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Voorwoord

V

roege lentegevoel

Heb je het ook opgemerkt? De eerste honingbijen
zwermden al uit op 14 januari! Het was een prachtige zonnige
dag en het kwik gaf meer dan 10 graden aan. Een vriendin
van mij zette prompt een filmpje op Facebook om te laten
zien dat het wel echt was, honingbijen die stuifmeel komen
zoeken op een bloeiende kerstroos.
Het is niet zo goed dat deze bijen zo vroeg naar buiten komen.
Zo gebruiken ze extra energie om te vliegen en er is nog maar
weinig voedsel te verkrijgen, de meeste bloemen komen pas
in maart of later. Wanneer ze terug in het nest komen moeten
ze extra eten van de reservehoning die de imker in de kast
heeft laten hangen. En als het wat kouder wordt, zullen de
werksters nog meer energie nodig hebben om hun koningin
op temperatuur te houden. Hopelijk overleeft de ganse korf
en kunnen ze zich in de lente verder uitbreiden. Ik moet je het
belang van de bijen niet meer verder uitleggen.
Dat wordt ook uitgelegd op de cursus wilde bijen, die we
in maart organiseren en waar je heel wat bijleert over deze
speciale bestuivers. Op onze plantenmarkt van 15 april kan je
heel wat inheemse bloemen en planten kopen, voedsel voor
alle bestuivers die in de stad voorkomen.

in onze stad. Vooraf vertellen we je waaraan we afgelopen
jaar hebben gewerkt en wat we voor dit verkiezingsjaar in
petto hebben. En we verwennen jullie met een hapje en een
drankje. Voor sommigen ook eens de gelegenheid om kennis
met ons te maken en vragen te stellen rond bepaalde thema’s.
We kijken al uit naar je komst!
Omdat we sinds vorig jaar deel uitmaken van de Regionale
Schijnvallei nemen we af en toe een kijkje bij onze buren
langs het Schijn. Wat in de stad niet mogelijk is kan nog op
den buiten: aankopen van nieuwe natuurgebieden. Maar, ik
vind zeker dat wij in onze stad ook moeten trachten om zelf
natuur bij te creëren. Heel veel mensen in deze stad willen
daar ook effectief aan meewerken. Doe zo voort!
We zijn beland in de periode van het jaar dat we het nieuwe
frisse groen zien ontspruiten en dat de vogels weer volop
fluiten. Maar ook de kevers, de spinnen, de hommels komen
uit hun schuilplaatsen. Een heerlijke tijd! En wie de wolvin Naya
mocht zien op de Wolvenberg mag ons altijd verwittigen.
Rit.

Mag ik je aandacht vestigen op onze ledenvergadering van
9 maart? We hebben het daar over de kansen van de vogels
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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 100.000 gezinnen, die in Vlaanderen
22.000 ha natuurgebied beheert.
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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: 2.875 exemplaren.
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Foto cover - Wilde eend, mannetje (foto: Erwin De Cleen)
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Vogels in de stad

Wij, huiszwaluwen
Tekst : $ri-£^tti^
Vertaling: Ed van Boxel

Kennen jullie ons nog?
Jullie, bewoners van Antwerpen Stad, kennen ons niet meer!
Vroeger, toen de stadssingels en de forten nog niet door de
Ring verdrongen waren, hadden we een groot leefgebied
met een ruim en gevarieerd voedselaanbod: kleine vliegjes,
bladluizen, voorbij waaiende spinnetjes, maar vooral
heerlijke muggen. Alles vingen we in de vlucht uit de lucht
tot zo’n 30 meter hoogte. Daarboven lieten we ze over aan
de gierzwaluwen, wel naamgenoten maar verder geen
familieband met ons.
Onze nestjes bouwen we met leem, liefst van goede kwaliteit.
Leem isoleert uitstekend zowel tegen kou als tegen warmte.
We pikken die leem aan de waterkant of uit modderplasjes
en vermengen ze met wat speeksel en metselen ze onder
goten, bruggen of viaducten. Als het maar niet te ver is, want
vliegen met een bek vol specie doe je slechts uit noodzaak,
niet voor de lol.

Bouwen in de stad?
Dat bouwen hebben we hier in de stad nog lang volgehouden.
In 1975 zaten we nog met een kolonie van zo’n 40 nestjes in
een bouwval op de hoek Bronstraat en Desguinlei. Ook aan
de oneven huisnummers in de Sint-Hubertusstraat nestten
we nog onder balkons en boven aan raamkozijnen.
‘s Avonds stond er regelmatig onder onze nestjes een zekere
mens naar onze gesprekken te luisteren. Hij besefte wel dat
wij niet alleen ‘zang’-vogels zijn, maar dat wij óók gesprekken
voeren, met elkaar en met onze kinderen. Met een beetje

respect zouden we beter praat-en-zangvogels heten. Wij,
huiszwaluwen, hebben een eigen verhaaltraditie.
Maar toen begon onze teloorgang. De Singels werden
ingeruild voor een betonnen Ring. Die levert muggen noch
vliegjes. Bovendien verdween de betere en goed bereikbare
klei. Onze cement werd zanderig, zachter en de mussen
konden gemakkelijker inbreken en onze woningen inpalmen.
Kortom, ze verjoegen ons.

