse?
Gewoon stipt op de afspraakplaats verschijnen die vermeld 
staat bij “natuur-studie/plantenwerkgroep” op onze website 
(www.natuurpuntantwerpenstad.be) of in ons tijdschrift 
Natuur.stad. Op de website vind je ook de activiteitenkalender. 
Wens je meer info? Contacteer Erik, via 
Erik.Molenaar@skynet.be.

We leren elke wandeling iets bij en genieten intussen met al 
onze zintuigen van wat de natuur ons zomaar biedt, ook in 
de stad!

Op de extensief beheerde oever van de stadsparkvijver (foto: Karin Thiers)

De Ratelaar 
Tekst: Yannice De Bruyn

Iedereen kent de Ratelaar. Of heeft hem minstens al eens 
gehoord. Ergens in een grasveld of in het gras langs de weg. 
Zoals zijn naam doet vermoeden maakt hij een ratelend geluid. 
Dat is snel en hoog en het duurt net iets langer dan een 
seconde. De Ratelaar komt in onze contreien veelvuldig voor, 
op sommige plekken is hij zelfs in groten getale aanwezig. 
Wanneer zo veel exemplaren tegelijk tsjirpen kunnen ze 
een heus kabaal produceren. De individuele Ratelaar ziet 
er best potig uit, met een stevig lijf en een bruine kleur. 
Bij de mannetjes loopt het achterlijf rood aan. Sommige 
varianten hebben groen op de bovenkant. De soort lijkt erg 
op de algemeen verspreide Bruine sprinkhaan en de minder 
algemene Snortikker. De vrouwtjes van deze drie soorten zijn 
niet van elkaar te onderscheiden, maar de mannetjes haal je 
zo uit elkaar door goed te luisteren. De Bruine sprinkhaan 
produceert een korte ‘tchip’, en de Snortikker maakt een 
combinatie van snorren en tikken.

In Antwerpen is de Ratelaar oa. gevonden op Spoor Oost, 
Wolvenberg en de Konijnenwei.

Met dank aan Bert Foquet.

Afdelingsnieuws

Ratelaar (foto: Ruben Foquet)
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Libellen in een havenstad
Tekst: Hans Van Gossum

Vliegmachines aan de waterkant. Zestien soorten libellen staan er op de teller van de 
Antwerpse binnenstad. Mogen we extra soorten verwachten?
Libellen en water, twee handen op één buik. In België komen 
er 69 soorten libellen voor.
Het zijn echte vleeseters. Als larven leven ze in het water en 
vreten ze zowat alles wat ze te pakken kunnen krijgen. Ze 
hebben daar een uniek vangmasker voor: twee scharnierende 
segmenten met grijptanden op het uiteinde. In rust ligt het 
samengeklapt onder de kop. Om een prooi te vangen schiet 
het bliksemsnel vooruit.

Volwassen libellen zetten het roversleven van hun kinderjaren 
gewoon verder. Hun voedsel bestaat bijna uitsluitend uit 
kleine insecten zoals vliegen en muggen, die in de vlucht 
worden gevangen. Zich voortplanten doen de dieren aan 
de waterkant. Vooral de libellensoorten die gebonden zijn 
aan schone, matig voedselarme wateren en stromend 
water, zijn er de laatste jaren sterk op achteruit gegaan. Veel 
zuidelijke soorten nemen dan weer in aantal toe als gevolg 
van de klimaatverandering. Even piepen buiten de Antwerpse 
binnenstad? Op de fiets naar de Hobokense Polder. Zes ha 
open water en meer dan 16 ha moerasvegetaties, goed voor 
29 waargenomen libellensoorten op een boogscheut van 
de kathedraal.

Water in ’t stad
Veel water is er niet in de Antwerpse binnenstad en waar er 
water is, is dat voedselrijk en zit er meestal vis in. Dikwijls is er 
geen sprake van een diverse oevervegetatie. Niet de droom 
van elke libellensoort.

