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Voorwoord

H

et kriebelt overal

Vooraleer ik het voorwoord schrijf voor dit tijdschrift heb ik al
wel een idee in welke richting ik iets te vertellen heb. Maar
deze keer beantwoordt het tijdschrift aan mijn onderwerp. In
het artikel over de Grote kattenstaart en over de wespvlinders
lees ik de samenhang van flora en fauna, wat juist bewijst
hoe belangrijk vooral planten zijn voor de kleine fauna en
andersom. Ons natuurgebied De Wolvenberg herbergt vele
samenwerkingen op dat gebied.
Een vriend van mij bezorgde me spontaan een boek, dat ik
eens moest lezen. Hij weet dat ik fan ben van solitaire bijen en
hommels. ‘Het verhaal met een angel’ van Dave Goulson lag
lange tijd op de kast totdat ik er op een mooie dag in begon
te lezen. Het is het verhaal van een Britse wetenschapper die
vertelt hoe hij zijn onderzoek voert naar vooral hommels.
Tussendoor laat hij weten dat hij in Frankrijk een perceel
landbouwgrond kocht en er een natuurlijke biotoop wil
ontwikkelen.

Het laat je de wisselwerking zien die juist onze natuur, ook
in de stad, zo nodig heeft. Ondertussen ben ik begonnen in
het tweede boek van deze auteur ‘Geroezemoes in het gras’.
‘De vlucht van de hommel’ ligt reeds klaar om in te beginnen.
Nog meer dan anders heb ik aandacht voor de kleine beestjes,
de prachtige inheemse planten en de cohesie in de natuur.
Binnenkort is het weer vakantie en kunnen we genieten van
het buiten zijn. Ga jij ook kamperen? Ik doe dat altijd. Misschien
komt er weer een Bosmuis snoepen van lekkers dat zich op
het Kaasjeskruid bevindt, zoals zaadjes of kleine insecten. Of
kruipen de kevers en de mieren op onze campingtafel op zoek
naar een overschotje. Het leukste is om te wandelen tussen de
talrijke bloemen en vlinders in de prachtige natuur.
Wij met Natuurpunt Stad ijveren ook voor zo’n mooie biotoop
binnen de stad!

Zulke verhalen, evenals een wat geromantiseerde geschiedenis
van de evolutie in de natuur, zorgen er vaak voor dat mensen
verder willen gaan in natuurstudie.
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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
23.500 ha natuurgebied beheert.
Contact
Koen Van Keer, Boomgaardstraat 79, 2018 Antwerpen. (03-226 76 01)
info@natuurpuntantwerpenstad.be
Lid worden
Lidgeld per gezin: € 27/jaar. Te storten op rekeningnummer BE17 2300 0442 3321
met vermelding van je huidig lidnummer of voor nieuwe leden met vermelding
van je naam en adres. Je ontvangt dan zowel het nationale tijdschrift Natuur.blad
als het lokale ledenblad Natuur.stad. Bovendien krijg je korting bij aankopen in
onze Natuur.winkel.
Leden van Natuurpunt uit een ander werkingsgebied kunnen voor € 7
een abonnement op Natuur.stad nemen. Te storten op rekeningnummer
BE60 5230 8051 9270 met vermelding van je lidnummer, naam en adres.
Giften
Donateurs storten een extra bijdrage bovenop hun lidgeld. Vanaf € 40 per
kalenderjaar krijg je een fiscaal attest. Storten kan op BE56 2930 2120 7588 met
vermelding “Wolvenberg – projectnummer 7743”.
Natuur.stad is het driemaandelijks ledenblad van Natuurpunt Antwerpen Stad.
Gedrukt op een alcoholvrije pers met inkten op vegetale basis op Cyclus Print 100%
gerecycleerd papier door De Wrikker cvba. Oplage: 2.870 exemplaren.
Redactie: 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 - Het Zalfens Gebroekt (foto: Paul Stryckers)

2

juni - augustus 2018

Natuur.stad

verantwoordelijke uitgever: Koen Van Keer, Boomgaardstraat 79, 2018 Antwerpen

Planten in de stad

Hou jij ook van de Grote
kattenstaart?
Tekst: Marc Van Outryve

De Grote kattenstaart dankt zijn naam aan de opvallend lange schijnaar, waarin zijn mooie
paarsrode bloemen aan een kattenstaart doen denken.
Kenmerken
Wetensch. naam

Lythrum salicaria

Groep

Tweezaadlobbigen

Familie

Lythraceae (kattenstaarten)

Groei

vaste plant, 30-150 cm hoog
zon of lichte schaduw

Bloemen

paarsrood, meestal 6
kroonbladen

Bloei

juni-september

Geen zelfbestuiving
De wetenschappelijke naam Lythrum salicaria is afgeleid van
het Griekse lythron (= bloed, cf. kleur van de bloemen) en van
het Latijnse salix (= wilg), omdat het lancetvormig blad lijkt
op dat van een Katwilg. De bloemen zijn tweeslachtig, maar
vertonen een stijl en meeldraden van verschillende lengte.
Soms steekt de stijl uit boven de helmknoppen, soms ligt hij
eronder. Dit voorkomt zelfbestuiving! De bestuivende insecten
raken dus met hun lichaam niet de stijl en de helmknoppen
van dezelfde bloem. Stuifmeel van de ene bloem komt terecht
op de stamper van een andere bloem. Verder zaait de plant
zichzelf vlot uit.

dan 100 cultivars, die ook groeien op drogere gronden en
kunnen hybridiseren met de wilde vormen. In Antwerpen
is Grote kattenstaart waargenomen in ons natuurgebied
Wolvenberg, de Brilschans, het Stadspark en uiteraard op de
Schelde-oevers, aan de Bocht van Oosterweel.