Willen jullie ons nog wel?
Jullie stadsbewoners verdroegen ons steeds minder.
Sommigen vernielden onze nestjes, want bij het uitvliegen
gooiden wij de keuteltjes van onze jongen buiten, oh, oh wat
een vuiligheid! En dan ging ook nog ons “appartementsgebouw” hoek Bronstraat eraan voor nieuwbouw.
We hadden nog een dependance richting Hoboken, in een
doodlopend zijstraatje van de Lageweg, maar ook daar
hadden ze plots voor plastic goten gekozen. Je zal maar uit
Afrika terugkomen. Leuke verrassing! We waren de wanhoop
nabij.
Restten nog enkele zwakke nestjes van verre familie aan de
plaatijzeren loods van de Mexiconatie, Scheldezijde. Enkele
brave mensen hebben hen, samen met de loodswerkers, nog
willen helpen door wat prefab-nestjes en aanhechtingspunten
op te hangen. Nog één jaar zijn die zwaluwen naar hun eigen
nestje teruggekomen, maar verloren dan ook daar de moed.
Jullie hielden niet van ons. Vaarwel Antwerpen Stad!


Huiszwaluw (foto: Hugo De Bruyker)

Natuur.stad

maart - mei 2018

3

Beleid

Verkiezingen 2018:
wat vraagt Natuurpunt van de
stad Antwerpen?
Tekst: Koen Van Keer

Op 14 oktober 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Natuurpunt analyseerde
de Antwerpse situatie m.b.t. natuur en bezorgde volgende zes eisen aan alle Antwerpse
politieke partijen. Zij hebben nu de mogelijkheid om deze punten op te nemen in hun
verkiezingsprogramma en na de verkiezingen via de bestuursakkoorden van de
gevormde coalities in de praktijk te brengen.
periodes van droogte. Zelfs de vloed van de Schelde
zal toenemen. Samenwerken met de natuur is een
effectieve, duurzame en goedkopere oplossing om
ons aan te passen.

1. Subsidiebudget voor aankoop
of huur van natuurgebieden in
Antwerpen
Natuurgebieden zijn veilige havens voor dier- en
plantensoorten en versterken zo de biodiversiteit in
de stad. Aankoop en inrichting van natuurgebieden is
en blijft een belangrijk, zo niet het belangrijkste aspect
van het natuurbehoud.
Antwerpen heeft, in tegenstelling tot vele andere steden
en gemeenten (Gent bv. voorziet jaarlijks minimaal
70.000 euro voor Natuurpunt), geen traditie in het
ondersteunen van terreinbeherende verenigingen bij het
aankopen van natuurgebied. De Natuurpuntafdelingen
die actief zijn op Antwerps grondgebied voorzien een
aantal aankoopprojecten in de komende jaren, waarvoor
ze nu een ondersteunend aankoopbudget vragen aan
de stad.
De Antwerpse situatie vraagt momenteel om een aankoopsubsidiebudget van 50.000 euro/jaar.

2. Uitvoering van het Groenplan

Gazet van

Antwerpen
, 22

november
We moeten er u
2017
vermoedelijk niet meer van overtuigen: natuur is
belangrijk voor de mens. Uit onderzoek blijkt: hoe groter de
biodiversiteit, hoe meer ecosysteemdiensten de natuur levert,
ook in de stad. Die diensten bevorderen de gezondheid van
de stad en de mensen die erin wonen.
Daarnaast is klimaatverandering dé grote uitdaging van de
komende decennia. Steden en gemeenten zullen zich moeten
aanpassen aan extremere regenbuien, hittegolven en langere
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De stad stelde een ambitieus bovenlokaal Groenplan op.
Om te vermijden dat dit plan
dode letter blijft, moet
volgens Natuurpunt aan
enkele voorwaarden
voldaan worden:
• Voldoende budget
voorzien in de
diverse begrotingen
om de concrete
acties/cases te
realiseren;
• De raadpleging
van het Groenplan
structureel voorzien

Beleid

•

in de administratieve processen van alle ruimtelijke
ordeningsprojecten en de doelstellingen maximaal
opnemen;
Het ontwikkelen van lokale groenplannen voor de
districten (ondertussen werd er begonnen met Deurne
als eerste). Dat tempo moet opgevoerd worden door te
investeren in bijkomende personeelsinzet.

3. Aanleggen van een grondenbank
voor boscompensatie op Antwerps
grondgebied
Stadsontwikkelingsprojecten leiden in Antwerpen soms tot
het verdwijnen van bos. Om de hoeveelheid bos in stedelijk
gebied op peil te houden, willen we dat verdwijnend bos
wordt gecompenseerd op Antwerps grondgebied.
De aanleg van een grondenbank voor boscompensatie zou
de aanplanting van bos kunnen mogelijk maken op de plaats
waar dat het meest nodig is: in Antwerpen zelf.

4. Opmaak nieuw bomenplan
Het huidige bomenplan is inmiddels gedateerd en houdt bv.
geen rekening met klimaatadaptatie. Daarom is er nood aan
een nieuw bomenplan. Dit moet leiden tot een coherent en
breder gedragen bomenbeleid en -beheer in de stad. Een
goed bomenplan moet ook het aantal conflicten tussen stad
en burgers hierrond verminderen. Twee voorwaarden om dit
te laten slagen zijn:
• Ontwikkel het nieuwe bomenplan samen met
Natuurpunt. Dit zorgt voor bijkomende expertise en
draagvlak.
• Ontwikkel het nieuwe bomenplan samen met de
districten. Zij zijn immers cruciaal voor de
implementatie.