Voor heel wat soorten libellen geldt dat ze niet samen 
voorkomen met vis. Vissen eten de libellenlarven op. Weer 
andere soorten verkiezen stromend water, uitdrogende Gewone oeverlibel, onder meer op de Konijnenwei gezien (foto: Herman Blockx)

Azuurwaterjuffer, de meest waargenomen libellensoort in Antwerpen-stad (foto: Hans Hillewaert)

juni - augustus 2016 Natuur.stad4

Dieren in de stad



plassen, zure wateren, …. Niet getreurd, vijf soorten vinden 
het stadsleven prima: Houtpantserjuffer, Kleine en Grote 
roodoogjuffer, Lantaarntje en Paardenbijter. Van de vijf 
genoemde stadsoorten prijkt Grote roodoogjuffer nog niet 
op de teller. Wie doet de eerste waarneming? 

Waarnemingen.be vult de lijst aan tot zestien soorten. Hun 
visitekaartjes? Bosbeekjuffer, Bruine winterjuffer, Azuurwa-
terjuffer, Watersnuffel, Vuurjuffer, Blauwe glazenmaker, Grote 
keizerlibel, Platbuik, Gewone oeverlibel en drie soorten 
heidelibel (Zwervende, Bloedrode en Bruinrode). 

Top drie van te verwachten extra soorten
• De Grote roodoogjuffer heeft een voorkeur voor 

bredere wateren (vaarten, singels) met drijfbladplanten 
(Gele Plomp, Watergentiaan, Drijvend Fonteinkruid,  
Veenwortel) maar is gevoelig voor een hoog chloridege-
halte in het water.

• De Steenrode heidelibel is een andere kanshebber om 
te worden waargenomen. Deze zwervende soort komt 
voor bij allerlei stilstaande rijk begroeide wateren. In 
steden kan men de soort zwervend op braakliggende 
terreinen aantreffen. Deze libel is niet zo kritisch in haar 
habitatvoorkeur. In Rotterdam bijvoorbeeld blijkt dit de 
meest algemene libel te zijn.

• De vuurlibel vervolledigt de top drie. Het is een 
zuidelijke soort die meer en meer wordt waargenomen. 
Deze libel komt voor bij allerlei (zelfs brakke) 
voedselrijke, vaak ondiepe, stilstaande wateren, meestal 
in kleine, voedselrijke plasjes en kanaaltjes. Ondiep, vlug 
opwarmend en eutroof water zorgt voor de nodige 
microklimaatcondities om als voortplantingsplaats te 
dienen. Bij stadsvijvers in andere steden zijn er reeds 
waarnemingen bekend van deze soort. 

Lantaarntje, verspreid over de binnenstad waargenomen (foto: Dominique Duyck)

Platbuik, twee keer gemeld uit Berchem (foto: Bert Van der Krieken)
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Tekst: Jens Verwaerde

Wie door het stadspark loopt, zich aan de Royerssluis of nabij het Lobroekdok begeeft, 
zal het zich misschien niet realiseren: hier liggen restanten van de rivier Schijn en haar 
aftakkingen. Ze werden in de loop van de geschiedenis, net zoals de meeste waterlopen 
in onze stad, toegedekt, dichtgemetseld, ingegraven of omgebouwd tot riolen.

Antwerpen en haar 3 waterlopen
Antwerpen ontstond aan een buitenbocht in de Schelde. 
Maar Antwerpen lag ook aan de monding van Groot en Klein 
Schijn, twee rivieren die zoet water uit de Kempen aanvoeren. 
De Schelde zorgde voor aan- en afvoer van grondstoffen en 
materialen via schepen, de Schijns voor de aanvoer van zuiver 
zoet water. Beter kon een stad niet liggen.

„Het Schijn terug door ’t stad”: goed voor 
natuur, stad én mens
Eeuwenlang heeft men in Antwerpen geprobeerd om, behalve 
de Schelde zelf, alle water af te dekken of dicht te gooien. De 
hoop was opgegeven dat het Schijn of de Herentalse Vaart ooit 
nog konden zuiver worden of iets economisch opleveren. Zelfs 
enkele dokken werden gedempt omdat „de” scheepvaart was 
uitgeweken naar de grote haven ten noorden van Antwerpen. 
Het Groot en het Klein Schijn -zo heten ze inderdaad!- werden 
zelfs meerdere keren verlegd, zodat ze meer dan 15 kilometer 
noordelijker uitmondden in de Schelde dan oorspronkelijk.

