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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 natio-
nale 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: 2.650 exemplaren.
Redactie: Yannice De Bruyn, Christiane Lobbestael, Hugo Schepens, Ria Van 
Bastelaere, Rit Van Damme, Cindy Van den Dries, Monique Van Dousselaere, 
Graziella Van Eylen, Koen Van Keer, Marc Van Outryve, Minne Verlinden, Johan 
Wyckmans.
Layout: Peter Kluppels & Wim Bruneel.

Foto cover - Natuurtafereel gemaakt door kinderen van basisschool Musica (foto: Chantal Alenus)

Nieuw
Heb jij ook soms dat gevoel van: alles blijft zoals het is, dag in 
dag uit hetzelfde ritme. En plots is alles nieuw, je bent nog niet 
bekomen van de ene vernieuwing of de andere dient zich aan. 
Dat gevoel had ik tijdens de voorbereiding van dit tijdschrift.
Nieuw is onze jongerenwerking JONAS voor scholen en 
jongerenactiviteiten.

Nieuw is ook het maaibeheer van de bermen aan de 
Turnhoutse Poort.

Nieuw is de Pyjamawants in onze stad en de Oehoe die boven 
de stad vliegt. 

En nieuw voor mij is de Stinkende kortschild en het Vuurgoud-
haantje. Hier heb ik iets nieuws bijgeleerd!

Wat wel steeds hetzelfde blijft is het trouwe groepje mensen 
dat vooral in de zomer al onze groene plekjes gaat monitoren 
alhoewel ze daar graag wat nieuwe leergierige mensen 
bijkrijgen. Interesse? 

Vergeet ook niet te kijken naar de mooie foto’s. Wist jij dat het 
zo mooi was op de Wolvenberg?

Ik klink nog dit jaar op de geboorte van JONAS en kijk uit 
naar het nieuwe jaar 2017 waar we ons met nieuwe moed 
en ideeën op voorbereiden.
We zijn volop bezig met een vernieuwde vrijwilligerswerking 
maar dat is een primeur voor het nieuwe jaar.

Rit Van Damme
Voorzitter 
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Leerlingen van het tweede schooljaar van de basisschool Musica spelen en leren in de Wolvenberg met Jongeren Natuurpunt Antwerpen Stad (JONAS) 
(foto: Chantal Alenus)

JONAS is geboren! 
Tekst: het JONAS-team

Het speelde al lang zowel bij het bestuur als bij vele vrijwilligers 
van Natuurpunt Antwerpen Stad (NAS), om een apart project 
op te starten, gericht op samenwerking met scholen. Dit werd 
JONAS (Jongeren Natuurpunt Antwerpen Stad).
De jeugd bewust maken van actie voor meer natuur, een 
beter milieu en duurzame ontwikkeling, is niet alleen heel 
plezierig om te doen, maar het is ook een noodzaak. Jongeren 
zijn de beslissers, de uitvoerders en de stemgerechtigden 
van morgen. Zij zullen later ook hún omgeving moeten 
beschermen en verzorgen. En, eerlijk, wij laten hun een niet 
erg fraaie natuurerfenis na. 
Hierbij willen we niet alleen leerlingen ondersteunen, maar 
ook hun leerkrachten (bijvoorbeeld door rekening te houden 
met hun voorstellen, aan te sluiten op de lessen in de school 
en op de leerplannen en vakoverschrijdende eindtermen). 
En uiteraard zullen we ouders en grootouders handvatten 
aanreiken om samen met hun (klein)kinderen speels te leren. 
Onze actieterreinen liggen in ’t Stad en ons natuurreservaat de 
Wolvenberg is een uitermate geschikt, klein, mooi, educatief 
bos.
Op 23 juni gingen we van start. Er was regen voorspeld, het 
werd een prachtige dag. Daar zijn ze al, fluisterde vrijwilligster 
Stella met een brede glimlach! 50 zevenjarigen die op 
schooluitstap zijn en bovendien in een bos mogen spelen, 