Honing voor insecten
Met haar honing lokt de plant hommels en de Kattenstaartdikpootbij. Ze is ook een afzetplaats voor de eitjes van
Boomblauwtje en een nectarbron voor Grote vuurvlinder. De
stengel en de bladeren bevatten tannine, vroeger gebruikt
in de leerlooierij. Het wortelsap levert rode kleurstof voor
het verven van wol. De plant diende ook als bloedstelpend
middel, en werd gebruikt tegen diarree en maagontsteking.
Kortom: een inheemse plant, met een sierlijke bloementros
en vriendelijk voor insecten. Echt om van te houden!
Met dank aan Erik Molenaar voor de waarnemingen in
Antwerpen.
				  

Ook in Antwerpen te vinden!
Grote kattenstaart groeit meestal op natte grond langs sloten,
vijvers, beken en rivieren, in groepen dicht bijeen of solitair. De
stengel verhout onderaan, de bladeren worden in het najaar
felgeel. De plant verliest haar bladeren in de winter, maar is
winterhard. Ze is inheems en algemeen in de gematigde
klimaatzones van heel Europa, ook bij ons. Er bestaan meer

Grote Kattenstaart (foto: Hans Vanhulle)
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Schijnvallei - deel 2

Natuurpunt-natuurgebieden in
de Schijnvallei
Tekst: Paul Stryckers

Natuurgebieden beheerd door Natuurpunt Voorkempen
Natuurpunt Schijnvallei, de regionale vereniging waartoe ook
de Natuurpuntafdelingen Antwerpen Stad en Voorkempen
behoren, is actief in het hele stroomgebied van het Groot Schijn,
van Westmalle tot de Schelde. Er zijn op dit ogenblik een 15-tal
gebieden in beheer bij Natuurpunt Schijnvallei, met een totaal
van 150 hectare. Sommige van deze terreinen zijn groot genoeg
om er eens te gaan wandelen. Hiervan bespreken we er enkele.
Hoewel Natuurpunt Voorkempen zich richt op Malle en
Zoersel, vallen de hier besproken natuurgebieden gedeeltelijk
of zelfs geheel buiten dit werkingsgebied. De totale beheerde
oppervlakte bedraagt momenteel ongeveer 85 ha, waarvan
bijna 60 ha in eigendom.

door het gebied loopt de Delfte beek, die in de loop van
duizenden jaren lemig zand heeft afgezet in het valleitje.
Daarom is het gebied erg rijk aan voorjaarsbloeiers. Langs
de beek vliegen weide- en bosbeekjuffers. De zeldzame
en schuwe Boommarter laat zich wel filmen door een
nachtcamera maar is nog niet in levenden lijve gezien.
Na een eerste grote uitbreiding begin deze eeuw, kunnen
we de laatste jaren stelselmatig aankopen. De huidige
oppervlakte beslaat ongeveer 50 ha op het grondgebied van
de gemeenten Malle, Vorselaar, Zandhoven en Zoersel.

Vallei van de Delfte beek

In De Kluis-Blommerschot is een publiek wandelpad
aangelegd. Het streefbeeld is op de meeste plaatsen
‘zelfregulerend’ natuurbos te laten groeien. Ten noorden
van het vliegveld ligt Het Zalfens Gebroekt. Het is niet vrij
toegankelijk.

De kern van dit gebied is De Kluis. In 1990 werd dit
voormalig naturistendomein van ongeveer 5 ha aan vzw
Natuurreservaten geschonken door vzw De Spar. Dwars

Startpunt wandelpad: kruis van Blommerschot, Kruisdreef te
Zandhoven (Pulderbos).

Ligging van de besproken gebieden (grafiek: Jens Verwaerde)

4

juni - augustus 2018

Natuur.stad

Schijnvallei - deel 2

De Hegte Heyde
Dit gebied ligt aan de Oude Liersebaan achter PC Bethanië en is
ongeveer 7,5 ha groot. Daarvan is 2,5 ha een typisch heischraal
landschap dat nog zeer weinig voorkomt in de Kempen.
Specifieke plantensoorten zijn Zandzegge, Vogelpootje en
Veelbloemige veldbies. Ook de sprinkhanen zijn flink vertegenwoordigd met de rodelijstsoorten Wekkertje, Krasser en
Gewoon doorntje. In de nazomer wordt het door schapen
begraasd. In het bosgedeelte wordt exotenbeheer uitgevoerd,
met name het verwijderen van Amerikaanse vogelkers ten
gunste van Vlier, Lijsterbes en Sporkehout. Langs het heischraal
grasland en doorheen het bos loopt een publiek wandelpad.
Startpunt wandelpad: Oude Liersebaan (naast AZ SintJozef Westmalle: parkeren op het einde van de straat en
te voet 500 m verder; bus 412 stopt aan het ziekenhuis).