Sinds een jaar of tien neemt bij de overheid en de burgers het 
besef toe dat „water in de stad” een meerwaarde betekent voor 
de natuur, maar óók voor de waarde van woningen nabij water. 
„Het Schijn terug door ’t stad” is dus niet langer een uitspraak 
die op hoongelach wordt onthaald.
Maar schiet er nog iets over van de Schijns en hun 
vertakkingen?

De Schijns zélf
Antwerpen, midden 19de eeuw: enkele dokken in het 
noorden, overgaand in polders, waarvan nu de Oude Landen 
nog een (opgehoogd) niet bebouwd restant zijn. Het Zuid was 
een militaire vesting, de citadel. Rond de stad: fort-achtige 
gebouwen met daartussen brede grachten: de vesten. De 
Wolvenberg en Brilschans zijn de laatste restanten van deze 
vestingen en vesten.
Groot en Klein Schijn bereikten Antwerpen vanuit de 
westelijke Kempen langs het Cogelsplein naar de dokken 
(die er toen nog niet lagen). Langs Lobroekdok kronkelden ze 
verder, passeerden onder de voorloper van het Albertkanaal 
(nu IJzerlaan) en mondden tussen Kattendijk- en Royerssluis 
in de Schelde uit.
Inmiddels is daar amper nog iets van te zien. De rioolbouwers, 
dok- en metro-gravers moeten tijdens hun werken echter 
zeker restanten van die rivieren zijn tegen gekomen...

Wat zal Oosterweel betekenen?
Voor het Groot Schijn betekenen deze (enorme) werken: 
afbuigen van het grootste gedeelte van het water, zodat het zal 
uitkomen in het Albertkanaal ten noorden van het Sportpaleis. 
Dus niet langer, zoals nu, Schijnwater onder de Ring door (en 
zo naar Lobroekdok).

Terug iets van de Schijns door de stad?
Er zijn nog mogelijkheden om water vanuit het Groot 
Schijn door Antwerpen te leiden. De werken voor de 
Oosterweelverbinding moeten worden aangegrepen om 
het Schijnwater (deels) af te tappen en door de stad te leiden. 
Dit kan in open bedding doorheen de wijk Stuivenberg en 
langs de Brouwersvliet. In deze laatste liggen de gewelven 
van de voormalige vliet er nog! Dat zou de ecologische én 
bouwkundige waarde van het noorden van „het” stad enorm 
kunnen opdrijven. 

’t Schijnt dat ’t Schijn 
door ’t stad stroomde

De Schijnsluis regelde van 1818 tot ongeveer 1860 het waterpeil van de 
omwallingsgrachten (foto: Johan Wyckmans)
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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

Rivieren en beken rond Antwerpen, zoals ze tot half 19de eeuw nog stroomden volgens de Vander Maelen-kaart. Heel wat beken zijn verdwenen door aanleg van de Antwerpse 
vestingswerken en later door uitbreiding van de stad én de aanleg van de Ring (kaart: Jens Verwaerde)
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 “A” Glimweurme en Vuurvliegskes 
Tekst: Raphaël De Cock

De A in de titel verwijst zowel naar “Antwerpse”, “uw” of “oude” glimwormen. Hoe zit het 
eigenlijk met die schitterende beestjes in en rondom Antwerpen? Wat was de situatie 
vroeger? Wist u dat het feitelijk kevertjes zijn behorend tot de familie Lampyridae?

Vrouwtje Grote glimworm, gloeiend (foto: Kenny Hendrickx)



In België komen drie soorten voor: Grote Glimworm (Lampyris 
noctiluca), Kleine Glimworm (Lamprohiza splendidula) en 
Kortschildglimworm (Phosphaenus hemipterus). Elke soort 
heeft zo zijn eigenaardigheden. 

Gegevens uit de ons omringende landen wijzen erop dat 
ze er sinds 1950 sterk op achteruit gaan. Door een gebrek 
aan onderzoek blijft het voorlopig gissen naar de oorzaken. 
Mogelijke boosdoeners zijn habitatvernieling, versnippering, 
vervuiling, pesticidengebruik en zelfs lichthinder.