die hoor je van ver aankomen!! We maakten 3 groepen en 
elke groep koos een kapitein, die de groep motiveerde. Hij/zij 
kreeg daarbij versterking van een natuurgids, een leerkracht en 
een moeder. Logistiek ondersteuners Willy en Wim bemanden 
ondertussen onze tent en hielden een oogje in ’t zeil. Daarna 
was alles pret. We leerden over de anatomie en de voortplan-
tingscyclus van de vlinders aan de hand van een gidsbeurtje, 
bewegingsexpressie en een quiz. Na de middag kregen 
onze jonge vlinderkenners de opdracht om met losliggend 
materiaal uit het bos (niet geplukt), een schilderij van een 
vlinder te knutselen. Nadien vulden ze ook nog een quiz in!
Wij gaan na deze mooie eerste ervaring zeker verder met de 
ontwikkeling van een programma voor groot en klein; ook met 
lespakketten voor het lager onderwijs en de eerste graad van 
het secundair onderwijs.  Zoals je ziet, heeft dit blad reeds een 
pagina voor kinderen en we laten je genieten van de foto’s. 
Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van JONAS? Zou je 
ons graag willen helpen ? Neem dan contact op met ons via: 
info@natuurpuntantwerpenstad.be

Met dank aan de medewerkers Arlette, Chantal, Jasmina, Ria 
en Stella. 
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Gewone vlier in bloei (foto: bioweb KULAK) Vlierbes (foto: bioweb KULAK)

De Gewone vlier 
Tekst: het JONAS-team

De wetenschappelijke naam is Sambucus nigra.
Wist je dat de Vlier een echt medicijnkistje is?
Zowel de bloesem als de gekookte bessen bevatten veel 
vitamientjes en zijn supergezond!

Let wel op dat je de bessen eerst kookt want rauw zijn ze giftig. 
Als je in de wintermaanden elke dag een koffielepeltje vlier-
bessensiroop drinkt, word je minder snel ziek en bovendien 
genees je sneller van een verkoudheid. Dat hebben reeds veel 
mensen zelf ondervonden!

De bladeren worden dan weer gebruikt bij kneuzingen en 
verstuikingen.

Onze voorouders wisten dat al heel lang en geloofden 
dat vrouw Holle, het vliermoedertje, in de Vlier huisde. Ze 
beschermde elk huis tegen heksen en hield de muggen 
buiten!

Probeer tijdens je volgende wandeling in een bos een 
Vlierboompje te herkennen!
Deze struik of boom kan 10 m hoog worden.
De schors is geelgrijs en heeft typische ribbels of puntige 
uitsteekseltjes. Als je erover wrijft, voelt het niet aan zoals de 
takken van andere struiken of bomen.
De takken van de Vlier zijn hol en bevatten een wit merg.
De bladeren zijn tegenoverstaand (op elke knoop staan twee 
bladeren precies tegenover elkaar) en geveerd (de blaadjes 

aan beide zijden van de hoofdnerf groeien in rijen). De 
bloemen staan in trossen en zijn roomwit.
De bessen zijn heel donker, bijna zwart.

Veel vlierplezier!

Het Jonas-team: Arlette, Chantal, Jasmina, Ria en Stella.

Hier is een receptje van vlierbessensiroop. De zwarte 
bessen van de Vlier zijn rijp vanaf augustus tot 
september.
Werkwijze: Pluk bessen van de vliersoort die 5 groene 
bladeren per stengel heeft. Dat is de goede. 
Haal de bessen van de steeltjes, was ze en doe ze in een 
kookpot. 
Laat ze even opkoken en doe ze dan in een neteldoek. 
Druk het sap goed uit. 
Bij 1 liter sap voeg je een halve kilo kandijsuiker. 
Je neemt de siroop onmiddellijk van het vuur, als hij 
begint te koken. 
Vul er onmiddellijk glazen potjes mee, tot aan de rand. 
Schroef de metalen deksels erop en zet ze omgekeerd 
weg. 

Voor je de potjes vult, kan je er ook nog een takje tijm of 
rozemarijn in steken. Die kruiden doden ook bacteriën.  
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Woordzoeker Vlier
Zoek in deze letterslinger de woorden die je rechts naast de 
slinger ziet staan. Je kunt de woorden van links naar rechts of 
van rechts naar links vinden. Je  kunt ze ook van boven naar 
onder of van onder naar boven vinden. 
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Zicht op een deel van de bermen die een natuurbeheer krijgen (foto: Kelly Van der Vliet)

Zinvol en plezant: maaien
Tekst: Koen Van Keer

Onze afdeling gaat een aantal nieuwe wegbermen in de Ringzone beheren.