5. Aanstelling van een stadsecoloog
De noden van een stad als Antwerpen aan een globale
visie over beleid en beheer rond biodiversiteit en
klimaatadaptatie zijn groot. Daarom vraagt Natuurpunt
de aanstelling van een stadsecoloog.
De functie van stadsecoloog heeft haar nut al meer dan
bewezen in tal van steden in binnen- en buitenland.
Volgende taken zouden tot zijn werk kunnen behoren:
• Coördineren stedelijk beleid rond klimaatrobuustheid;
• Toezien op de implementatie van het bovenlokaal
Groenplan;
en, 20 december

Gazet van Antwerp

•

Adviesverlening rond ecologische kansen en
uitdagingen in stedelijke ruimtelijke ordeningsdossiers;
• Beter afstemmen van ecologische acties tussen de
plannende stadsadministraties (bv. AG Vespa) en de
beherende (bv. groendienst);
• Coördinatie van de samenwerking met natuur- en
milieuorganisaties;
• Bundelen en communiceren van kennis rond
stadsecologie;
• Organiseren van participatiemomenten rond thema’s
biodiversiteit en klimaatadaptatie;
• Ontwikkelen van een stedelijke visie op ecologie en de
rol daarvan in het leven van de Antwerpenaar.
Een stadsbrede werking en bevoegdheid is waarschijnlijk
meer gediend met het ressorteren onder het kabinet van
de burgemeester, eerder dan onder een specifieke schepen.

6. Maak de samenwerking met
Natuurpunt structureel voor ruimtelijke
ordeningsdossiers
•
•

•

Stimuleer de stedelijke diensten om met Natuurpunt
samen te werken.
Betrek natuurverenigingen bij de uitvoering van het
stedelijk natuurbeleid, zowel inhoudelijk als uitvoerend.
Gebruik de expertise van de vrijwilligers en doe beroep
op de kracht van Natuurpunt om het maatschappelijk
draagvlak voor natuurbescherming te vergroten.
Zorg voor een structurele verankering van de
samenwerking met Natuurpunt in de administratieve
processen van ruimtelijke ordeningsprojecten.


“Slapen op boot”

Romantisch slapen op een boot in Antwerpen
Alle voorziengen aanwezig, TV, radio, chauffage...
Prachtig zicht op ‘t Stad en zeer rustig, gelegenheid om te wandelen in de buurt
momenteel bereikbaar met gratis pendelboot
slaapgelegenheid voor 2p max 4p / 85 euro per nacht ook WE - week beschikbaar
meer info: slapenopboot@outlook.com
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Schijnvallei – deel 1

Natuurpunt-natuurgebieden in
Schijnvallei
Tekst: Jens Verwaerde

Ligging van de besproken gebieden (grafiek: Jens Verwaerde)

Wat ligt er in de
Schijnvallei?
Natuurpunt Schijnvallei, de regionale
vereniging waartoe ook de natuurpunt
afdeling Antwerpen Stad behoort, is
actief in het hele stroomgebied van
het Groot Schijn, van Westmalle tot de
Schelde.
Er zijn op dit ogenblik ongeveer 15
gebieden in beheer bij Natuurpunt, met
een totaal van 150 hectare. Verschillende
van deze terreinen zijn groot genoeg
om er eens te gaan wandelen. Daarvan
bespreek ik er enkele.
Deze terreinen zijn toegankelijk voor
wandelaars met aangepast schoeisel.
Neem je verrekijker, vergrootglas,
veldgids of notitieboekje en trek eropuit!
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De Pont

Zevenbergenbos

Startpunt: De Pont 45, Schilde (N51,2241°
- E004,5729°)
Rondom het begraasde deel loopt
een wandelpad, dat zelfs voor minder
mobielen toegankelijk is.
Dit is een moerasgebied tegen het
Groot Schijn. Tegen de rivier zélf
werden enkele hectaren vol gestort,
waardoor het moeras afgezonderd ligt
van het Schijn. Het vormt het grootste
rietland in de omgeving, met typische
rietlandvogels. De vochtige graslanden
en natte ruigtes, die in het zomerhalfjaar
worden begraasd door enkele Gallowayrunderen, zijn soortenrijk. Op de
hogere delen treffen we oud beukenbos
aan, een restant van het voormalige
kasteeldomein.
Te midden van de villawijken vormt De
Pont een oase van natuur, die overigens
voor vele duizenden padden en kikkers
levensbelangrijk blijkt.

Startpunt: einde Kasteeldreef, Ranst
(N51,1955° - E004,5581°)
Dit is een zeer waardevol stokoud bos,
vol oude en jonge bomen. In het voorjaar
kan je de prachtige flora bewonderen
tijdens een begeleid bezoek. Spechten
en uilen vinden in deze omgeving wat
ze zoeken, maar ook paddenstoelen
zijn thuis in dit bosgebied. Een klein
gedeelte wordt begraasd door runderen
van Natuurpunt.
Het Zevenbergenbos is onderdeel van
een complex van oude beukenbossen,
waarvan je in de omgeving nog enkele
restanten vindt. Opvallend is dat de
bodem kalkrijker is dan de zandige
Kempen. Waarom? Omdat de kustlijn
tot zo’n 2 miljoen jaar geleden op Ranst
lag en daar dus véél schelpen (en dus
kalk) zijn afgezet.