De laatste decennia werden in het Antwerpse de Kortschild-
glimworm (Rivierenhof, Deurne-Ertbrugge en Forten VI & V, 
UZA Wilrijk) en de Grote glimworm waargenomen (zie Fig. 
1), maar we hebben nog geen gegevens van binnen de 
Ring! Vreemd dat ook op Linkeroever tot op heden geen 
glimwormen werden gespot. Wat met oude tuinen, parken 
of donkere natuurplekjes in en rondom de stad, of donkere 
plaatsjes langs de Ringbermen? Oude spoorwegbermen 

herbergen vaak favoriete biotopen. Misschien wat griezelig, 
maar ook (oude) begraafplaatsen bieden een relatief stabiel 
habitat waar ze nog zouden kunnen glimmen.

De grootste kans op glimwormen voor “A”, hebben we met de 
dagactieve soort. De Kortschildglimworm is een vaak geziene 
gast van tuinen en parken en heeft vermoedelijk minder last 
van de nefaste lichtvervuiling. Hoewel minder spectaculair 
dan zijn nachtactieve neven, is hij grappig om zien met zijn 
sterk vergrote antennes. Je zou hem kunnen opmerken tijdens 
werken in de tuin, of tijdens een (park)wandeling. Zoals de 
soortnaam suggereert, lijken de mannetjes sterk op een kleine 
kortschildkever (Staphilinidae; om verwarring uit te sluiten zie 
info via de links op volgende bladzijde). De mannetjes kruipen 
op zwoele onweerachtige dagen vaak massaal op open 
plaatsen zoals (tuin)paden, langs tuinmuurtjes, borduren, etc.Figuur 1: verspreiding van Grote glimworm nabij Antwerpen (bron: Waarnemingen.be)

Vrouwtje Grote glimworm, gloeiend (foto: Daan Stemgée)

Aan het mannetje van de Grote glimworm zie je duidelijk dat glimwormen kevers zijn (foto: Damien Grégoire)
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Tekst: Marc Van Outryve

Op 18 maart ll. hield Natuurpunt Antwerpen Stad (NAS) zijn jaarlijkse algemene vergadering 
in de Groene Waterman.
Onze dynamische voorzitster Rit Van Damme presenteerde 
ons boeiend NAS-jaaroverzicht.
• Publiekstrekkers, onder de geslaagde regie van Johan 

en Rit,  waren onze 1ste inheemse Plantenmarkt, de 
geveltuinacties, de natuur.cultuurwandeling, de bomen-
wandelingen in de stad en de Nacht van de Vleermuis.

• Wie met onze plantenwerkgroep Fonas op stap ging, 
ontdekte een verrassende verscheidenheid aan planten 
en bloemen in de stad, en uiteraard in ons natuurgebied 
Wolvenberg.

• Het beheer van Wolvenberg gebeurt door een kleine 
ploeg enthousiaste vrijwilligers, onder deskundige 
leiding van Frank en Erik.

• Vogelliefhebbers kwamen dankzij Maarten aan hun 
trekken in 2 magistrale vogelcursussen.

• Onze NAS-missie werd passend gecoördineerd door 
Koen, onze beleidsverantwoordelijke. Samen met de 
betrokken mensen van stad en district zetten we ons 
in voor het groen in de stad. Hierover is ook regelmatig 
gecommuniceerd in de media.

Financiën
Uit het financieel verslag bleek dat onze afdeling gezond is, 
met een overschot van 12.000 € voor 2015. Hierdoor ontstaat 
ruimte voor investeringen, o.a. in gerichte communicatie, 
materiaal voor het beheer, mogelijk de inrichting en huur 
van een vast clublokaal met een vogelkijkhut aan de 
Scheldeoever…

Lezing: Flora in de stad
Nadien werden we door Erik vergast op een mooie voordracht 
over flora in de stad. Antwerpen is groener en fleuriger dan 
we denken!
Intussen bleek, na zorgvuldige stemmentelling, dat alle 
kandidaten voor het volgend bestuur met vlag en wimpel 
werden verkozen. Met een drankje in de hand werden vlijtig 
nieuwe werkplannen gesmeed. Met de verdere hulp van 
jullie allen, lieve vrijwilligers, zal dit lukken. Nu reeds dank 
hiervoor. 