De Bonte Klepper
Dit ven met omliggende heidegebieden (7 ha) ligt naast de
Schotense vaart, op het grondgebied Rijkevorsel. In 1992
verkreeg De Wielewaal dit unieke terrein door een schenking
van een particulier. Een enthousiaste ploeg natuurliefhebbers
bracht de schaarse heidevegetatie opnieuw tot leven en gaf
het verland ven opnieuw het uitzicht en de omvang die op
de 18de eeuwse Ferrariskaart te vinden is. Reeds na luttele
jaren was het resultaat van deze arbeid duidelijk zichtbaar:
naast de oevers van het ven en op de geplagde stukken in de
heide bloeien Kleine zonnedauw, Witte en Bruine snavelbies,
Moeraswolfsklauw, Veenpluis en uiteraard Dophei en Struikhei.
Speciale aandacht verdient het Klein warkruid, een eerder
zeldzame parasiet op heide. Dit natuurgebied sluit aan op een
domein van de Vlaamse Overheid: de viskwekerij De Volharding.
De Bonte Klepper is niet vrij toegankelijk, maar wel
onder begeleiding van conservator Eddy d’Huyvetter te
bezoeken: tel. 03/309.31.78, e-mail eddhuyvetter@skynet.be.

De Delftebeek in De Kluis-Blommerschot (foto: Paul Stryckers)

De overige natuurgebieden, beheerd door Natuurpunt
Voorkempen, zijn: Het Heiblok (10 ha, deel van Zoerselbos),
het Marbelenven (3 ha, Brecht), de Vorse Beemden (Halle) en
het Schildeken (Oostmalle).
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Afdelingsnieuws

'Wie is wie' bij Natuurpunt
Antwerpen Stad (NAS)?
Tijdens onze Algemene Vergadering van 9 maart ll. werd het nieuw NAS-bestuur gekozen.
Enkele vrijwilligers-medewerkers verlieten het bestuur na jarenlange deskundige en
trouwe inzet, maar blijven verder actief in onze afdeling. Vier andere vrijwilligers namen
enthousiast voor de eerste keer een bestuursfunctie op. Ze worden ondersteund door de
‘anciens’, die graag verder tot jullie dienst staan. Het leek ons nuttig alle NAS-bestuursleden
en verantwoordelijken voor de verschillende werkvelden even aan jullie voor te stellen. In
alfabetische volgorde:
Maximiliaan Beeldens

Jos Moeskops

Secretaris van de vogelwerkgroep
De Stadsmus en medewerker van
het werkveld Beleid.
Persoonlijke boodschap: als
groot natuur- en vogelliefhebber wil ik me inzetten voor
natuur, milieubeleid en ecologie
in onze stad. Bovendien wil ik
me als jongste bestuurslid ook
inspannen om zo veel mogelijk
generatiegenoten warm te
maken voor onze Antwerpse
natuur.

Verantwoordelijke werkveld
Educatie.
Persoonlijke boodschap: als
nieuw bestuurslid wil ik elke
Antwerpenaar met een hart voor
de natuur proberen te enthousiasmeren, zodat het draagvlak
van Natuurpunt Antwerpen Stad
vergroot. Daarvoor organiseren
we cursussen, voordrachten,
workshops en gegidste
natuurwandelingen.

Maximiliaan woont in 2000 Antwerpen en is bereikbaar via
e-mail maximiliaanbeeldens@hotmail.com

Jos woont in 2600 Berchem en is bereikbaar via e-mail
naturas@gmail.com

Jean-Paul De Cort

Frank Rylant
Secretaris en verantwoordelijke
voor de ledenadministratie.
Persoonlijke boodschap: ik ben
recent tot het NAS-bestuur
toegetreden, omdat ik graag help
om Antwerpen natuurvriendelijker te maken en te houden. Als
secretaris wil ik de administratieve
organisatie mee ondersteunen en
verder uitbouwen.

Jean-Paul woont in 2140 Borgerhout en is bereikbaar via e-mail
decortjp@telenet.be
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Co-conservator Wolvenberg
en verantwoordelijke werkveld
Beheer.
Persoonlijke boodschap: door het
beheer van de Wolvenberg willen
we de bestaande biodiversiteit
behouden en versterken. Ruimte
voor inheemse soorten wordt
gecreëerd o.a. door exoten te
verwijderen en door te maaien,
met afvoeren van maaisel om
bepaalde percelen te verschralen.
Frank woont in 2640 Mortsel en is bereikbaar via e-mail
frank.rylant@telenet.be

Afdelingsnieuws
Arlette Van Assel

Marc Van Outryve

Verantwoordelijke voor
jeugdwerking JONAS (JOngerenwerking Natuurpunt Antwerpen
Stad).
Persoonlijke boodschap: ik heb
ingezien hoe belangrijk en
leuk het is om met kinderen en
jongeren te werken. Met alle
medewerkers proberen we hun
het belang te leren van zuinig
om te springen met de natuur en
hoe ze zelf daartoe hun steentje
kunnen bijdragen, zowel op
school als thuis.
Arlette woont in 2018 Antwerpen en is bereikbaar via e-mail
arlette.vanassel@gmail.com

Marc woont in 2018 Antwerpen en is bereikbaar via e-mail
marc.van.outryve@skynet.be

