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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 130.000 gezinnen, die in Vlaanderen 
25.000 ha natuurgebied beheert.

Contact
Koen Van Keer, Boomgaardstraat 79, 2018 Antwerpen. (03-226 76 01) 
info@natuurpuntantwerpenstad.be

Vragen of opmerkingen kan u sturen naar: redactie@natuurpuntantwerpenstad.be

Lid worden
Lidgeld per gezin: € 30/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 door De Wrikker 
cvba. Oplage: 3090 exemplaren.

Redactie: Christiane Lobbestael, Ria Van Bastelaere, Monique Van Dousselaere, 
Graziella Van Eylen, Koen Van Keer, Marc Van Outryve, Lieve Vercauteren, Minne 
Verlinden, Johan Wyckmans.

Layout: Kolja Aertgeerts, Peter Kluppels

Cover: Wandeling Konijnenwei - Ringbermen - Noordkasteel opruimteam - Slotfeest Zomercampagne - Nestkastenactie Deconinckplein (foto’s: Johan Wyckmans)

Zoals jullie weten vieren we dit jaar ons 10-jarig jubileum van 
Natuurpunt Antwerpen Stad. Op 18 maart schoten we uit 

de startblokken op onze Algemene Vergadering in de Groene 
Waterman. In mei sloegen we onze tent op in de Driekonin-
genstraat, Berchem en in Park Spoor Noord. Tot eind oktober 
komen nog 8 locaties aan de beurt. We komen zeker ook in jouw 
buurt! Vergeet dus niet even langs te komen en samen met ons 
de natuur te beleven. Bekijk  het programma op onze website 
https://www.natuurpuntantwerpenstad.be/10jaarnas/ 

Intussen zijn meer dan 3.000 gezinnen lid van onze afdeling, 
we zijn een grote en warme familie. Antwerpen heeft als 
grootste stad van Vlaanderen een voorbeeldfunctie, 
zeker ook op ecologisch vlak. Mede dankzij jullie 
kunnen we dat stilaan realiseren. Dankzij jullie blijvende 
inzet voor een groene stad. Dankzij jullie stadstuinen, 
jullie geveltuinen en groene daken. Dank ook aan 
de groendiensten voor meer bomen in de stad en 
inheemse planten in stadsparken en plantsoenen. 
Intussen beseffen ook onze medeburgers dat natuur 
in de stad geen onbereikbare luxe is, maar van vitaal 
belang. Geduldige gesprekken met onze stadsbestuur-
ders maken groene oplossingen mogelijk, zoals voor 
de vijver in het Stadspark. 

Ons natuurreservaat Wolvenberg blijft de groene parel aan 
onze kroon. We zijn fier dat we dit uniek stukje wilde natuur 
in Berchem kunnen beheren. Dank aan onze enthousiaste 
vrijwilligers, die zich elke zondagmorgen hiervoor blijven 
inzetten. Dank ook aan wijlen conservator Erik Molenaar, 
zonder wie de Wolvenberg nu geen natuurreservaat zou zijn. 
Zoals Erik schreef in zijn postuum uitgegeven dichtbundel 
’Voor Moeder Aarde’:
‘Ver onder de wereld vinden wij stukken van het pad
En de weg die wij daarboven moeten gaan’.

Marc Van Outryve
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Feest mee!

STADSPARK
Zondag 10 juli 2022

DAGERAADPLAATS 
Zondag 24 juli

KONIJNENWEI 
Zondag 7 augustus

BRILSCHANSPARK
Zaterdag 27 augustus

NATUURGEBIED
WOLVENBERG
Zondag 28 augustus

HOF VAN LEYSEN 
Zondag 11 september

SINT-ANDRIESPLAATS/
LANGE RIDDERSTRAAT 

Zondag 9 oktober

DOMEIN HERTOGHE
Zondag 23 oktober 
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10 jaar beleidsbeïnvloeding (deel 2/2)

Tekst: Koen Van Keer

Van bij de oprichting van een echte ‘stadsafdeling’ van Natuurpunt in Antwerpen was 
duidelijk dat ‘beleidswerking’ erg belangrijk moest zijn. Niet alleen vanwege de vaststelling 
dat er nog veel werk aan de winkel was, maar ook omdat Antwerpen als grootste stad van 
Vlaanderen een voorbeeldfunctie moet hebben op vlak van natuurbeleid.