Schijnvallei – deel 1
Beemdkant

De Pont, moeras en rietland (foto: Jens Verwaerde)

Startpunt: doodlopende afsplitsing van Beemdkant,
Wommelgem (N51,2175° - E004,5164°)
De hogere delen zijn bewandelbaar, de lage delen vaak
moerassig en verstoringsgevoelig.
Dit gebied is deels gevormd op een voormalig, opgehoogd
stort met ruige vegetatie en deels op oorspronkelijke
komgronden langs het Groot Schijn. Op de hoge delen vind
je jong (en dus onvoorspelbaar) bos. En op de lage delen?
Moerasvegetatie mét bijhorende insecten en vogels. Door dit
groot aaneensluitend gebied lopen géén wandelwegen, maar
moet je zélf (of liefst onder begeleiding van onze gidsen) je
weg vinden. Hier en daar vind je Europees zeldzaam bos mét
bijhorende kruidvegetatie.
Het hogere deel is ruig omdat het een afgedekt stort is.
Niettemin heeft zich in de loop der jaren een gevarieerde
ruigte kunnen ontwikkelen waar spinnen, vlinders en andere
insecten van profiteren. De Buizerd zag en keek ernaar.

Het Veer

Beemdkant, ruig struweel (foto: Jens Verwaerde)

Startpunt: einde wegel tegen Oelegemsteenweg 30,
Wommelgem (N51,2201° - E004,5380°)
Dit moeilijk toegankelijk (want vaak moerassig) terrein wordt
de helft van het jaar begraasd.
Het is een voormalig komgrasland, een 20-tal jaar geleden
verbost met wilgen en elzen. Vogels die graag struweel
hebben, vind je er zowel in winter als lente. Alle typische
plantensoorten van dotterbloemgraslanden zijn er te vinden.
Een mysterieuze houtwal – een échte! – lijnt het gebied af
en wordt begroeid met oude beuken, waarin spechten en
kauwen het goed hebben.
In de winter en na enkele dagen regen ligt het terrein er zeer
nat bij; water- en moerasplanten vinden dat tof, maar voor
wandelaars is het dan minder geschikt.


Het Veer, doorgeschoten knotwilgen op grasland aan het Groot Schijn (foto: Jens Verwaerde)
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Fotocursisten tonen schoonheid
van Wolvenberg

Geert Janssens

Marianne Van den Broeck

Danielle Vannieuwenhuyse

Marc Asman

Geert Janssens
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Kathy De Lange

Patricia De Laet

Marc Asman

Monique Van Dousselaere

Dirk Cleiren

Gert Emmerechts
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Afdelingsnieuws

Studie en beheer

Een bondige kroniek van het beheer en de monitoring in onze afdeling
Tekst: Erik Molenaar

November

Bosandoorn in nabloei in het Ringbos (foto: Karin Thiers)

Oktober
Na de herfstwandeling op Wolvenberg gaan we voluit voor
het maaien van onze graslandjes. We werken stelselmatig door
en combineren dit met het opruimen van allerhande sporen
van vandalisme en van zwerfvuil.
De maand kent nog tal van zonnige dagen, waarin een mooie
keur van paddenstoelen te zien is. Vele nieuwe vindplaatsen
van Bosaardbei komen zo aan het licht. We doen nog
check-ups op Spoor Noord van de merkwaardige bastaard
tussen Keizerskaars en Zwarte toorts, een kruising waarin
de paarsgekleurde wolharen op de meeldraden van deze
laatste goed te zien zijn. Aan de Stenenbrug controleren we
Texaanse ganzenvoet, een nieuwe inwijkeling in Vlaanderen.
Op de werf aan de Leien vinden we o.a. een dubbelganger van
Kattenstaartamarant, nl. Amaranthus hypochondriacus, met
droef overhangende knalpurperen schijnaren. In de speeltuin
van de Prekerstraat staat Wolfskers te lonken met haar
zwarte gezwollen bes. Er wordt nog eens Iepenmineermot
vastgesteld, een zeldzaam Dwergmineermotje in Iepenblad.
Er trekken ooievaars en kraanvogels over de stad en op
Wolvenberg en omgeving zien we een Rode wouw, tussen
buizerds, eerst laag dan hoog opschroevend en afglijdend
richting zuidwest.

Ongelooflijk hoeveel hier nog in bloei staat! Er
zijn in de nevelmaand 49 soorten gemonitord
met bloemfoto, waaronder Bosandoorn,
Zandmuur, Kransgras en Schijnpapaver. Op
Wolvenberg duiken met Halloween de eerste
blaadjes Speenkruid al op, terwijl de katjes van
Hazelaar, Berk en Els nog gesloten zijn.
Deze maand gaan we de verbraamde
graslanden tussen de Grotesteenweg en de
Voetgangersbrug volledig maaien, al is de
maaibalk nog niet voorhanden. Dit neemt
de hele maand in beslag, ook het afvoeren
van het maaisel. Een aantal plekken met
bloeiende soorten zoals Grijskruid, Veldlathyrus,
Knoopkruid en Gewoon duizendblad blijven
gespaard, alsook de rozetten van Veldhondstong en
Bijenorchis. De monitoring van planten is nu bijna afgelopen,
maar de vogeltellingen in de stad gaan verder.

Rens Hendrickx treft
nieuwe paddenstoel
aan op Wolvenberg
Holsteelkluifzwam is in Vlaanderen een matig
algemene tot vrij zeldzame soort. Ze groeit niet op
zure standplaatsen, maar meestal op gebufferde,
soms wat kalkrijke plekken. Ik ken deze fungus alleen
uit het duingebied. Tot onze verrassing werd de soort
aangetroffen op Wolvenberg, op een plek waar Witte
kluifzwam frequent voorkomt. Van een vergissing is
echter geen sprake, de holle steel is niet gegroefd.
Over de ecologie is er maar weinig bekend. In de
jaren 1990 dacht men nog dat kluifzwammen wellicht
van dood organisch materiaal leefden; intussen gaat
men ervan uit dat ze via schimmels voedingsstoffen
uitwisselen met plantenwortels, zo zegt ons Wim
Veraghtert bij onze navraag.
Dit afgelopen jaar zijn er slechts 17 plekken geweest
waar deze is waargenomen. Voor een ‘vrij algemene’
soort dus bijzonder weinig.