Rit Van Damme

Guy Van Steen

Voorzitter en verantwoordelijke
werkveld Communicatie: website,
snelle media.
Persoonlijke boodschap: als
voorzitter probeer ik het overzicht
te houden van alle initiatieven
die worden genomen, binnen
de verschillende werkvelden
en studiegroepen. Waar zijn
er noden die moeten worden
ingevuld? Welke mededelingen
zijn belangrijk voor onze leden?
Ik hou de vinger aan de pols bij
de dagelijkse werking en denk na
over de toekomst van NAS.
Rit woont in 2000 Antwerpen en is bereikbaar via e-mail:
rit.vandamme@natuurpuntantwerpenstad.be

Koen Van Keer
Verantwoordelijke werkveld
Beleid en verantwoordelijke
uitgever van het trimestrieel
tijdschrift 'Natuur.stad'.
Persoonlijke boodschap: met
onze beleidswerking gaan we
in gesprek met politici en met
de stadsdiensten. We vertegenwoordigen daarbij ook de
bezorgdheden van bewoners met
betrekking tot het verdwijnen van
groen in de stad. Het voorbije jaar
ging ook veel tijd naar overleg met
de aangestelde ontwerpteams,
over de ecologische inrichting van de overkapte ringzone.
Koen woont in 2018 Antwerpen en is bereikbaar via e-mail:
koen.vankeer@natuurpuntantwerpenstad.be

Penningmeester: verantwoordelijke werkveld Financiën en
Begroting.
Persoonlijke boodschap: we
blijven ons inzetten voor een
goed financieel beheer van NAS.
Dit creëert de mogelijkheden om
de kwaliteit van onze activiteiten
en van ons tijdschrift verder
optimaal te verzorgen. Zo kunnen
onze leden de natuur in de
stad verder leren kennen en
waarderen.

Verantwoordelijke werkveld
Studie en vogelwerkgroep 'De
Stadsmus'.
Persoonlijke boodschap: met de
vogelwerkgroep onderzoeken
we welke vogels in onze stad
aanwezig zijn, en waar en wanneer
we ze kunnen waarnemen. Sedert
vorig jaar werken we ook mee aan
beschermingsprojecten, o.a. voor
gierzwaluwen. De stad is een heel
aparte omgeving met een eigen
natuurbeleving.
Guy woont in 2018 Antwerpen en is bereikbaar via e-mail
guy.van.steen@telenet.be

Johan Wyckmans
Verantwoordelijke werkveld
Beweging: organisatie van
activiteiten voor leden en voor
groot publiek.
Persoonlijke boodschap: wij
blijven ons inzetten voor een
groene en biodiverse stad. Door
evenementen als onze Inheemse
Plantenmarkt slagen we er stilaan
in om onze mede-stadsbewoners
bewust te maken van het nut van
inheemse en autochtone planten
en bloemen. De liefde voor de
natuur brengt ons samen bij NAS.
Johan woont in 2000 Antwerpen en is bereikbaar via e-mail:
johan.wyckmans@natuurpuntantwerpenstad.be
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Eikenwespvlinder (foto: Dan Slootmaekers)

Dieren in de stad

Wespvlinders in de stad
Tekst: Dan Slootmaekers

Wespvlinders of glasvlinders zijn op z’n zachtst uitgedrukt buitenbeentjes onder de
nachtvlinders. De eigenaardigheden van deze beestjes beginnen al van kleins af aan, want
ze brengen hun tijd als rups niet door tussen de groene blaadjes. Ze leven verscholen in
de voet van een boomstam, in een jonge tak of in een wortel. Elke soort wespvlinder heeft
een voorkeur voor één bepaalde waardplant. Twee keer raden in welke plant de rups van
de Frambozenglasvlinder te vinden is.
Wilgenwespvlinder en Gekraagde wespvlinder. Drie andere
soorten moeten nog wel te vinden zijn als nieuwe soort
voor de stad Antwerpen: Klaverwespvlinder, Elzenwespvlinder en Frambozenglasvlinder. Die zijn al rondom de stad
gevonden en hun waardplanten hebben we ook in huis.
De Appelglasvlinder en de Bessenglasvlinder zoek je best bij
oude appelaars en grote (aal)bessenstruiken door vanaf eind
mei tot half juli eens een feromoon uit te hangen. De omgeving
van volkstuintjes is ideaal. Je maakt er ineens ook kans om in
juli en augustus de Frambozenglasvlinder tegen te komen.
Populier is een populaire boom bij wespvlinders. Je vindt er
zowel de Populierenwespvlinder in terug als de Hoornaarvlinder, een heel overtuigende lookalike van de Hoornaar
(onze grootste wesp). Gaten onderaan de stam van populieren,
tot een centimeter of 10 boven de grond, zijn gaten die de rups
van de Hoornaarvlinder maakte. Bestudeer ook de boswilgen in
de Wolvenberg eens, zie je daar een verdacht gaatje onderaan
de stam? Dat is een vraatgang van de Gekraagde wespvlinder.
Wilgenwespvlinder (foto: Dan Slootmaekers)

De volwassen dieren of imago’s hebben geen bruine of grijze
schutkleuren zoals de meeste nachtvlinders, maar ze zijn juist
opvallend zwartgeelrood-gestreept. Niet meteen de beste
keuze als je lang wil overleven. Of toch? Dankzij hun felle kleuren
en glasheldere vleugels lijken deze vlinders overtuigend op
wespen en daar blijven de meeste vogels liever af. Mimicry
heet dat in de dierenwereld; doen alsof je gevaarlijk bent.