Dialoog met politiek en administratie
Natuurpunt is de grootste natuurorganisatie van ons land, met 
ondertussen meer dan 130.000 gezinslidmaatschappen. In 
haar 20-jarig bestaan heeft de organisatie een bepaald ‘DNA’ 
ontwikkeld waarbij -ondanks soms harde juridische strijd- ook 
vaak wordt gekozen voor dialoog, zelfs met hen die niet altijd 
een even groot hart hebben voor natuur.
Het was vanuit die filosofie van dialoog dat onze afdeling 
vanaf het begin het initiatief nam om samen met de andere 
5 lokale afdelingen die actief zijn op Antwerps grondgebied, 
minstens een kennismakingsbezoek af te leggen bij de 
relevante schepenen -van zowel stad als districten- kort na 
hun aanstelling. Dat doen we sindsdien na elke verkiezing.
In aanloop van de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
bezorgden we ook aan alle politieke partijen ons memorandum, 
waarin we de belangrijkste verzuchtingen m.b.t. Antwerps 
natuurbeleid op tafel legden.

Ook bij concrete stadsprojecten durven we ongevraagd 
contact op nemen met de verantwoordelijke politici om hen 
bv. attent te maken op het feit dat het natuurthema te weinig 
aandacht krijgt.
Daarnaast onderhoudt onze afdeling een goed contact met 
een aantal stedelijke administraties, zoals de Groendienst, 
Klimaat & Leefmilieu (de vroegere Milieudienst) en Stadsont-
wikkeling/AG Vespa.

Soms ‘botst’ het
Door de jaren probeerden we een goede samenwerking op 
te zetten waardoor we zo veel mogelijk betrokken worden bij 
zowel de grotere visievorming door de stad, als bij concrete 
uitvoeringsplannen. Uiteraard maken we geen deel uit van 
de stadsadministratie, waardoor we ofwel adviezen verlenen 
ofwel in bepaalde dossiers verzuchtingen vanuit onze 
achterban bij de politiek kenbaar maken. Dat het daarbij soms 

Bericht aan Minister Schauvliege langs Wolvenberg (foto: Eva Suls)
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‘botst’ is uiteraard normaal, maar we brengen steeds respect 
op voor ieders positie en belang.

Antwerpse mobiliteit
Het is onmogelijk om de talloze dossiers op te sommen waar 
we, zij het via ons zitje in de stedelijke adviesraden (Milieuraad, 
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, 
Klimaatraad), zij het via overleg met politici, ambtenaren, 
studiebureaus, burgerbewegingen, projectontwikkelaars, 
wijkcomités, verenigingen of particulieren al dan niet met 

succes gepoogd hebben om onze 
missie te realiseren.
Een bijzondere vermelding -al was het 
maar omwille van de enorme vrijwillige 
tijdsbesteding die er al naartoe ging 
en gaat- verdient toch wel het hele 
proces rond de Antwerpse mobiliteit. 
Onze afdeling spreekt via de regionale 
vereniging Natuurpunt Schijnvallei 
vzw en de vzw GruunRant een woordje 
mee over het enorme project voor 
doorgaand verkeer (Haventracé/
Complex Project Oostelijke Verbinding), 
maar de grootste inspanningen gaan 
toch naar de zorg om natuur en 
ecologie bij de realisaties in het kader 
van de heraanleg van de Antwerpse 
ringzone (‘overkapping’ en alle andere 
ontwikkelingen). Het blijkt daarbij 
herhaaldel i jk dat onze inbreng 
wezenlijk is om het aspect natuur/

ecologie volwaardig mee te nemen in de plannen. De 
verzuchting “als wij het niet doen, wie doet het dan wel?”, blijkt 
helaas nog al te vaak een ontnuchterende realiteit, zelfs in een 
maatschappij die ten opzichte van enkele decennia terug, toch 
duidelijk gevoeliger is geworden voor het ecologische thema.
Nochtans zien we zelfs in de voorbije tien jaar reeds een 
gunstige positieve evolutie richting meer natuurbewustzijn 
bij de stedelijke administratie en een deel van de stedelijke 
politiek. 