Holsteelkluifzwam (foto: Carl Van Den Broeck)
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Vindplaatsen zijn in de Antwerpse provincie allemaal
gebieden met kalklenzen in een eerder zandige
omgeving. In het Ringcomplex zouden dus nog meer
groeiplaatsen kunnen voorkomen.

Afdelingsnieuws
December

Winterstorm met boomschade op Wolvenberg (foto: Mittch Maree)

Begin december is nog redelijk zacht,
maar na Sinterklaas begint de herfst
echt winters te worden. De eerste
Kleine wintervlinder wordt gespot. We
spitten nog heel wat Oosterse kornoelje
uit. We starten het beheer nog redelijk
regenachtig maar een uurtje later is
alles al ondergesneeuwd en moeten
we het samenwerken stopzetten. Een
borreltje kan ook wat vroeger natuurlijk.
Die namiddag neemt de storm toe
en breken er enkele bomen af over
het pad. De volgende werkdag is een
prachtige zonnige morgen. IJzel blinkt
op de kruispunten en de toplaag van de
bodem is bevroren. Het plantenkleed
is plat en broos, veelal bevroren in
de bloei. Tijdens de volgende uren
dooit het en in de nevel priemen de
zonnestralen door het bladerloze bos,
net als 25 jaar geleden.
Met oudjaar sluiten we het beheer van
2017 af. Bij de start met een schitterende
waarneming van een voorbijflitsende
Wezel en bij het slot met een hoog
geheven glaasje.


Amarant op de werf van de Leien (foto: Karin Thiers)
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Afdelingsnieuws

Uitnodiging
Jaarlijkse ledenvergadering
Natuurpunt Antwerpen Stad
Vrijdag 9 maart 2018, vanaf 19u30
Bij een hapje en een drankje overlopen we wat 2017
voor ons betekende en wat onze plannen zijn voor 2018.
Aansluitend

Lezing: “Kansen voor vogels in onze stad”
Hoe het verleden onze blik op de toekomst kan
verruimen door Joeri Claes

De mens gedraagt zich dikwijls als een tegenspeler
van de natuur, met de voortdurend uitdijende stad als
symbool van de win-verliessituatie. In onze betonnen
jungle lijkt geen plaats meer voor groen, tot op het punt
dat we er zowel lichamelijk als psychisch onder beginnen
te lijden. De met licht-, lawaai- en luchtvervuiling
geconfronteerde stadsmens heeft meer dan ooit nood

Heerlijke recepten,
tips & tricks:
like onze

aan contact met authentieke elementen die rust bieden
en ruimte scheppen tot het herontdekken van onze
band met de natuur. Vogels hebben daarbij een streepje
voor, omdat ze gemakkelijk tot in de stad kunnen vliegen
en inspelen op ons gevoel voor visuele en auditieve
schoonheid. Tijdens deze lezing onderzoeken we aan
de hand van het verleden en ervaringen uit binnen- en
buitenland wat de mogelijkheden zijn om van onze stad
een vrijhaven voor vogels te maken, om zo onze relatie
met de natuur én met onszelf te herstellen.
Waar
Thomas More Campus National, Kronenburgstraat 62-68,
2000 Antwerpen
Inschrijving wenselijk:
info@natuurpuntantwerpenstad.be

Verse en volwaardige voeding
Producten op zorgzame
manier geteeld
Met respect voor de natuur

AALST / BERCHEM / BRUGGE / BRUSSEL RAVENSTEIN / BRUSSEL ZUID / DRONGEN / GENT / HASSELT / KRAAINEM / LEUVEN
OVERIJSE / ROESELARE / SINT-GENESIUS-RODE / ST-LAMBRECHTS-WOLUWE / TORHOUT / UKKEL / WAREGEM / WATERMAAL-BOSVOORDE

origino_adv_natuurpunt.indd 1
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Natuurweetjes

De Fraaie schijnbok

Tekst: Jef van Ruyssevelt

Fraaie schijnbok (foto: Hubert Baltus)

De Fraaie schijnbok is een keversoort
uit de familie schijnboktorren (er zijn
wereldwijd ca. 1500 soorten bekend).
De Fraaie schijnbok is een slanke,
middelgrote kever (10 mm) met een
opvallende metaalglans. De meeste
exemplaren zijn heldergroen, maar de
kleur kan variëren van blauw tot violet.
De langgerekte kop heeft lange,
draadvormige antennen en grote, ovale
ogen en is dicht en grof bespikkeld. De
dekschilden zijn sterk versmald aan de
achterzijde, waardoor de achtervleugels
voor een deel onbedekt zijn.

De poten van de vrouwtjes zijn
slank, terwijl de achterpoten van de
mannetjes sterke, knobbelige, verdikte,
metaalachtig glimmende dijen hebben.
In de lente is de Fraaie schijnbok te
vinden in bloemrijke weiden en langs
bosranden waar hij zich voedt met
stuifmeel. Bij warm weer is het een
levendige en goede vlieger.
In Antwerpen is de kever al gemeld in
Wolvenberg, Park Spoor Noord en de
bermen van het zuidelijke klaverblad. 

Alles wat je over
wilde bijen wil weten

Koken met
wilde planten

Wilde bijen zijn een fascinerende en diverse
diergroep, absoluut noodzakelijk voor de natuur.