Staan er op de Konijnenwei geen klavers? Liefst oude planten
met hier en daar een verwelkt takje. Het is rond die klavers dat
je in juni of juli eens kan gaan zoeken. Dan ontdek je misschien
de Klaverwespvlinder, waarvan de rups leeft in de wortels
van klaver en ervoor zorgt dat sommige takjes verwelken.


Die vermomming als wesp komt van pas om op zonnige
dagen ongestoord op zoek te kunnen gaan naar bloemen
en naar wijfjes. Mannetjes kunnen vanop grote afstand de
feromonen of lokstoffen van vrouwtjes in de lucht oppikken
en het geurspoor volgen tot bij het vrouwtje. Om mannelijke
wespvlinders te zien te krijgen kan je zelf deze geurstoffen
gebruiken (je vindt ze via je vlinderwerkgroep of op het
internet). Geen feromonen? Dan zijn je kansen om ze te
vinden het grootst op bloemen in de buurt van de waardplant
die ook veel insecten aantrekt, zoals Koninginnenkruid.
Van de 22 soorten wespvlinders die in België voorkomen zijn
er al 7 waargenomen in het werkingsgebied van Natuurpunt
Antwerpen stad: Eikenwespvlinder, Populierenwespvlinder,
Bessenglasvlinder, Appelglasvlinder, Hoornaarvlinder,
Appelglasvlinder (foto: Dan Slootmaekers)
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Beleid

Palingen terug dankzij de
Schijn-Scheldeverbinding
Tekst: Jens Verwaerde

Schijnmonding steeds meer noordelijk
Lang geleden mondde het Groot Schijn uit in de Schelde
nabij de Royerssluis. Die aansluiting is bij de verschillende
havenuitbreidingen vanaf de 18de eeuw steeds meer
noordelijk verlegd. Omstreeks 1960 lag de verbinding nabij de
huidige Liefkenshoektunnel, waar het water naar de Schelde
werd gepompt. Dit was peperduur en weinig ecologisch.
Voor vis was er geen doorkomen aan, onder de kilomerteslange overwelving en dus was er geen sprake meer van
uitwisseling tussen de vissen in het Schijn en die in de Schelde.
Tegenwoordig? Het Schijn stroomt sinds 2009 onder
de Ring door aan de opritten bij Schijnpoort. Daar
wordt het water nog steeds gepompt, ditmaal in het
Lobroekdok: nog steeds duur én weinig ecologisch. En
wat als het Schijn hoog staat en de pompen het begeven?

Het Schijn kán terug door de stad!
Het Schijn terug door de stad voeren is een eis die
Natuurpunt reeds lang stelde… en gelukkig staat
d i e re a l i s a t i e o o k i n t a l v a n p l a n n e n ve r m e l d.

Mogelijk tracé van de Schijn-Scheldeverbinding (grafiek: Jens Verwaerde)
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Voor de Oosterweeltunnel heeft men zelfs al een nieuwe
onderdoorgang van Groot Schijn gelegd onder de Ring
aan de Turnhoutsebaan-brug. Zo kan de rivier door een
brede hoge buis en komt ze terug boven ten zuiden van
het waterzuiveringsstation Schijnpoort – ‘de paaseieren’.
Voor noodgevallen is er óók achter het Sportpaleis
een af tak k ing gelegd die bij té grote toe vloed
Schijnwater naar het Alber tk anaal k an pompen.
Alles ligt dus klaar om het Groot Schijn terug doorheen
de stad te leiden en aan te sluiten op de Schelde. Een
Schijn-Scheldeverbinding is goed voor stad, mens én vissen.

Langs een verlaagd Lobroekdok
Als het Lobroekdok-peil wordt verlaagd, kan dit als een
groengebied worden ingericht waardoor het Schijn kan
stromen. Vervolgens kan het water via Steenborgerweert
en het Mexico-eiland naar de schorren aan de Royerssluis
stromen. Dat kan in grotendeels open bedding, maar
hier en daar zal er ondergronds moeten worden gegaan,
o.a. onder Kattendijkdok door. Voor vissen is dat geen
drama, zolang de overwelving korter is dan 300 meter.

Beleid

Goed voor stad en mens
Water in de stad maakt gebouwen méér waard: een open
Schijn verhoogt de aantrekkelijkheid van Antwerpen
voor bewoners én bedrijven. De klimaatsverandering
maakt de stad veel warmer en water in de stad leidt tot
verkoeling. Ons voorstel om het Schijn door het verlaagd
Lobroekdok te voeren zal overtollig water van onder
meer de wijk Dam vlotter afvoeren naar de Schelde.