Boomplantactie site Spoor Oost (foto: Johan Wyckmans)

De Stadsparkvijver, belangrijke kansen voor de Antwerpse biodiversiteit (foto: Eddy Hagen)
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Michaël Pas en Johan Kempeneers aan Het Steen (foto: Mona Van Dousselaere)
Spreeuw (foto: Guido Van den Troost)
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De spreeuw
Tekst: Lili Claes

De spreeuw komt in heel Europa voor met uitzondering van Griekenland en verschillende 
eilanden van de Middellandse zee. In Spanje komt enkel de zwarte spreeuw voor.
Hij is zowel standvogel als zwerfvogel en trekvogel. 
Wegtrekkende exemplaren worden vervangen door 
trekvogels uit Noord- en Oost- Europa.
Zijn uiterlijk verschilt naargelang het seizoen. Hij is iets kleiner 
dan een merel, heeft een lange, scherpe, spitse citroengele 
snavel en iriserende veren. Zijn veren zijn zwart met een paarse 
en blauwgroene metaalglans. Na het ruien in het najaar en 
de winter is het verenkleed gespikkeld zwart als fluweel met 
witte toppen op de veren die geleidelijk afslijten in de lente. 
De snavel is dan bruin. Juveniele vogels zijn aardebruin of 
muisbruin en gemakkelijk te verwarren met een jonge merel.

Babbelziek?
De spreeuw is een luidruchtige, praatzieke vogel, die ratelende, 
piepende, klikkende, fluitende tonen voortbrengt. Tevens 
neemt hij alle geluiden die hij hoort op in zijn repertoire. 
Hij imiteert hierdoor vele andere vogels en kan zelfs 
kikkergeluiden voortbrengen.

Vijand of vriend?
De spreeuw heeft een gevarieerd dieet dat bestaat uit 
bodemdieren zoals insecten, emelten, wormen, engerlingen 
en larven. Hij foerageert graag op akkers, weilanden, open 
landschap en kort grasland. De spreeuw gebruikt hiervoor 
een speciale techniek, cirkelen genoemd! In de grond spert hij 
zijn krachtige snavel open waardoor de humuslaag gespreid 
wordt en de insecten die zich verschuilen zichtbaar worden.
Op warme zomerdagen zijn de spreeuwen soms echte 
luchtacrobaten als ze de mierenkoninginnen die dan 
uitzwermen uit de lucht plukken. In het najaar foerageert 
de spreeuw in grote zwermen en valt aan op bessen en 
boomgaarden tot groot verdriet van de fruittelers. Tevens 
vernietigen ze landbouwgewassen, wat hen tot vijand maakt 
van de landbouwers. Ook in tuinen zijn ze niet erg geliefd 
omdat ze nogal rumoerig aanvallen op de voederplaatsen. 
Maar op grasvelden en golfbanen zijn ze dan weer zeer 
geliefd omdat ze de natuurlijke bestrijders zijn van emelten 
in grasmatten.

Broedgedrag
De spreeuw broedt zowat overal in tuinen, bosranden en 
parken. Het is een holenbroeder, die nestelt in boomholten, 
gaten in muren of rotsen en ook gebruik maakt van oude 
nesten of een nestkast. Het nest bestaat uit takjes, stro, fijn 

gras, veertjes en mos. Er zijn 1 of 2 legsels per jaar met 4 tot 8 
licht groenblauwe eieren. Het vrouwtje broedt 11 tot 15 dagen 
en als de jongen uitkomen worden ze door beide ouders 
gevoederd met dierlijk voedsel.

A murmuration of starlings
In de herfst verzamelen ze met duizenden en vormen zo 
gigantische zwermen in de avondlucht wat zorgt voor een 
adembenemend schouwspel. Ze golven op en neer in de 
lucht, elke vogel houdt daarmee rekening met zijn naaste 
buurmannen en voorkomt op die manier dat ze tegen elkaar 
botsen.

Weetjes 
Spreeuwen waren vroeger een delicatesse. 
Ook werden ze geoogst uit spreeuwenpotten uit klei die aan 
de gevel werden opgehangen. Als de jongen groot genoeg 
waren werd er soep van gemaakt.
Ze werden ook al wel eens opgediend als jonge kwartels.
In 1949 viel de Big Ben in Londen stil omdat er een groep 
spreeuwen op een van de wijzers was geland.
De spreeuwenjacht werd verboden in 1972.
Weet je trouwens dat er in België ook een waterspreeuw is?
Maar dat is misschien wel voor een volgende keer…… 

Grote zwerm spreeuwen (foto: Stefan Nimmegeers)
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Schijnvallei

Natuurgebieden van 
de Schijnvallei
Werkingsgebied 21.000 hectare, 
waarvan 350 in beheer bij Natuurpunt
Minstens 10 keer zoveel is echter verhard door gebouwen en 
wegen. De natuurgebieden zijn klein en liggen vaak nog té 
ver van elkaar om verbonden te zijn.