Lekker koken; verrassend en origineel!

Joeri Cortens neemt je mee in hun boeiende
leefwereld. In een cursus van vier theorielessen en
drie excursies leer je wilde bijen herkennen en op
naam brengen. Je ontdekt alles over hun levenswijze,
nestplaatsen en voedselvoorkeur. Praktische tips voor
je eigen tuin en het openbaar domein ontbreken niet.
Wanneer
Theorielessen: vrijdagen 2, 9, 16 en 23 maart 2018
van 19.30 uur (stipt) tot 22.30 uur
Excursies: nog af te spreken
Waar
Theorielessen: Ecohuis, Turnhoutsebaan 139,
2140 Borgerhout
Excursies: nog af te spreken
Deelnameprijs
Leden Natuurpunt: € 40 (lidnummer vermelden
bij inschrijving a.u.b.)
Niet-leden Natuurpunt: € 60
Inschrijving en betaling
Via een mailtje naar
lezing@natuurpuntantwerpenstad.be en storting
van de deelnameprijs op rekening BE60 5230 8051
9270 met vermelding ‘cursus wilde bijen’, naam en
(eventueel) lidnummer.
Info
lezing@natuurpuntantwerpenstad.be

Op 18 april 2018 laat Annick Hollebeke je recepten
ontdekken met alledaagse wilde planten. Annick
vertelt je over het nut en de voedingswaarde van
de planten. Je leert waar en hoe je de planten kan
plukken met respect voor de natuur.
Je maakt enkele gerechtjes die je daarna gezellig
samen kan proeven. Hiervoor breng je best een
schort, een snijplankje en een aardappelmesje mee.
Wij zorgen voor de ingrediënten.
We beginnen stipt om 20 uur.
Wanneer
Woensdag 18 april 2018 van 20 uur (stipt) tot 22 uur
Waar
Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout
Deelnameprijs:
€ 20 (leden Velt of Natuurpunt); € 23 (niet-leden)
Inschrijving en betaling
Via een mailtje naar jos.moeskops@telenet.be
en storting van de deelnameprijs op rekening
BE 60 5230 8051 9270 met vermelding ‘Koken met
wilde planten’, naam en (eventueel) lidnummer.
Inschrijving geldig na betaling.
Organisatie van Natuurpunt Antwerpen Stad en
Velt‑Antwerpen.
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Voor de jeugd

JOngeren

Natuurpunt

Antwerpen

Stad

Een experiment voor kinderen
over bodemerosie
Tekst: het JONAS-team

Voor lezers vanaf het vijfde leerjaar. Oudere broers en zussen
helpen hierbij graag de jongeren.
Ik ben Jonas en ik ben heel trots vandaag, want ik heb een
boom geplant. Ik hou heel veel van groen, en zeker hier in de
stad. Er zijn echter mensen die daar anders over denken en
heel wat groen, planten en bomen uit hun tuin verwijderen.
Dat bedoelen ze meestal goed. Misschien weten zij niet dat
planten weghalen leidt tot erosie van de bodem.
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Met andere woorden, erosie is zowel verwering (=
afbraak) als wegspoelen van materiaal (= transport).
Stukken rots die hierdoor loskomen, rollen naar
beneden, waarna de kleinere delen worden
meegevoerd door rivieren richting rivierdelta. Door
verdere slijtage ontstaan steeds kleinere delen,
achtereenvolgens grind, zand en ten slotte slib: de
minerale bestanddelen van de bodem.
Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal,
water en lucht. Grond komt voor aan het aardoppervlak
of daaronder. Het niet verweerde vaste materiaal
noemt men gesteente.
In het geval van de bodem, spreken we over
bodemerosie. Dit kan ook gebeuren wanneer je veel
bomen omhakt of planten uittrekt. Want wortels
houden de grond dan niet langer vast en door de
regen spoelt al het bodemmateriaal weg.
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Zo gaat er jaarlijks enorm veel landbouwgrond verloren. Het
regenwater spoelt de grond van de velden af. De hoeveelheid
landbouwgrond daalt dus elk jaar. Daardoor hoor je bij zware
en langdurige regen op radio en tv regelmatig nieuws over
modderstromen die een heel dorp bedelven, soms met veel
doden en vernielingen tot gevolg.

Wij kunnen erosie tegengaan.
Kijk nu bijvoorbeeld naar een bos: in de herfst vallen de
bladeren van de bomen op de grond. Daar worden ze
afgebroken. Eerst door insecten en andere ongewervelden
zoals pissebedden, daarna door bacteriën en schimmels. Op
die manier komen er kostbare voedingsstoffen terug in de
grond terecht.

Voor de jeugd

Indien er
b o m e n ,
struik en,
mossen, varens
en andere planten
op de grond
groeien, dan zullen
die planten deze
vo e d i n g s s t o f fe n
met hun wor tels
vasthouden. Tijdens
de volgende lente zijn
de planten en bomen
in het bos weer in staat
om deze mineralen en
voedingsstoffen op te
nemen. Zo gaat er niets
verloren. Bossen hebben
geen mest nodig. Zij
zorgen zelf voor hun eten.
Stel dat er in datzelfde
b o s m a s s a’s b o m e n
zouden omgehakt worden.
Dan verdwijnen daar die
belangrijke mineralen
en voedingsstoffen met
regenwater naar een greppel,
sloot of beek in de buurt en
ze drijven zo via rivieren verder
om tenslotte terecht te komen in de zee en de oceaan. Maar
bomen en andere groene planten houden dan weer erosie
tegen!
Je kan een leuke en interessante test doen om dat aan te
tonen. Kijk even naar onze foto.
Neem 3 grote petflessen en snij ze overlangs door, maar laat
de hals en de mond aan de fles zitten. Haal de dop eraf.
Vul de 3 halve flessen met potgrond (aarde voor bloempotten)
of grond uit je tuin.
• Zaai in de eerste (dat is op de foto de bovenste) fles flink
wat zaad van bloemen of tuinkruiden.
• Bedek de tweede fles met bladeren, takken en ander
dood materiaal dat je op de grond van een bos of park
vindt.
• In de derde petfles leg je niets op de potgrond.
• Zet ze alle drie op een plaats waar ze voldoende licht
kunnen krijgen.
• Hang aan de hals van elke fles een opvangbeker voor
het overtollige water.