Goed voor vissen zoals de Paling
Er leven zowel in de Schelde als in het Schijn nog vissen,
maar door ze terug met elkaar te verbinden kunnen
populaties kruisen met elkaar. Er leeft een geïsoleerde
populatie Paling op het Groot Schijn in Oelegem, maar
die kan zich niet voortplanten zolang er geen verbinding
meer is tussen Schijn en Schelde. Een Schijn-Scheldeverbinding maakt het visbestand dus véél duurzamer.
En omdat de werken voor Oosterweel dermate groot zijn,
weerhoudt niets ons ervan om een Schijn-door-de-stad te
realiseren.
Fietstocht: meanderend van Scherpenberg tot Schelde
Zondag 10 juni 2018
De fietstocht volgt de vallei van het Groot Schijn. We kruisen
onze 'beek' enkele malen. Totale lengte is 60 km, verdeeld in
3 lussen van telkens 20 km. Vertrek in de stad Antwerpen
om bij de bron van het Schijn aan de Scherpenbergmolen
in Westmalle te eindigen. Of andersom natuurlijk. Of vertrek
tussenin voor een kortere lus.
Praktisch
Je krijgt bij het vertrek een plannetje met aanwijzingen. Als

Paling (foto: Bernard Dupont)

Update: Schijn-Schelde verbinding
afgekeurd?

We hebben de afgelopen weken de kabinetten van het
gemeentebestuur bezocht in Antwerpen, we zijn met
de Schijn-Schelde-verbinding in de pers geweest, er zijn
studies die aantonen dat het haalbaar is, maar … op 19 april
heeft het College van Antwerpen beslist om deze niet uit te
voeren. Nochtans waren de reacties overwegend positief en
was er nergens een tegenargument te horen!
Gelukkig zijn de voordelen van een verbinding dermate groot
voor natuur én mens, dat Natuurpunt zich zal blijven inzetten
om deze cruciale verbinding uiteindelijk toch te realiseren.

je wil, kan je de route ook inlezen in je smartphone of GPS.
Gebruik daarvoor de (gratis) RouteYou-app.
Tussen 9 en 17 uur bemannen we 4 rustpunten waar
deelnemers een stempel ontvangen. Je kan er ook een drankje
en informatie krijgen. Zorg zelf voor voldoende voeding.
Start- of rustpunten zijn: Stadspark Antwerpen, Oranjerie
Schildehof in Schilde, Sint-Janskapel in Wommelgem en
Scherpenbergmolen in Westmalle.
Meer info: www.natuurpuntantwerpenstad.be.
Inschrijven is wenselijk: info@natuurpuntantwerpenstad.be

De Blootgatters (Expeditie Natuurpunt)
Tekst: de Blootgatters- Natuurpunt Voorkempen

Zo rond 1930 vestigde de naturistenvereniging De Spar uit de
grote stad zich in De Kluis in het landelijke Zoersel om naakt in
harmonie met de natuur te leven. De boeren uit de omgeving
spraken spottend van de 'Blootgatters', maar lieten zich wel
eens betrappen op al te grote nieuwsgierigheid.

Om dit project te financieren hebben we dringend bijkomende
middelen nodig, zodat we nog broodnodige aankopen
kunnen doen. Daarom schreven we ons in voor de Expeditie
2018 van Natuurpunt. Ter ere van de weldoeners van De Spar
lag ‘De Blootgatters’ als naam voor de hand.

De belangstelling daalde met de jaren. Daarom schonk De
Spar zijn mooie gebied van 5 ha in 1992 aan Natuurreservaten. Zo zag De Kluis-Blommerschot het licht. Intussen is dit
reservaat door opeenvolgende aankopen, door Natuurpunt en
het Agentschap Natuur en Bos, gegroeid tot 50 ha waardevolle
natuur. Het maakt samen met Het Zalfens Gebroekt deel uit
van het project De Vallei van de Delfte Beek.

Je vindt ons project op https://expeditie.natuurpunt.be/
project/9599. Steun dit project voor waardevolle natuur dicht
bij de stad en kom zelf eens wandelen in het gebied. Storten
kan via de site of op rekening BE80 7512 0545 9477 met de
melding ‘BLOOTGATTERS’. Alvast heel erg bedankt!
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Voor de jeugd

Het leven van solitaire bijen en
honingbijen
Tekst: het Jonas-team

Ben jij bang van bijtjes? Dat is helemaal niet nodig! Als je er meer over weet, zal je zien
dat het geen ‘enge beestjes’ zijn, maar juist heel belangrijke diertjes die ervoor zorgen dat
bloemen bloeien en we allerlei fruit kunnen eten zoals aardbeien.
Hoe leven bijen?
Bijen leven van nectar en stuifmeel van bloemen en ze
hebben ook water nodig. Als ze een bloem ‘bezoeken’ om
eten te vinden, blijft het stuifmeel aan hun pootjes plakken.
Dat kun je soms zien, er zitten echt klontjes op hun lijf.
Daarna vliegen ze naar een volgende bloem en laten daar
wat stuifmeel achter. Dan kan er een vruchtje ontstaan, zoals
dat bijvoorbeeld gebeurt bij aardbeien, maar ook bij allerlei
andere soorten fruit. Ze zijn dus heel nuttig in de natuur.
Helaas hoor je soms weleens dat onze bijen bedreigd zijn.
Dat wil zeggen dat er heel veel doodgaan, meer en meer de
laatste jaren. Dat komt doordat mensen soms met insecticiden
spuiten, waarmee ze bijvoorbeeld bladluizen willen doden die
op planten zitten, maar bijen worden er ook door vergiftigd.