Deze kaart …
… geeft impressies van natuurgebieden in beheer in het 
werkingsgebied van Natuurpunt Schijnvallei. Het gaat om 
meer dan 350 ha, van hei tot bos, van grasland tot moeras, 
van vijver tot wildernis en van fort tot bunker. Van zowat elke 
biotoop beheren we wel minstens één voorbeeld.

390 kilometer waterlopen in 
Schijn- en Netebekken
De grootste oppervlakte watert af naar Groot en Klein Schijn, 
een deel van Zoersel en Malle watert af naar de Grote en 
Kleine Nete.

Natuur is meer dan waterlopen en 
natuurreservaten
De verstedelijking en verharding is in onze regio zo groot 
dat grotere en nieuwere natuur- en groengebieden nodig 
zijn, méér en bredere verbindingsgebieden, meer grond- en 
oppervlaktewater, een gezonder milieu.

Beemdkant
20 ha nat grasland, moerasbos en struweel, tegen het 
Groot Schijn, grotendeels begraasd.

Bonte Klepper
Voormalige kleiwinning langs de Kempense Vaart. 
Afwisseling van vijvers, eikenbos en heidestukjes.

Fort 3
Meer dan 150 jaar oud fortgebouw, belangrijk voor 
overwinterende vleermuizen. Bovenop droge en schrale 
ruigtes en rondom een fortgracht met watervogels.

Gravinnenbos
Een stevige lap vochtig eiken- en dennenbos langs de 
Antitankgracht.

Hegte Heyde
Ooit door aanplanting verstoord gebied, waar we recent 
door plaggen en verwijderen van dennen de heide terug 
kansen bieden.

Kluis-Blommerschot
Tientallen hectaren oud reservaat, deels beheerd als 
onaangeroerd bos, deels als heide. Langs de mooi 
meanderende Visbeek.

Putse Hei
De heide werd hier, zoals vaak, met dennen beplant. 
Tussen deze bomen vind je nog restanten van de 
voormalige heide.

Rundvoort
Meest waardevolle van de graslanden in ons beheer: 
hooiland met prachtige, typische soorten van onbemeste 
beemden op venige grond.

Veer
Verboste voormalige beemdgraslanden langs Groot Schijn. 
Wilgen en andere moerasplanten volop in een moerassige 
omgeving.

Vorse Beemden
Restant van typische beemd met zeldzame grasland-
planten van schrale, vochtige milieus.

Willibrordus
Langs de Antitankgracht: vochtige bossen en graslanden, 
relict van vroegere heide.

Wolvenberg
10 ha woestenij op de resten van de Antwerpse vesting 
met vijvers, grasland, struweel en ruigte.

Zalfens Gebroekt
Moerassige omgeving van de Delfte Beek met valleibos 
van elzen en wilgen, soortenrijke vochtige graslanden.
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FIETSEN DE GEUS ANTWERPEN

antwerpen@fietsendegeus.be

Marnixplaats 4, 2000 Antwerpen

03 238 17 12 

FIETSEN DE GEUS BERCHEM

berchem@fietsendegeus.be

Grotesteenweg 95, 2600 Berchem

03 239 84 74 

FIETSEN DE GEUS EDEGEM

edegem@fietsendegeus.be

Trooststraat 34/36, 2650 Edegem

03 457 27 69 

OPENINGSUREN

zondag en maandag gesloten

di - vr 09u30 - 12u30 en 13u30-18u00

za 10u00 - 18u00 doorlopend

KOM EENS LANGS IN ÉÉN VAN 
ONZE 3 WINKELS OF PLAN JE 
TESTRIT ONLINE!

JOUW  
FIETSAVONTUUR 
START BIJ 
FIETSEN DE GEUS!

Wij zijn jouw fietsenwinkel in Antwerpen en omgeving. Met welke 
fiets schrijf jij jouw verhaal: de stadsfiets, elektrische fiets, reisfiets, 
snelle pendelfiets of (elektrische) vouwfiets? We helpen je kiezen.

SP

ECIALIST

E - B I K E S
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HONDSROOS
Latijnse naam Rosa canina

Familie Rosaceae

Hoogte struik tot 5m hoog

Takken groen, met haakvormige stekels 

Bladeren oneven geveerd, 5-7 blaadjes/tak 

  elliptisch, spitse top, gezaagd

Bloei mei-juli

Bloemen 5 kroonblaadjes; tweeslachtig

  wit of rozig

Vrucht zaadjes in rozenbottel

De hondsroos 
Tekst: Marc Van Outryve

De hondsroos is onze meest voorkomende 
inheemse roos en wordt ook ‘gewone roos’ 
genoemd. 