t (foto:
Erosietes

mmons)

reative Co
Internet C

•

Hiervoor kan je een bekertje gebruiken of je kan het
maken van de bodems van drie andere petflessen.
• Geef de potgrond in elke fles regelmatig op hetzelfde
tijdstip dezelfde hoeveelheid water.
• Bekijk het water dat wordt opgevangen, en geef het
eenmaal per week punten voor doorzichtigheid:
3 punten= vrij doorzichtig, 2 = lichtbruin of geel,
1 = donkerbruin.
Wanneer het groen hoog staat in de petfles, zal je opmerken
dat het water dat eruit vloeit bijna helder is. Welke fles krijgt
dan de meeste punten? Daar is geen erosie meer, want het is
het erosiemateriaal dat het water kleurt!
Is het je gelukt? Stuur dan een foto naar:
jonas@natuurpuntantwerpenstad.be
Zo zie je het met je eigen ogen: planten houden de mineralen
in de bodem vast met hun wortels. Bomen kunnen dat het
beste. Zij hebben evenveel wortels in de grond zitten als ze
takken en bladeren boven de grond hebben. En die wortels
spreiden zich driemaal zo ver uit als de kruin! Doe iets goeds
voor de aarde en plant een boom.
Veel plezier ermee!
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Activiteitenkalender
Voor de volledige agenda zie www.natuurpuntantwerpenstad.be
*Niet-leden betalen € 1

JUNI
Maart
14 Start cursus “Initiatie in de natuur-

2-9-16-23 maart 2018 + 3 excursies nog te
fotografie”
bepalen
Zie artikel
tijdschrift
6 Cortens.
Cursus
wildein
bijen.
Lesgeverp.Joeri
info p. 13 Wolvenberg *
18 Meer
Zomerexcursie
9 Algemene
Met lezing
Van 10 uurledenvergadering.
tot 12 uur
door
Joeri
Claes:
Kansen
voor
vogels in
Afspraakplaats: blauwe container
de stad.
hoekinfo
Singel
Meer
p. 12 – Posthofbrug
Inschrijving gewenst:
15 Teamhappening
voor de vrijwilligers
Deuren
18.30 uur, start: 19 uur: info voor
wandeling@natuurpuntantwerpenstad.be
25 nieuwe
Beheervrijwilligers
‘ns ’n keer Wolvenberg
Plaats:
More
Van 10Thomas
uur tot
14 Campus
uur National,
Kronenburgstraat 62-68, 2000 Antwerpen
Afspraakplaats:
blauwe
container
Inschrijven
gewenst:
vrijwilliger@natuur
hoek Singel – Posthofbrug
puntantwerpenstad.be

Inschrijving gewenst: beheernsnkeer@
natuurpuntantwerpenstad.be

April
8

Bomen aan het woord in Antwerpen
Noord*
Start: 14 uur - einde: 18 uur
ZOMERBEHEER
Startplaats: Flandriagebouw, Steenplein einde: Begijnhof, Rodestraat
Vanaf woensdag 19 april, telkens
Inschrijven wenselijk: wandeling@natuurvan 19 uur tot 21.30 uur
puntantwerpenstad.be
de
aan de container
15 4Afspraakplaats:
inheemse plantenmarkt
Zie
advertentie
en insteekblad
hoek
Singel -hierboven
Posthofbrug.
Stevig
18 Kookcursus:
Koken
met
wilde
planten
schoeisel en kledij die tegen
een
Meer info zie p. 13
stootje kan. Werkhandschoenen krijg
22 Lente-excursie Wolvenberg*
je ter10plekke.
Start:
uur - einde: 12 uur
Op de tweede
zondag/woensdag
Afspraakplaats:
hoek
Posthofbrug / Singel
Inschrijven
gewenst:
wandeling@natuur
van de maand
verwelkomen
we
puntantwerpenstad.be
graag nieuwe medewerkers maar
29 Uitstap Vogelwerkgroep naar Anderstad
je kunt ook eerder al eens een kijkje
(Lier)
komen
Meer
info:nemen.
vogelwerkgroep@natuurpunt
antwerpenstad.be
Start: 8.30 uur - einde: 14 uur
Afspraakplaats: Borsbeeksebrug, ingang
Post X te Berchem