Algemene vergadering 
Natuurpunt Antwerpen Stad

En hoe zit het met de Kleine Glimworm in Antwerpen en 
omgeving? Deze in Vlaanderen relatief zeldzame soort is 
zeer gemakkelijk te herkennen, omdat de mannetjes als 
zogenaamde vuurvliegjes lichtgevend rondvliegen. Er zijn 
geruchten dat er vuurvliegjes vlogen in Kalmthout, Mortsel, 
‘s Gravenwezel en recent nog in Lier en Brasschaat.

Misschien hebt u nog “oude” waarnemingen, herinneringen? 
Zet ze op waarnemingen.be of laat het ons meteen weten 
(Facebook: Glimwormenwerkgroep Natuurpunt of mail 
glimwormen@natuurpunt.be). Voor de jongeren: vraag zeker 
eens rond bij ouders en (over)grootouders en ga zelf op 
onderzoek uit!

Links:
www.natuurpunt.be (Home » Natuurinfo » Soorten herkennen 
» Insecten en ongewervelden » Kevers » Glimwormen)
www.waarnemingen.be (Projecten » Glimwormen in België)

Voorzitster Rit Van Damme tijdens de presentatie (foto: Johan Wyckmans)

Larve Grote glimworm (foto: Henk Wallays)
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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

OPENING 3de WINKEL
ZOMER 2016

ANTWERPEN ZUID

Verlatstraat 9
2000 Antwerpen

985m² aan Biologische producten
Groenten en fruit, verse gerechten,

brood & gebak, herboristerie,
lichaamsverzorging en zoveel meer.

14 parkeerplaatsen en
27 fiets parkeerplaatsen 

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

www.hetnatuurhuis.be

Met Natuur in de stad als onderwerp stelt Het Natuurhuis haar 
fotowedstrijd voor.  Zowel dieren, planten, … alles wat met 
natuur in de stad te maken heeft kan ingediend worden bij 

kris@hetnatuurhuis.be. De winnaar (meeste stemmen op onze 
FB-pagina) krijgt een waardebon van €75. We lanceren de 

beelden op onze nieuwe site, Facebook, Instagram, …
Inzendingen tem 31/07/2016. Stemmen tem 31/08/2016

Natuur in de Stad



Studie en beheer
Tekst: Erik Molenaar

Een bondige kroniek van het beheer en de monitoring in onze afdeling

Januari
Op Wolvenberg bloeit nog Wilde peen. Onder de mossen 
vinden we opvallend veel Klein vedermos en Bleek boomvorkje. 
Op de Konijnenwei worden de mossen lokaal gedomineerd 
door de exoten Grijs kronkelsteeltje en Gaaf kantmos. Op 
de natste delen staat tussen een zee van Gewoon puntmos 
heel wat Moerassikkelmos. We vinden ook matjes Gekromd 
vedermos. Onder de epifyten (boombewoners) zien we 
o.a. Schijfjesmos en Bleek boomvorkje. We zamelen ook 
korstmossen in die we later willen determineren in de 
Bioruimte van de UA. Op 11 januari staat in het Ringbos 
Rankende duivenkervel in volle bloei !
We gaan naar de Brilschans, voor de mossen op de ‘Mooiste 
van Berchem’, een Kraakwilgbastaard met 45 soorten epifyten. 
Op Spoor Oost treffen we nu al Ruig vergeet-me-nietje in 
bloei aan. In een smalle repel langs de Singel staan nog 
voor even honderden rozetten van Stijf vergeet-me-nietje. 
Op Wolvenberg ontluikt meidoorn en bloeit Gele kornoelje. 
Onder de paddenstoelen vermelden we Krulhaarkelkzwam, 
die prachtig rood op wilgentakken verschijnt. 
Op het Zuid vinden we Zwartsteel en Steenbreekvaren, 
waarvan er sommige al zeker 15 jaar standhouden. De kaden 
op het Zuid gaan echter in zeven haasten voor de bijl. Aan de 
gedempte sluis van de Zuiderdokken bloeit nog Amerikaanse 
kruidkers. 
Na het elimineren van storende exotische bomen in 
Wolvenberg, maken we er houten hekjes van voor gebruik in 
de rand van ons natuurgebied. Honderden Oosterse kornoeljes 
worden handmatig uitgetrokken, met in achtneming van de 
talrijke rozetten van Bijenorchis. 