Geen rozen zonder stekels?
De hondsroos is één van onze weinige echt inheemse rozen. 
Je treft ze aan langs zonnige bos- of wegranden, op eerder 
voedselrijke bodems. In Antwerpen is ze aangeplant in parken 
en tuinen. Je vindt ze ook in ons natuurreservaat Wolvenberg. 
Regelmatig wordt een andere roos geënt op een onderstam 
van hondsroos, die van nature een zeer sterke plant is. Zo 
ontstaan nieuwe cultivars, die snel verwilderen. 
De naam ‘hondsroos’ ontstond reeds in de oudheid, toen 
men de plant gebruikte tegen hondsdolheid. De stekels op 
de takken nam men erbij. We spreken van echte doornen, 
wanneer die verbonden zijn met de inwendige vaten van 
de tak waarop ze staan. Stekels hebben die verbinding niet, 
maar prikken evenzeer! Een rozenstruik is door zijn stekels 
beschermd tegen vraat en vormt ook een veilige schuilplaats 
voor vogels.

Voedzame rozenbottels
De hondsroos trekt heel wat insecten aan. Rupsen van 
bladrollers (een familie van nachtvlinders) eten van de 
blaadjes, die dan krimpen en oprollen. De rozenmosgalwesp 
zet zijn eitjes graag op de plant af. Deze omkapselt de eitjes 
met een ragebol-achtige woekering, die niet alleen de eitjes 
beschermt maar ook de larven voedt. Deze gallen worden 
tot 5 cm groot. Bijen en hommels drinken de nectar van de 
bloemen en bestuiven ze intussen. 
Vogels, vooral lijsterachtigen als kramsvogel en koperwiek, 
eten gretig de rozenbottels die er tijdens de winter nog 
aanhangen en verspreiden zo de zaden. De ongeveer 2 cm 
grote oranje en rode rozenbottels groeien uit de bloembodem 
als een schijnvrucht rond de zaadjes. Je kan er lekkere jam, 
siroop of thee mee maken. Rozenbottels zijn bovendien 
heel rijk aan vitamine C, die onze immuniteit verbetert en de 
weerstand tegen infecties bevordert.  

Symbool van de liefde
Men is rozen steeds blijven cultiveren voor hun mooie en 
geurige bloemen. De rozenblaadjes hoorden bij de lichaams-
verzorging als cosmeticum. Door de eeuwen heen was de 
roos het symbool van moed, reinheid en volmaaktheid. De 
roos was ook een van de attributen van Venus, de godin 
van de liefde, de lust en de voortplanting. Zo kreeg de roos 
een romantische betekenis en leent ze zich uitstekend voor 
liefdevolle attenties, niet? 

Bottels en verdroogde kelkblaadjes van hondsroos (foto: Rudy Van Cleuvenbergen)

Bloem hondsroos, met talrijke meeldraden en 
schijfvormige bloembodem (foto: Koen Maes)

Natuur.stad juni 2022 - augustus 2022 11

Planten in de stad



Schildpadtorretjes
Tekst: Koen Van Keer

De natuur is eindeloos mooi en divers, zelfs in de stad. Neem nu die schildpadtorretjes...

Het vergt enige aandacht en een scherpe blik om ze te 
vinden, maar ze leven wel degelijk in Antwerpen Stad: de 
schildpadtorretjes en hun bijzondere larven, die zich onder 
een afdakje van ‘kak’ verbergen. Het inspireert ons tot een 
flauw woordgrapje...

Speciale vorm
Schildpadtorretjes zijn onmiskenbaar door hun speciale 
uiterlijk. Ze zijn platter dan de meeste andere bladhaantjes 
en doordat hun kop verborgen zit onder het halsschild, lijkt 
het alsof hun lichaam maar uit twee delen bestaat in plaats 
van de drie kenmerkende delen voor insecten: kop, borststuk 
en achterlijf. Ze danken hun naam aan het feit dat ze hun 
kwetsbare poten, kop en sprieten volledig onder hun platte, 
schildvormig verbrede pantser kunnen intrekken. Een beetje 
vergelijkbaar dus met hoe een schildpad haar kop en poten 
in haar schild kan terugtrekken. Bij schildpadtorretjes komt 
dat vooral van pas als ze belaagd worden door bv. mieren. Die 

denken dat de torretjes het gemunt hebben op de bladluizen, 
waarover de mieren waken als herders over hun schapen. Maar 
schildpadtorretjes eten geen bladluizen, in tegenstelling tot 
bv. lieveheersbeestjes. Het zijn planteneters die het vaak op 
distels gemunt hebben.