JULI
Mei
23 Bijzondere Bomen in Bloeiend

13 Lente-excursie in domein Hertoghe*
Berchem
1412uur
Start: 10 uur*-Van
einde:
uurtot 18 uur
Afspraakplaats:
Burgemeester
Afspraakplaats: hoek
Karel Oomsstraat /
Markgravelei
Ryckaertplein
(Panos station)
Inschrijven gewenst:
wandeling@natuur
Inschrijving
gewenst:
wandeling@
punt
a
ntwerpenstad.be
natuurpuntantwerpenstad.be
17 Teamhappening voor de vrijwilligers
Deuren 18.30 uur, start: 19 uur: info voor
nieuwe vrijwilligers
Plaats: Thomas More Campus National,
ZWERFVUILACTIE
Kronenburgstraat 62-68, 2000 Antwerpen
Inschrijven
gewenst:van
vrijwilliger@natuur
Laatste
zondag
de maand
puntantwerpenstad.be
(25
juni,
30
juli,
27
augustus)
25 Uitstap Vogelwerkgroep: NachtegalenVan
14 uurOude
tot 16
uur (Ekeren)
wandeling
Landen
Meer info:
vogelwerkgroep@natuur
punt
Plaats:
parking
van de Zeilclub,
antwerpenstad.be
Oosterweelsteenweg
1,
Start: 19.30
uur
2030
Antwerpen
Afspraakplaats: Borsbeeksebrug, ingang Post
X te 2600 Berchem

DE STADSMUS
Juni
vogeltellingen
3

Zomer-excursie Wolvenberg*

11
om- einde:
6 uur:12Stadspark,
hoek
Start:juni
10 uur
uur
Van
Eycklei –hoek
Quinten
Matsyslei,
Afspraakplaats:
Posthofbrug
/ Singel
Inschrijven
gewenst: wandeling@natuur
2018
Antwerpen
puntantwerpenstad.be
2 juli om 6 uur: Wolvenberg –
10 Fietstocht: Fietsen in de Schijnvallei van
Brilschans, voetgangersbrug kant
Scherpenberg tot Schelde
Singel,
2600
Berchem
Start: 9 uur
- einde:
17 uur
3
september
om 7 uur:
Startplaats:
Stadspark
Meer info op de website
of info@natuur
Harmoniepark
– Domein
Hertoghe
puntantwerpenstad.be
– Hof Van Leysen, gebouw
15 Uitstap Vogelwerkgroep naar de
Harmoniepark, 2018 Antwerpen
Kalmthoutse Heide
Inschrijving
gewenst: vogelwerkgroep@
Meer info: vogelwerkgroep@natuur
natuurpuntantwerpenstad.be
puntantwerpenstad.be

Zwerfvuilactie
laatste zondag van de maand (25 maart
2018, 29 april 2018, 27 mei 2018)
Start: 14 uur - einde: 16 uur
Plaats: op de parking van de Zeilclub,
FONAS
Oosterweelsteenweg 1
Wolvenberg:
overgang van winter‐ naar
plantendeterminatie
zomerbeheer
Van 10 uur tot 12.30 uur
Tot zondag 15 april 2018: telkens van 9.30
6
juni: Oosterweelbocht en
uur tot 12 uur
droogdokken,
Sloepenweg,
Vanaf woensdagparking
25 april 2018:
telkens van
2000
19 uur Antwerpen.
tot 21.30 uur
Afspraakplaats:
aan de container
20
juni: Brilschans,
tramlus hoek
Posthofbrug
/
Singel.
Stevig
schoeisel en
Grotesteenweg, 2600 Berchem
kledij die tegen een stootje kan. Werkhand4 juli: Stadspark, hoek Van Eycklei –
schoenen krijg je ter plekke.
Quinten
2018 Antwerpen
Op de 2de Matsyslei,
zondag/woensdag
van de
25
juli:verwelkomen
Konijnenwei
Station
maand
we en
graag
nieuweZuid,
medewerkers,
maar je
kan ook
eerder al eens
hoek
Desguinlei
– Kol.
Silvertoplangskomen.
straat,
2018 Antwerpen
FONAS:
plantendeterminatie
8 augustus:
Kaaien en
Start 10 uur - einde:Tavernierkaai
12.30 uur
Bonapartedok,
3,
24 april 2018: Middelheimbegraafplaats,
2000
Antwerpen
ingang Koninklijkelaan te 2600 Berchem
29
augustus:
Vogelzang
8 mei
2018: Wolvenberg:
hoekcamping
Posthofbrug /
Singel
te 2600Singel,
BerchemVogelzanglaan
en
bermen
22 mei
2018:
Domein Hertoghe: hoek
7-9,
2020
Antwerpen
Karel
Oomsstraat
Markgravelei
2 september: /FON
om te 2018
Antwerpen
9.15
en
5 juni uur
2018:Rivierenhof,
Leeuwerikparkecobermen
Berchem: hoek
tuinwijken,
Stenenbrug,
Grotesteenweg
/ Elisabethlaan te 2600
Berchem
2140
Borgerhout
19september:
juni 2018: Oosterweelbocht
en
5
Eilandje en jachthaven
droogdokken:
parking
Sloepenweg
Willemdok, Godefriduskaai 99,te 2000
Antwerpen
2000 Antwerpen
Vogeltellingen
4 maart 2018: 7.30 uur: Stadspark: hoek Van
Eycklei / Quinten Matsyslei
1 april 2018: 7 uur: Wolvenberg - Brilschans:
Lees
Natuur.stad
digitaal
voetgangersbrug
kant Singel,
2600 Berchem
6Ontvang
mei 2018:Natuur.stad
6.30 uur: Zoo (verplicht
voortaanvooraf
aanmelden bij vogelwerkgroep@natuur
via
pdf in je mailbox. Wil je
puntantwerpenstad.be)
overstappen?
Geef
een seintje
via
3 juni 2018: 6 uur:
Harmoniepark,
Domein
info@natuurpuntantwerpenstad.be
Hertoghe en Hof van Leysen: feestzaal
Harmonie, Harmoniepark