Er zijn verschillende soorten bijen
Jij kent wellicht alleen ‘de Honingbij’. Deze bijen leven met
heel veel bij mekaar in een soort gemeenschap. Alle bijen
hebben in zo'n gemeenschap een eigen taak. Ken je de
bijenkorven of bijenkasten waarin imkers hun bijenvolken
kweken en hun honing verzamelen? In zo’n gemeenschap
zitten er soms wel 10.000 bijen bij elkaar. Als er te veel zijn
in een kast, dan splitsen ze zich op in meerdere delen.
Er zijn in ons land ook bijen die alleen leven. Wel zo’n 250
verschillende soorten. Wij noemen ze solitaire bijen of
soms ook wilde of inheemse bijen. Zij leggen hun eitjes in
gangetjes, die ze zelf graven onder de grond, in verrot hout
of in de oever van een rivier. En… in een bijenhotel kiezen

Het Vosje is een wilde bijensoort (foto: Henk Wallays)
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ze ook graag een holletje. Wanneer een solitaire bij haar
eitjes in zo’n gangetje heeft gelegd, dekt ze de ingang toe
met een vliesje. Op deze manier beschermt ze haar eitje en
larfje tegen koude, wind en roofdieren. Deze vliezen zijn heel
goed zichtbaar. Ga maar eens kijken als je een hotelletje ziet,
maar er niet in peuteren, want dan gaan de larfjes dood.
Wilde bijen zijn minstens even goed in het bestuiven van
bloemen als honingbijen, maar ze maken geen honing. En
ze zien er ook anders uit. Ze zijn meestal niet bruinoranje en
zwart gestreept zoals de Honingbij, maar helemaal zwart of
zwart en grijs. Er zijn soorten die heel klein zijn. Het Vosje,
met zijn rode haartjes is één van de mooiste van onze wilde
bijen. Denk maar niet dat deze bijtjes zeldzaam zijn. Helemaal
niet. Ze zijn inheems, dat betekent dat ze al eeuwen en
eeuwen in ons land leven. De Honingbij daarentegen zou
wat minder lang geleden uit Afrika naar hier gekomen zijn.
Wil je een solitaire bij zien? Let dan goed op wanneer je gaat
spelen in een tuin, tussen de bloemen, in bossen, op de heide,
op de oevers van waterlopen. Sommige diertjes houden van
vochtige gebieden, andere van een warme en droge omgeving.
Bijen zijn insecten en ze steken als ze zich bedreigd voelen. Bij
zo’n steek wordt een beetje gif via de angel ingespoten en dat
kan pijnlijk zijn. Het beste is om niet te gaan slaan. Word je toch
gestoken, dan moet je de angel zo snel mogelijk verwijderen
met bijvoorbeeld een bankkaart of je nagel. Helaas sterft een bij
kort daarna. Maar niet bang zijn! Bijen steken echt niet zomaar!
En vele solitaire bijen kunnen zelfs niet door onze huid steken.
Veel plezier met het bestuderen van een bij.



Beleid

Toekomstbomen krijgen
Natuurpuntlabel
Tekst: Koen Van Keer

De Antwerpenaar is gehecht aan zijn bomen. Vooral oudere en dikkere exemplaren kunnen
rekenen op de affiniteit van buurtbewoners. De stad neemt de garantie op de aanplant
en het behoud van bepaalde bomen nu op in haar Bomenplan. Natuurpunt werkte mee
aan de opstelling van het kader en zal het Natuurpuntlabel aan dit initiatief toekennen.
Wat zijn Toekomstbomen?
Eigenlijk zegt de term het
zelf al: Toekomstbomen
zijn bomen die de garantie
krijgen op een langere
toek omst (minimum
50 jaar). Er wordt op
twee sporen gewerkt:
1) de aanplant van kwaliteitsvolle exemplaren in
een omgeving die de
volle ontplooiing van de
boom mogelijk maakt.
Dat betekent vooral
dat er ondergronds
genoeg ruimte wordt
voorzien voor een
goede en uitgebreide
doorworteling. Dat kan bv. door de aanleg van boombunkers,
die niet alleen ruim zijn, maar ook de juiste teelaarde bevatten
en daarnaast de druk van bovenliggend verkeer weghouden
van de wortels.
2) het labelen van bestaande exemplaren als 'Toekomstboom'.
Hier gaat men er alles aan doen om de bomen te beschermen,

eventueel de ondergrondse wortelruimte te vergroten door
leidingen bij werken te verleggen enz.

Label
Natuurpunt kan een label toekennen aan initiatieven die
de natuur ten goede komen. Vrijwilligers van verschillende
Antwerpse Natuurpuntafdelingen zaten rond de tafel
met de stad om een kader te creëren dat het concept
van Toekomstbomen mogelijk maakt. Wij staan dan ook
achter dit initiatief en willen het ondersteunen door er een
Natuurpuntlabel aan toe te kennen. Individuele bomen
zullen op een bepaald moment 'gemerkt' worden als
Toekomstboom, waardoor het voor iedereen duidelijk is
dat ze een beschermd statuut genieten binnen de stad.