Larve met ‘dakje’
De larven van schildpadtorretjes zijn al even bijzonder. Zij 
verbergen zich onder een afdakje dat ze altijd met zich 
meedragen. Dat afdakje bestaat uit samengeplakte keutels 
en vervellingshuidjes, eerder een ‘afkakje’ dus. Op zich is dat 
ingenieus omdat de larven op die manier niet afhankelijk 
zijn van de plaats waar ze zitten om onzichtbaar te zijn voor 
bv. vogels die hen maar wat graag willen oppeuzelen. Of 
vogels hen ook gerust laten omwille van de slechte smaak 
van het afdakje, is onduidelijk. Er is zelfs gesuggereerd dat het 
afdakje ook echt voor een gunstig microklimaat (temperatuur, 
vochtigheid, bescherming tegen zonnestralen) zou kunnen 

zorgen voor de larve.

Waar in Antwerpen 
Stad?
Uit het werkingsgebied van de 
afdeling Natuurpunt Antwerpen 
Stad, zijn drie verschillende 
soorten schildpadtorren gemeld, 
maar de officiële Belgian Species 
List vermeldt 18 verschillende 
s o o r t e n  s c h i l d p a d t o r r e n 
en omdat sommige soorten 
toch sterk op mekaar lijken, 
kunnen we niet helemaal zeker 
zijn van de determinaties. Wel 
zeker lijken de vondsten van 
de roestige schildpadtor, de 
groene distelschildpadtor en de 
alantschildpadtor.

Die laatste heeft zijn naam niet 
gestolen, want ik vond hem zelf 
in de Dodoenstuin in Schilde op 
Griekse alant (het naamkaartje 
stond erbij). De soort wordt 
echter ook op andere planten, 
zoals heelblaadjes, gevonden. 
In Antwerpen Stad is hij zelfs 
gevonden in het Stadspark. 
De alantschildpadtor stond 
lang te boek als zeldzaam, maar 
lijkt alvast in de omgeving van 
Antwerpen regelmatig gevonden 
te worden. Er zijn groene en 
oranjerode exemplaren van deze 

Alantschildpadtor (foto: Ryszard via Flickr)
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soort, wat in 1872 een discussie veroorzaakte tussen twee 
eminente Nederlandse entomologen, over de oorzaak van dit 
kleurverschil. Die discussie werd in 1922 beslecht doordat één 
van hen toegaf dat de soort in de eerste fase van zijn leven 
groen is en pas later rood wordt, waardoor oudere exemplaren 
altijd oranjerood gekleurd zijn.

De groene distelschildpadtor is in onze afdeling dan weer 
verschillende keren aangetroffen op Wolvenberg. Zij houdt 
vooral van vochtiger biotopen en komt van het midden van 
de lente tot de vroege zomer regelmatig voor op distels. De 
soort is op zich niet zo zeldzaam, maar lijkt er de laatste jaren 
wat op achteruit te gaan.

Onze akkerdistel, die hier gesmaakt wordt door tal van 
inheemse insecten, is onvrijwillig ingevoerd in landen als 
Australië, Brazilië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde 
Staten en werd daar een schadelijke exoot. Om de plant 
biologisch te bestrijden schakelde men onder meer de groene 
distelschildpadtor in. De volwassen kever leeft relatief lang en 
kan tot drie keer overwinteren.

De roestige distelschildpadtor werd gemeld uit de ringzone 
in het toekomstige Pomppark Zuid (intra muros tegenover 
Mastvest). Ook deze soort houdt van distels. De volwassen 
kevertjes overwinteren in droge bladeren. 

Roestige distelschildpadtor (foto: Gilles San Martin via Wikimedia Commons)

Larve schildpadtor met ‘afdakje’ (foto: Sebastiaan Stevens) Groene distelschildpadtor (foto: Aiwok via Wikimedia Commons)
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Natuur en poëzieNatuur en poëzie
Tekst: Björn Hendrickx

Poëzie is een manier om een belevenis te delen 
met iemand anders, zodat die kan beleven wat jij 
aanvoelt. Je probeert met woorden een gevoel 
bij iemand op te wekken zonder dat je letterlijk 
neerschrijft wat je voelt.