Begroeide wegbermen vormen een wezenlijk onderdeel 
van de Vlaamse natuurinfrastructuur. Volgens een Europese 
studie heeft Vlaanderen het meest versnipperde landschap 
van Europa. Daardoor kunnen tal van planten en dieren zich 
niet of niet goed meer verspreiden tussen geschikte biotopen. 
In de praktijk zijn wegbermen bij ons vaak de enige groene 
structuren geworden waarlangs organismen zich nog kunnen 
verplaatsen. Alle groene zones rond Antwerpen worden 
verbonden door de Ring-, Singel- en spoorwegbermen in 
de “Ringzone”.

Bermbesluit
Of een berm een goede natuurfunctie vervult, hangt af van het 
beheer dat er wordt uitgevoerd. Dat beseft men al langer en 
daarom keurde de Vlaamse regering in 1984 het Bermbesluit 
(Besluit van de Vlaamse Executieve van 27 juni 1984 houdende 
maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door 
publiekrechtelijke rechtspersonen) goed. Dat bevat een aantal 
bepalingen over wanneer en hoe er mag gemaaid worden. 

Theorie en praktijk
Alles staat of valt natuurlijk met de uitvoering van zo’n besluit 
en daar durft het schoentje wel eens te wringen. Allerlei 
praktische oorzaken liggen aan de basis van een slechte of 
zelfs ontbrekende uitvoering van het juiste bermbeheer. Soms 
vergt de aanwezigheid van bijzondere flora ook een afwijking 

op de maaitermijnen van het bermbesluit. Niet alle planten 
komen bv. op hetzelfde moment tot bloei en zaadzetting.

Mobiliteitsplannen
In de zone van de zogenaamde Turnhoutse knoop (op- en 
afrittencomplex E313 ter hoogte van Rivierenhof ) geeft 
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse 
Gemeenschap nu een aantal bermzones vrij voor beheer door 
de stad en Natuurpunt Antwerpen Stad (NAS). De zones die als 
“ecologisch interessant” werden bestempeld, zullen door NAS 
worden beheerd. Over andere delen wordt nog onderhandeld. 
We proberen als afdeling zo veel mogelijk stukken in beheer 
te nemen om er zeker van te zijn dat de natuur hier optimaal 
haar ding kan doen.
De toekomst van de zone is onzeker. Er zijn ongeveer evenveel 
verschillende plannen als er planners zijn in het Oosterweel/
Ringland-verhaal. Wat ook de uitkomst is: het is belangrijk dat 
dit wezenlijke aantakkingspunt met het Rivierenhof te allen 
tijde ecologisch goed blijft functioneren.

Kom je mee maaien?
NAS wil een bermenwerking opstarten waarbij het maaibeheer 
door vrijwilligers gebeurt. Heb je dus zin om de handen uit de 
mouwen te steken en tegelijk aan natuurbeheer te doen, dan 
kan je dit laten weten via info@natuurpuntantwerpenstad.be
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Plan met bermen: de stukken a, b en c zijn zeker. Over de stukken d, e en f wordt nog gesproken (plan: stad Antwerpen)

ANKONA-ONTMOETINGSDAG: 20ste editie
zaterdag 11/02/ 2017 van 09.30 tot 16.30 uur gratis
UA Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 
2020 Antwerpen
In samenwerking met het departement Biologie van de 
Universiteit Antwerpen (UA) organiseert de Antwerpse 
Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) elk jaar een 
ontmoetingsdag voor iedereen die zich vrijwillig of 
professioneel inzet voor natuurstudie in de provincie 
Antwerpen.
Het thema van deze 20ste editie is “Watergebonden natuur”. 
De meeste lezingen houden dan dus verband met (de 
oevers van) rivieren en waterlopen of poelen en vennen in 
onze provincie. Maar ook diverse niet-water gerelateerde 
onderwerpen komen aan bod. 
Er zijn ook info- en boekenstands van diverse (natuur-)
verenigingen en praktische workshops rond meewerken 
aan meetnetten.
Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht en kan 
t.e.m. 4 februari 2017 (bij voorkeur digitaal via de ANKONA-
website: www.ankona.be; rubriek ‘ontmoetingsdagen’). 
Daar vind je ook het volledige programma.
Meer info: Koen Cuypers, tel. 03 240 59 88 
e-mail: ankona@provincieantwerpen.be
websites: www.ankona.be
http://nl-nl.facebook.com/ankona.provant
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Reportage - Bezoek de Wolvenberg in de winter  foto’s Wim Strecker
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Onderzoeker op de Scheldedijk, Linkeroever (foto: Karin Thiers)

Rups van de Helmkruidvlinder (foto: Karin Thiers)

Studie en Beheer 
Tekst: Erik Molenaar

Kroniek van het beheer en de monitoring in onze afdeling (juli-september).