Februari
In het pas aangelegde parkje aan het Station van Berchem 
staat onze dikste Iep in bloei. In De Leeuwerik bloeit het eerste 
Maartse viooltje. In de weekends sporen we Amerikaanse 
vlier op en -met de spade erbij- controleren we eventuele 
ondergrondse uitlopers. Op Wolvenberg staat die trouwens op 
7 februari in bloei ! Tot onze vreugde zien we op het Vleeshuis 
opnieuw de zeldzame ondersoort van Steenbreekvaren 
(Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis). Vroeg in de 
maand bloeit Gewone veldbies al in het Begijnhof. 

Achteraan op de Konijnenwei: januari 2016 (foto: Karin Thiers)

Dodaars (foto: Bert Van der Krieken)
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Maart
Op Wolvenberg worden we dit jaar uitzonderlijk bedeeld 
met wintergasten: een groep putters die er al de hele 
winter pleisteren, en een groep sijsjes. We kunnen de dieren 
ongestoord van dichtbij kieken. Ook zit er de hele tijd een 
Dodaars, onze kleinste futensoort en een prima duiker. Onze 
sperwers zijn al erg luidruchtig: hopelijk komen ze spoedig 
tot broeden. Hollandse iep staat al in bloei en de eerste 
Grote keverorchis is er. In de Bioruimte van UA worden de 
verzamelde korstmossen en mossen voorgelegd aan Karl 
Hellemans en Dirk De Beer. 

FONAS kijkt ook over de afdelingsgrenzen. Zo bezoeken 
we Klein Zwitserland in Mortsel, Noeveren met de speciale 
varenflora, Boom voor het bloeiende Vleugelstreepzaad en 
de begraafplaats Niel voor het fraai schraalgrasland. Tijdens 
een stadstochtje treffen we een Walstro aan die wat lijkt 
op Kleefkruid, maar waarvan de haakjes naar de verkeerde 
kant wijzen. Vermoedelijk is het Straatwalstro, een bijzonder 
zeldzame verschijning, ook bekend uit het duindistrict. 
Op Spoor Oost werden ongelukkiglijk hopen varkensmest in 
de betonnen plantsoengaten gestort. Juist doordat dit gebied 
nooit bemest is geweest, konden zo veel bijzondere soorten 
er een onderkomen vinden.
Denk erom: van 27 april  t/m 31 augustus 2016 gaat het 
natuurbeheer elke woensdagavond door van 19u - 21u30.

Wil jij net als Carine de natuur opnemen in je testament?
Kom naar één van onze infosessies. Joost Verbeke, verantwoordelijke voor 
schenkingen en legaten bij Natuurpunt, geeft je uitleg over de 
mogelijkheden en een overzicht van de fi scaal voordeligste formules. 
Daarna kan je in een privégesprek je persoonlijke vragen stellen.

DONDERDAG 9 JUNI 2016 Jeugdherberg Pulcinella,
in de witte zaal, Bogaardenplein 1, 2000 Antwerpen
Infosessies naar keuze: van 15u tot 16u30 of van 19u tot 20u30
Verwelkoming met ko�  e en gebak, een kwartier voor aanvang.

Inschrijven hoeft niet, maar we horen graag van je komst.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek?  
Joost Verbeke, contactpersoon schenkingen en legaten
0477-20 47 27 • joost.verbeke@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be/legaten

DE NATUUR
in jouw testament

Donderdag

9 juni

flyer 105 x 1485 legaten Antwerpen 9 junii - 3-2016.indd   1 16/03/2016   14:09:21

Gezocht:
distributieverantwoordelijke

Vooruitblik op je rol
Nadenken over hoe onze gedrukte flyers en affiches het 

best kunnen worden verspreid in Antwerpen.
Een plan opstellen waar flyers kunnen worden gelegd, 
waar sommige flyers kunnen worden gebust, in welke 

openbare plaatsen affiches kunnen worden gehangen en 
vrijwilligers vragen die enkele keren per jaar meewerken 

aan de verspreiding ervan. Eens het plan is opgesteld 
dient er af en toe een update te worden bewerkt.