Een gedicht kan mooi zijn, maar kan ook 
verdrietig, grappig of boos zijn. Verder mag het 
echt over alles gaan. Niets is té gek!

Hier zijn drie heel verschillende natuurgedichten. 
Welke is jouw favoriet?

Wil je zelf ook eens een natuurgedicht 
schrijven? Hier zijn een paar woorden die je 
kunnen helpen:

Moeras
Reiger
Woestijn
Bosmuis
Berk
Vos
Zonnebloem

Klaproos
Waterval
Bliksem
Das
Krokus
Dagpauwoog
Mier

Jong en oud(er) mogen hun eigen 
gedichten altijd doorsturen naar 
jonas@natuurpuntantwerpenstad.be

BLOEMENZEE
De wind blaast over de hyacinten heen
Bijen zoemen onrustig
en ook de bloemen lijken te rinkelen
Ze kleuren je ogen purper
Een stukje zee verdwaalt in het bos
Insecten zwemmen tussen de golven
zoekend naar nectar

Grijze wolken verzamelen zich
Ze breken open en laten hun regen 
vallen
De druppels belanden op de bloemen
Ze glijden van de kleine glijbanen
naar de grond

BRULKIKKER
Soms ben ik echt een brulkikker
Ik kwaak zo hard als ik kan
Gewoon omdat ik daar zin in heb
Iedereen moet luisteren naar mijn lawaai!

Ik spring wat in het rond
Blaas bubbels in mijn vijver
Vang vliegjes met mijn tong
want zij zijn toch gewoon vervelend

En vind je mij niet fijn?
Pas dan maar op
of ik wrijf mijn glibberige huid tegen je aan
Dat zal je leren

STIPPEN TELLEN
Een elfje huppelt in de lucht
Hij gaat zitten en zucht
Hij telt de stippen op een paddenstoel
“Vijftien! Dat zijn er een heleboel!”

Zijn vriendin komt aangevlogen
“Nee, veertien. Je hebt gelogen!”
“Niet waar! Ik heb ze goed geteld”
Ze telt ze na en staat versteld
Het zijn er wel vijftien
Eentje had ze niet gezien
Dan eet een hert de zwam op
Ze lachen en vinden het top
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Algemene Vergadering 
Natuurpunt Antwerpen Stad

Tekst: Marc Van Outryve

Na een Zoom-vergadering door de coronamaatregelen vorig 
jaar, konden we op 18 maart ll. opnieuw onze Algemene 
Vergadering houden in de stemmige kelders van de Groene 
Waterman. We kregen een bondig overzicht van elk werkveld 
door de verantwoordelijke bestuurders. Het werkings- en 
het financieel verslag werden zonder verdere opmerkingen 
goedgekeurd. Onze nieuwe bestuurskandidaten Ludwig 
en Silke werden zoals de herkiesbare Koen, Johan, Guy en 
Jos unaniem als bestuurder verkozen. Ikzelf geef na 7 jaar 
penningmeesterschap de fakkel door aan Ludwig en werd in 
de bloemetjes gezet.

Jens Verwaerde liet ons met een schitterende lezing de 
natuurgebieden van de Schijnvallei ontdekken. Ditmaal 

bekeken door de bril van alle kleine en grote waterlopen in 
dit uitgestrekte gebied van 21.300 ha. Minder dan 2% van dit 
gebied evenwel is erkend als natuurreservaat, er is dus nog veel 
werk aan de winkel. Het Schijn is een typische laaglandrivier, 
die niet uit een bron ontspringt, maar wel uit de afvloei van 
verschillende waterrijke (wei)landen. Stilaan krijgt de rivier 
opnieuw haar bovengrondse loop, wat de biodiversiteit van 
heel de streek ten goede komt. De aandachtige toehoorders 
kregen nadien van Jens een gevat antwoord op al hun 
pertinente vragen.

Samengevat: een boeiende avond en een geslaagde start van 
ons 10-jarig jubileum van Natuurpunt Antwerpen Stad! 
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Afgiftekantoor

Antwerpen X MassPost

Erkenningsnummer: 
P913.972

Retouradres:
Johan Wyckmans

Begijnenvest 68, bus 3
2000 Antwerpen

Activiteitenkalender

Voor wie het zou vergeten zijn: hernieuw je lidmaatschap!

Help ons om ook in 2022 de natuur in onze stad te beschermen en uit te breiden.