Juli
Op een frisse zomermorgen komen we met een groep 
plantenliefhebbers de hooilanden op de Brilschans opvolgen. 
Op een kleine populatie Knopig helmkruid fotograferen 
we uitgebreid een groepje rupsen van Helmkruidvlinder. 
Misschien staat de (vorige maand ontdekte) Akkerhoornbloem 
op de glacis nu wel in bloei, maar alles blijkt alweer omgezet 
in gazon. De graslanden langs het fietspad zijn sterk verruigd. 
We maaien er nog ‘s anderendaags, na eerst de graffiti op 
onze loods te overschilderen. In deze lange dagen kunnen 
we na 20.30 uur nog de andere helft van het natuurgebied 
onderzoeken. Rond 22.00 uur uur laden we het gerief terug in 
de loods en genieten van een glaasje, vóór zonsondergang.
Tussen de vaste uitstappen door bezoeken we Nieuw Zuid, 
waar nu Bijenorchis, Liggende klaver en Zomerbitterling in 
bloei staan. Ook op Nieuw Zurenborg en in het Nieuw Park aan 
de Borsbeekbrug gaan we monitoren. Er staat opvallend veel 
Kransmuur in de straten, tussen geparkeerde wagens ontsnapt 
aan branders en spade. Deze mediterrane nieuwkomer is in 
andere steden al lang in opmars. Wij speuren verder naar 
andere “lifters” uit het zonnige zuiden. Dat is o.m. de Afrikaanse 
bolletjeskool, verwant met onze Zeekool, en Liggende 
ganzerik, die we op de parking van de Waalsekaai opmerken. 
In een keldergat in de binnenstad groeit de exotische 
naaldvaren Polystichum tsus-simense. Onze monitoring langs 
de Stadsparkvest levert alweer enkele nieuwe soorten op: 
een grote populatie Zannichellia (een pionier in open waters), 
Gevleugeld hertshooi en de voorlopig zeer zeldzame Erstein’s 
teunisbloem.

Augustus
Het beheer spitst zich nog steeds toe op de eliminatie van 
Oosterse kornoelje. Tussendoor worden de hooilandjes 
gemaaid en gehooid. We moeten dikwijls opsplitsen, omdat 
er ook op de Brilschans nog veel werk is. Onder de gemaaide 

Dauwbraam herstelt zich een mooi kussen van Bosaardbei. 
Het stadsonderzoek zetten we met plezier voort, ondanks 
de aanhoudende hitte. Op de kalenderexcursies komen nog 
steeds tien mensen opdagen. Eerst zien we elkaar op de 
Konijnenwei, waar we 150 soorten oplijsten, waarbij Liggende 
ganzenvoet wordt ontdekt. De keer daarop monitoren we de 
kaden op het Zuid, eveneens met erg veel soorten, o.a. de 
zeer talrijke Welriekende ganzenvoet, duizenden exemplaren 
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Stinkende kortschild (foto: Philip De Somer)

Floristen van FONAS aan de vijver van het Stadspark (foto: Karin Thiers)

Stinkende kortschild
Tekst: Koen Van Keer

De Stinkende kortschild is een merkwaardig beestje. 
Hoewel hij er zo niet uitziet, is het wel degelijk een kever. De 
beschermende harde dekschilden die zo typisch zijn voor 
kevers, zijn bij de Stinkende kortschild -what’s in a name?- 
kort. Ze bedekken enkel de voorkant van het achterlijf en de 
rest komt er onderuit. Wie denkt dat het daardoor om een 
kwetsbaar diertje gaat, vergist zich. De Stinkende kortschild 
beschikt immers over twee geduchte wapens: sterke bijtende 
monddelen en een chemisch afweerwapen in de vorm van 
een stinkende vloeistof die langs de achterkant zijn achterlijf 
verlaat. Als hij zich bedreigd voelt, neemt hij een dreighouding 
aan waarbij het soepele achterlijf -ongehinderd door lange 
dekschilden- tot boven zijn kop kan gebogen worden.
De Stinkende kortschild is de grootste kortschildkever die in 
onze streken voorkomt. Hij kan tot 3 cm lang worden.
De soort werd recent in Antwerpen stad aangetroffen tussen 
het Stuyvenbergplein en de spoorweg, nadat ze in 2008 al 
eens was gevonden in de Brederodewijk.