Spreekt dit jou aan? 
Laat het ons weten via 

wordvrijwilliger@natuurpuntantwerpenstad.be 
of bel 0474 886 486.

Werkende scouts op Wolvenberg achter de volkstuintjes (foto: Erik Molenaar)
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Periodiek droogvallen vijvers 
heeft ecologische voordelen

Tekst: Koen Van Keer

De droge zomer van 2015 zorgde ervoor dat verschillende stadsvijvers bijna of helemaal 
droog vielen. Er werd paniekerig gereageerd en men ging zelfs over tot het bijvullen van 
vijvers met drinkwater (!). Geen erg duurzame maatregel en ook ecologisch niet lonend.

Het droogvallen van waterpartijen gebeurt in de natuur 
regelmatig en heeft wel degelijk een ecologisch nut. Tal van 
organismen profiteren van een dergelijke cyclus. Veel heeft 
te maken met de kansen die amfibieën, libellen, waterkevers, 
maar ook vele minder gekende organismen zoals haften 
en waterwantsen krijgen wanneer een waterpartij geen 
overvloed aan vissen bevat.

Ecologisch evenwicht
Het gebeurt gelukkig niet veel in Antwerpen (zie kadertekst), 
maar het uitzetten van massa’s vissen in onze vijvers, zorgt 
voor een ecologisch onevenwicht. Tal van vissoorten roven 
niet alleen de andere waterfauna weg, maar doen zich ook 
overvloedig tegoed aan waterflora, met als gevolg erg weinig 
biodiversiteit in onze vijvers en poelen.
Ook door het verplaatsen van vis uit een droogvallende vijver 
naar een andere vijver, verstoort men het evenwicht dat daar 

vaak gedurende jaren was opgebouwd. In 2015 werden in 
de opdrogende vijver van het Boekenbergpark de vissen 
afgevangen en vervolgens vrijgelaten in de vijver van het 
Brilschanspark. Geen goede zaak dus.

Verder dan onze neus 
Natuurlijke ecosystemen zijn –zelfs in de stad– vaak 
erg slecht gekend door de meeste mensen. Veelal zijn 
het de grotere of meer aaibare dieren die in het oog 
springen en -onterecht- als enige onze sympathie en 
bescherming krijgen. Nochtans laat juist het uitgebreide 
en ingewikkelde netwerk aan organismen een ecosysteem 
goed functioneren en verhoogt het de natuurwaarde. Vaak 
zijn zelfs de kleinste of onopvallendste organismen het 
belangrijkst. Voor het leven in en de kwaliteit van onze 
waterpartijen zijn bv. de watervlooien van cruciaal belang. 
Ook in de stad geldt dit.

Groene kikkers (foto: Karel Van Rompaey)
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Vissen uitzetten in Antwerpen
Eind september 2008 schonken het wijkcomité Klein 
Antwerpen en de joodse gemeenschap 400 voornen 
(karperachtige zoetwatervissen) aan het stadsbestuur 
van Antwerpen. Zij deden dit uit dank voor het opfrissen 
van het stadspark. Dat was echter niet de enige reden. 
Tijdens het joods nieuwjaar (Rosh Hashanah) vragen 
joden vergeving voor hun zonden. Dat gebeurt aan een 
water waarin vissen zitten. Er wordt gebeden en daarna 
worden de zonden symbolisch in het water gegooid, 
zodat het nieuwe jaar zuiver kan aangevangen worden. 
In de jaren dat de vijver van het stadspark opgedroogd 
was, moesten de Antwerpse joden uitwijken naar andere 
plekken.
Het uitzetten van vis is ook niet nodig. Vissen keren 
immers op een natuurlijke manier terug naar vijvers 
die ooit droog vielen. Niet zelden gebeurt dat door 
visseneitjes die aan de poten van watervogels kleven en 
meegevoerd worden naar nieuwe waterpartijen.    