Schrijf je lidgeld (30 € voor het hele gezin) over op rekeningnummer 

BE17 2300 0442 3321 van Natuurpunt, met vermelding van je naam, 

lidnummer en adres. Alvast hartelijk bedankt!

Het vrijwilligersteam van Natuurpunt Antwerpen Stad

juni 2022 – augustus 2022

De geldende coronamaatregelen worden 
strikt gevolgd. Voor de volledige agenda en 
de meest recente info, zie 
www.natuurpuntantwerpenstad.be.
Voor het gedetailleerd programma van de 
activiteiten rond 10 jaar NAS, zie
https://www.natuurpuntantwerpenstad.be 
/10jaarnas/

Juni 2022
8 FONAS: floristisch onderzoek van 

Natuurpunt Antwerpen Stad. 
Inventarisatie Scheldeoever.

 Afspraak: uitgang voetgangerstunnel 
Linkeroever om 8 uur.

 Contact: derycke.joris@gmail.com
12 Uitstap Vogelwerkgroep De Stadsmus: 

Doode Bemde (3051 Oud-Heverlee), 
vm-uitstap.

 Afspraak: Borsbeeksebrug,  
2600 Berchem (vertrekplaats Flixbus) 
om 8 uur. Carpooling. 

 Inschrijven verplicht via: vogelwerkgroep@
natuurpuntantwerpenstad.be

DE STADSMUS
Vogeltellingen (iedere eerste zondag van de 
maand behalve juli en augustus)
5 juni 2022
Boekenbergpark
Afspraak: ingang Menegemlei, 2100 Deurne 
(tegenover café Exter) om 8.30 uur.

Juli 2022
2 FONAS: planteninventarisatie 

Scheldeoever ter hoogte van Galgenweel. 
Contact: derycke.joris@gmail.com.

 Afspraak: hoek Galgenweellaan – 
Beatrijslaan om 10 uur.

3 Gierzwaluwenwandeling. Wandeling 
afhankelijk van de weersomstandigheden 
(kan hierdoor mogelijks last minute 
afgelast of verplaatst worden). Inschrijven 
enkel mogelijk via mail: jupeke@hotmail.
com (Johan Kempeneers van het 
Apus-team).

10 10 jaar NAS: Stadspark, 2018 Antwerpen, 
van 10 tot 20 uur.

 Het Schijn als blauwe draad.
24 10 jaar NAS: Dageraadplaats, 2018 

Antwerpen, van 10 tot 18 uur.
 De Wilde Stad: slechtvalken on top!

BEHEER WOLVENBERG
Elke zondag vanaf 5 juni 2022 tot en met 28 
augustus 2022.
Van 9.30 tot 12 uur.
Afspraak: container hoek Posthofbrug – Singel 
2600 Berchem.
Stevig schoeisel en kledij die tegen een 
stootje kan. Werkhandschoenen krijg je ter 
plekke.

Augustus 2022
7 10 jaar NAS: Konijnenwei, 2018 

Antwerpen, van 10 tot 20 uur.
 Kwalitatieve natuur om te (be)leven in 

een biodiverse stad!
10 FONAS: planteninventarisatie 

Scheldeoever van Kennedytunnel t.e.m. 
Burchtse Weel. 

 Contact: derycke.joris@gmail.com.
 Afspraak: uitgang fietstunnel 

Kennedytunnel, kant Linkeroever 
om 10 uur.

13 FONAS: planteninventarisatie Jachthaven 
2660 Hoboken. 
Contact: derycke.joris@gmail.com. 
Afspraak: Zandkamp 3, 
2660 Hoboken om 14 uur.

20 FONAS: planteninventarisatie Park Spoor 
Oost.

 Contact: derycke.joris@gmail.com.
 Afspraak: aan het wandelviaduct, naast 

tankstation om 14 uur.
27 10 jaar NAS: Brilschanspark/Wolvenberg, 

2600 Berchem.
 Van 10 tot 18 uur: Ontdek een verborgen 

natuurgebied!
 Van 20 tot 23.30 uur: Nacht van de 

vleermuis … mét vleermuizenbar!
28 10 jaar NAS: Brilschanspark/Wolvenberg, 

2600 Berchem, van 10 tot 20 uur.
 Topnatuur én groene parel in hartje stad!

ZWERFVUILACTIE
Laatste zondag van de maand 
26 juni 2022 – 31 juli 2022 – 28 augustus 2022
Van 14 tot 16 uur 
parking Antwerps Zeilcentrum Noordkasteel, 
Oosterweelsteenweg 1, 2030 Antwerpen.