Kransmuur en 2 kleine populaties Witte amarant. Anderen 
namen 2 zeldzame nachtvlinders waar: Kompassla-uil en 
Vijgenskeletteermot. Voorts een Oehoe ergens langs de 
Leien en een Kleine trilspin, weliswaar in een huis. Bijzondere 
stadswaarnemingen zijn nog: Slechtvalk in Borgerhout, Zachte 
naaldvaren vlak in mijn buurt (omgeving Berchem station) en 
massa’s Buxusmot (zie foto’s op waarnemingen.be).

September
Met een kleine bezetting begint onze ploeg te maaien langs 
het pad, waarbij ook ons fraaiste orchideeënhooiland deels 
wordt gehooid. Eind september komen 20 leerlingen uit het 
secundair onderwijs kennismaken met natuurbeheer. Hiertoe 

worden extra voorbereidende werkdagen ingelast. Ook op 
de hooilanden aan de Brilschans wordt meermaals gemaaid 
en gehooid. Ondanks de aanhoudende droogte verschijnen 
er nog veel bloeiende planten in de stad. Met FONAS 
onderzoeken we een hele voormiddag in Klein Zwitserland 
(Mortsel) het gebied langs het vliegveld en de spoorlijn naar 
Berchem. We bestuderen ook de muurflora aan de Katten-
dijksluis en de Droogdokken, waar nog Zomerbitterling en 
Echtduizendguldenkruid in bloei staan. In ons kielzog komen 
ook andere floristen naar de kaaien. Het bijzonder mooie 
Bilzenkruid staat er in zaad. We gaan op zoek naar Oehoe in 
de stad en verzamelen zowel de braakballen als een veer. Op 
pagina 15 vertellen we u meer over deze enorme uil.
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Vuurgoudhaan (foto: Bernard Dekimpe)



Vuurgoudhaan (foto: Karl Van Overloop)

Winterse vuurvogel warmt zich 
in de stad

Tekst: Joeri Claes

Ornithologen uit andere continenten klagen soms dat de 
vogels in onze contreien zo kleurloos zijn als het weer. Veel 
zangvogels hullen zich inderdaad in grijstinten of kunnen 
weggezet worden als “kbv”: klein bruin vogeltje. Dat dit niet 
alleen met het klimaat of de noordelijke breedtegraad te 
maken heeft, toont de kleurenpracht van de Noord-Ameri-
kaanse trekvogels aan. Europese vogels hebben natuurlijk 
geen Amazonewoud om op terug te vallen, en de Sahara 
en de Alpen (en alle vogelvangers er tussen) zitten ook in de 
weg. Toch vliegen in België en zelfs in Antwerpen stad enkele 
inheemse juweeltjes rond.

Hét seizoen om een van de attractiefste zangvogels uit 
onze stadsfauna te spotten is opvallend genoeg de winter. 
In parken en tuinen kan dan het feloranje kuifje van de 
Vuurgoudhaan gespot worden. Ik zag deze groengeel 
bemantelde schoonheid met zwart-witte mascara voor het 
eerst tijdens een vogeltrip in de Ardennen. Groot was dan ook 
mijn verbazing toen ik ze enkele jaren geleden op een winterse 
namiddag in het Stadspark aantrof. Deze bontgekleurde soort, 
die er (misschien door het contrast met de grijze winterlucht) 
in realiteit altijd beter uitziet dan op foto, komt zich dan 
verwarmen aan ons stadsklimaat. 