De watervlo Daphnia pulex (foto: Paul Hebert, Wikimedia Commons)

Gewone geelrand, één van onze grootste waterroofkevers (foto: Chantal Deschepper)

Lees Natuur.stad digitaal 
2800 gezinnen ontvangen vier keer per jaar een tijdschrift met 16 pagina’s. Hoeveel ton papier kruipt daarin? Onze 
drukker werkt wel met chloorvrij 100% gerecycleerd papier, maar toch... Ook Natuur.stad wil zijn ecologische voetafdruk 
verkleinen en daarom willen we onze leden graag vragen te overwegen of ze hun abonnement-op-papier niet willen 
omzetten in een digitaal abonnement. Je krijgt dan telkens een prima verzorgde pdf opgestuurd. Zo help je onze druk- en 
verzendingskosten verlagen en kunnen we meer geld stoppen in onze core business: de stad kwalitatief vergroenen. 

Wil je overstappen op digitaal? Geef ons een seintje via info@natuurpuntantwerpenstad.be!
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Activiteitenkalender
Voor de volledige agenda zie www.natuurpuntantwerpenstad.be

*Prijs € 1/ Leden nemen gratis deel

JUNI 
5  Natuur.cultuurwandeling Langs ’t  
 Water op World Environmental Day*
 10u - 10.30 u – 11 u – 13 u –   
 13.30 u – 14 u (duur 3 uur)
 Hogere Zeevaartschool
 Info en inschrijven verplicht: natuur. 
 cultuur@natuurpuntantwerpenstad. 
 be

7 Plantenstudie FONAS
 10 u, Oosterweelbocht, parking   
 Sloepenweg

16 Vergadering doorstart    
 Vogelwerkgroep, 19u30,vergaderzaal  
 Jeugdherberg Pulcinella, 
  Bogaardeplein 1

19 Beheer ‘ns ’n keer,10 u tot 13 u
 Wolvenberg, container kruispunt  
 Singel/Posthofbrug
 Info: beheernsnkeer@natuurpuntant 
 werpenstad.be

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

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

26 Beheren Park mee,10 u tot 12 u
 Domein Hertoghe, kruispunt   
 Markgravelei/ Karel Oomsstraat

JULI 
5 Plantenstudie FONAS,10 u
 Brilschans, tramlus Grote Steenweg  
 Berchem

26 Plantenstudie FONAS,10 u
 Stadspark, hoek Van Eycklei / Quinten  
 Matsijslei

AUGUSTUS
9 Plantenstudie FONAS,10 u
 Konijnenwei, Station Antwerpen Zuid,  
 hoek Desguinlei en Kolonel   
 Silvertopstraat

16 Plantenstudie FONAS,10 u
 Kaden zuidterras, De Gerlachekaai thv  
 de Visserskaai

27 Nacht van de vleermuis*
 Meer info tijdig op onze website

Beheerwerken 
Wolvenberg

Van 27 april 2016 tot en met 31 augustus 
2016 op woensdagavond,19u tot 21.30u

Van 11 september 2016 tot en met april 
2017 op zondagmorgen, 9.30 u tot 12 u 

afspraakplaats:
container op de hoek van Singel en 
Posthofbrug 

SEPTEMBER
4 Zomerbomenwandeling*,14 u tot 18 u
 Route: Van Leopold de Waelplaats naar 
 de Botanische tuin
 Inschrijven verplicht: wandeling@ 
 natuurpuntantwerpenstad.be

6 Plantenstudie FONAS,10 u
 Klein Zwitersland (nieuwe percelen),  
 Fietstunnel Waesdonckstraat – Anna  
 Van Hoornstraat (Mortsel)

27 Plantenstudie FONAS,10 u
 Begraafplaats Middelheim, ingang  
 Koninklijke laan

Elke laatste zondag van de 
maand 
Zwerfvuilactie Noordkasteel
14-16u, parking zeilclub  
Oosterweelsteenweg 1

Afgiftekantoor

Antwerpen X MassPost

Erkenningsnummer: 
P913.972

Retouradres:
Johan Wyckmans

Begijnenvest 68, bus 3
2000 Antwerpen
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