Sindsdien kan je mij van september tot maart in menig park 
aantreffen, naarstig speurend naar deze heilige graal van de 
stadsavifauna. Gelukkig zijn vuurgoudhaantjes allesbehalve 
schuw, en kun je ze gemakkelijk herkennen aan hun sissende 
roepje, dat oplopend eindigt. Daarmee onderscheiden ze zich 
van kleine broer Goudhaan, die er een eentonigere roep en 
zang op nahoudt. Soms buitelen vuurgoudhaantjes elkaar 
achterna in het struikgewas (ook tijdens de winter leven ze 
dikwijls per twee), en vergeten daarbij dat wandelaars op nog 
geen meter afstand passeren. Maar evengoed moet je lang 
zoeken tot je het piepkleine, zenuwachtig vlinderende vogeltje 
in de kijker hebt. Foerageren doet het (in tegenstelling tot het 
Goudhaantje) bij ons voornamelijk in loofbomen, en daarbij 
blijft het spectaculair bidden als een Kolibri. 

Om te broeden trekken onze stadsvuurvogels helaas weg 
naar bosrijkere streken in Midden- en Oost-Europa, of 
misschien wel naar de Ardennen. Wat ze daar vinden dat wij in 
Antwerpen niet kunnen bieden, blijft een mysterie. Misschien 
is het stedelijke insectenaanbod toch te karig om tot twaalf 
jongen op te voeden. Of misschien zoeken ze gewoon rust 
na een stresserende winter met fladderen en poseren voor de 
camera’s van de stadsmens.   
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Geniet van 10% korting op 
al uw bio aankopen,

uitgezonderd producten in promotie of in combinatie met kwantumkorting.
U mag deze bon die 10% korting geeft, 1 maal gebruiken tijdens de maand 

december 2016. Ontvangt u nog geen Promobon via post?
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MERKSEM
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Ma. tot za:. 09u00 tot 18u00
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Ma tot vr.: 09u30 tot 18u30
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Fax: 03/237 56 53
zuid@hetnatuurhuis.be
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Za.: 09u30 tot 18u00
Zo.: gesloten
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Op alle aankopen!
Enkel op vertoon van deze bon!

Niet combineerbaar met
andere kortingen en promo's

Geldig tot 31/12/2016



pyjamawants (foto: Michel Mergaerts)

Een Oehoe in Antwerpen stad
Tekst: Guy Van Steen

In onze stad, in de buurt 
tussen het station Antwer-
pen-Centraal en het Stadspark, 
woont reeds een tijdje een 
Oehoe. Deze zomer kregen 
we hierover verschillende 
aanwijzingen, foto’s en een 
geluidsopname. De vogel 
heeft een vaste rustplaats op 
een vensterbank aan een hoge 
muur in één van de scholen in 
de buurt. Volgens de mensen 
in deze school zit de vogel er al 
sinds de herfst van 2015.
Een Oehoe is een reusachtige 
uil, de grootste in Europa. 
Hij wordt tot 75 cm groot en 
heeft een spanwijdte tot 170 
cm. Kenmerkend zijn de grote 
oorpluimen. Hierdoor kan hij 
soms wel verward worden met 
een Ransuil. Oehoes komen 
voor in grote delen van Europa 
maar zijn overal zeldzaam. Ze 
verkiezen bosrijke en bergachtige gebieden. Ze nestelen 
dikwijls op hoge klifranden. De vensterbank in de school lijkt 
hier wel op. 

Hun voedsel  bestaat  uit 
middelgrote zoogdieren en 
vogels. Onze Oehoe kan kiezen 
uit een menu van ratten, 
konijnen, duiven en andere 
parkvogels. In een braakbal 
die we konden recupereren 
vonden we een vogelbek, 
waarschijnlijk van een Turkse 
tortel, een onderkaak van 
een muis en verschillende 
ruggenwervels. 
Het is niet de eerste keer dat een 
Oehoe wordt waargenomen in 
een gemeentekern. Bijna altijd 
gaat het om gekweekte en 
ontsnapte exemplaren. Maar 
in Sint-Gillis-Waas (OVL) zat 
dit jaar bijna zeker een wild 
exemplaar. In Glabbeek (VBR) 
is zelfs een broedplaats in een 
kerktoren geweest. Wat onze 
stadsoehoe betreft, kunnen 
we hierover weinig zeggen. Op 

de foto’s zijn geen ringen of riempjes te zien die duiden op 
een ontsnapt exemplaar. Maar de kans op een wilde Oehoe 
is heel klein. 

Pyjamawants nu ook in de stad
Tekst: Ria Van Bastelaere

De Pyjamawants is gemakkelijk te herkennen aan de 
opvallende zwarte en rode lengtestrepen op de bovenzijde 
van zijn lichaam. Aan die strepen dankt hij zijn diverse namen: 
Pyjama(schild)wants, Gevangeniswants of Rood-zwarte 
streepwants. 
Deze wantsen hebben een voorkeur voor een warm 
microklimaat. Je treft ze aan op schermbloemigen, zoals 
Fluitenkruid of Zevenblad. Daar zuigen ze de sappen of de 
zaden uit. Bij slecht weer gaan ze schuilen, bijvoorbeeld in 
de bast van een boom. Als ze zich bedreigd voelen, vliegen 
ze niet weg, maar laten ze zich vallen. 
De rood-zwarte tekening beschermt hen tegen vijanden 
(vogels bijvoorbeeld). De kleurschakering waarschuwt 
mogelijke aanvallers dat deze wantsen niet eetbaar zijn. 
Jaren geleden kwam de soort enkel in Zuid-Europa voor. In 
Vlaanderen werd ze voor 1975 niet waargenomen. Naarmate 
ons klimaat opwarmt, breidt de Pyjamawants (en hij is niet 
de enige) zijn territorium noordwaarts uit. Jaar na jaar zien 
we er meer in Vlaanderen. Recent werden er ook twee 
exemplaren aangetroffen in Antwerpen stad, meer bepaald 
in de Plantentuin. 

Oehoe
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Activiteitenkalender
Voor de volledige agenda zie www.natuurpuntantwerpenstad.be 

*Deelnameprijs 1 € / Leden nemen gratis deel

Lees Natuur.stad digitaal

2650 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!

DRINGEND! Schrijftalent gevraagd!

Heb je een vlotte pen en wil je graag iets 
schrijven over de natuur in onze stad?
Laat het ons nu weten via
wordvrijwilliger@
natuurpuntantwerpenstad.be
of bel naar 0474/886.486.
We verwachten je bijdrage voor ons 
tijdschrift of voor onze snelle media.
Oprecht dank voor je medewerking!

WINTERBEHEER 
WOLVENBERG

Van zondag 8 januari 2017 tot 
zondag 9 april 2017 telkens van 9.30 
tot 12.00 uur. 
Afspraakplaats aan de container 
Hoek Posthofbrug/Singel. Stevig 
schoeisel en kledij die tegen een 
stootje kan. Werkhandschoenen krijg 
je ter plekke.
Op de 2de zondag van de maand 
verwelkomen we graag nieuwe 
medewerkers maar het belet niet dat 
je eerder ook al eens een kijkje kan 
komen nemen.

ZWERFVUILACTIE
Zondag 29 januari 2017 en zondag 
26 februari 2017  
van 14.00 tot 16.00 uur 
Afspraakplaats op de parking van de 
Zeilclub, Oosterweelsteenweg 1

ALGEMENE 
VERGADERING

17 maart 2017 start om 19.30 uur
Thomas More - Campus National, 
Kronenburgstraat 62-66, 2000 
Antwerpen

3DE INHEEMSE  
PLANTENMARKT

03 april 2017 van 10.00 tot 17.00uur
pleintje Riemstraat - Kloosterstraat, 
Antwerpen

WINTERBOMEN- 
WANDELING*

12 februari 2017  
van 14.00 tot 18.00 uur 
Start: Burgemeester Rijckaertplein 
aan het station van Berchem (Panos)
Inschrijven gewenst: 
wandeling@natuurpuntantwer-
penstad.be

Breng jij het 100.000e lid 
van Natuurpunt aan?

We zijn bijna met zoveel!
Je kent zeker iemand in je familie of je 
vriendenkring die belangstelling heeft 
voor de natuur. Maak haar of hem nu lid 
van Natuurpunt Het lidgeld bedraagt € 27 
per gezin, te storten op rekeningnummer 
BE17 2300 0442 3321, met vermelding 
van naam en adres. Het nieuwe lid 
ontvangt een welkomstpakket.
We hebben echt iedereen nodig om het 
natuurbeleid in Vlaanderen te versterken.
We rekenen op jou, als trouw lid van onze 
afdeling Antwerpen Stad.
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