“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

JONAS - Hoor en voel de natuur
Ken jij de Wolvenberg? Sommige kinderen weten dat
het een mooi natuurdomein is in Antwerpen stad.
Anderen hebben er nog nooit over gehoord.
Zin om de Wolvenberg te leren kennen of verder te
ontdekken?
Kom dan op zondag 17 juni, samen met je ouders of
grootouders, om echte natuur in de stad te horen en
te voelen. We gaan vooral spelen en creatief bezig zijn.
JONAS verwacht je om 14.00 uur bij de ingang van
de Wolvenberg aan de container. Dat is op de hoek
van de Singel en de Posthofbrug (aan Berchem station).
Om 16.00 uur sluiten we af met een drankje. Alles is
helemaal gratis.
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Afdelingsnieuws

Studie en beheer
Tekst: Erik Molenaar

Een bondige kroniek van het beheer en de monitoring in onze afdeling
aarde groeit. Kweepeer maakt onverwacht al blaadjes.
De educatieve panelen krijgen een oppoetsbeurt. We
kunnen nog volop wortels van Japanse duizendknoop en
Oosterse kornoelje uitgraven. Op sommige graslanden
belanden zware dode iepen. Ook die moeten we opzij
krijgen, liefst met behoud van de volledige stam. Italiaanse
en Gevlekte aronskelk starten blijkbaar beide aan een
opmars. Er worden zo’n 10-tal nieuwe plekken ontdekt.
In de stad worden nog volop soorten genoteerd, zelfs nieuwe
vindplaatsen van Bijenorchis. Zandraket en Zandmuur staan
soms massaal in bloei.

Gehoornde metselbij (foto: Mittch Maree)

Januari
De winter ontvouwt zich grillig. Terwijl alles klaar staat om
een nieuw levensjaar te beginnen, trekken enkele stevige
stormen over het natuurgebied Wolvenberg. Zo ontwortelen
enkele schietwilgen, robinia’s en een grote Veldesdoorn.
Bovendien ontstaat aan de ingang opnieuw een werf
terwijl men de verlichtingspalen uitgraaft en vervangt.
Een voor ons bijzondere vondst is die van een Tongvaren,
niet op een muurtje, maar een die volkomen op de

Populaties van Gewone haarmuts op gevallen kroonhout (foto: Erik Molenaar)
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Februari
In het esdoornkroonhout dat we opruimen in de Wolvenberg
treffen we grote populaties Gewone haarmuts aan. De
iepen, zij die nog vitaal zijn toch, komen in bloei, maar de
zonovergoten maand kent tal van vorstdagen. Blauwe reiger
en Aalscholver bewaken de open ijsgaten in de vijver. Groepjes
vuurgoudhaantjes sissen door de struiken. De vijver vriest
verscheidene malen toe, maar telkens onvoldoende dik om
er op het ijs de omgevallen bomen weg te halen. We ruimen
elders een flink aantal hinderende ontwortelde bomen op
en gebruiken dit hout om sluippaden dicht te stoppen.

Afdelingsnieuws

Tijdens de aanhoudende vorstdagen verdwijnen de
lentesoorten, mede door de verdorrende wind. Groepen
kraanvogels trekken over de stad, soms met meer dan honderd
tegelijk. De zeldzame Platanennetwants, een Noord-Amerikaanse netwants, wordt in onze stad uiteraard op Plataan
gevonden. Na introductie in Zuid-Europa heeft de soort zich
tot hier kunnen inburgeren.

Maart
De vorst houdt de maand lang en streng in haar greep. We
werken bijna de hele maand met de zware takel en de boomkettingzagen. De sluipweg tegenover de Arthur Sterckxstraat wordt
met paalwerk dichtgemaakt. De meeste vlieren hebben hun
blaadjes al wat uitgevouwen, ondanks de bijtende droge kou.
Deze winter zijn op enkele plaatsen appelvinken gezien
en gehoord … en eindelijk nog eens een Oehoe , deze
keer in Berchem. De zaden van Haagbeuk gaan er goed
in! Zelfs houtsnippen kiezen voor onze stad. Er zijn ook
groepjes sijzen, maar helaas niet op Wolvenberg dit
jaar. Onder de vinken verblijven ook soor ten als
Grote barnsijs, Keep, Groenling en Putter in de stad.
Tenslotte breekt volgens de kalender de lente aan. Sleedoorns
staan al vrij lang bloeiensgereed met gezwollen knoppen.
Meidoorns laten al wat groen zien. Einde maart is de winter
nog steeds in onze contreien. Dan breekt plots de lente
door, met meldingen van Tjiftjaf en een Slechtvalk aan de
Sint-Hubertuskerk.


Heerlijke recepten,
tips & tricks:
like onze

Klein hoefblad eindelijk in bloei (foto: Karin Thiers)

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
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Retouradres:
Johan Wyckmans
Begijnenvest 68, bus 3
2000 Antwerpen

Afgiftekantoor
Antwerpen X MassPost
Erkenningsnummer:
P913.972

Activiteitenkalender
Voor de volledige agenda zie www.natuurpuntantwerpenstad.be/kalender.html
*Deelnameprijs 1 € / Leden nemen gratis deel

JUNI

JULI

3 Zomer-excursie Wolvenberg*
Van 10 uur tot 12 uur
Afspraakplaats: Hoek Posthofbrug
- Singel
Inschrijven gewenst: wandeling@
natuurpuntantwerpenstad.be
10 Fietstocht in de Schijnvallei:
Start: vanaf 9 uur
Startplaats: Stadspark, Hoek
Rubenslei - Van Eycklei (zie ook p.11)
15 Nachtzwaluwen en andere
nachtdieren zoeken: Kalmthoutse
Heide. Start: 21 uur
Afspraakplaats: Borsbeeksebrug post X
Inschrijven verplicht:
vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be
17 JONAS: Hoor en voel de natuur
Van 14 uur tot 16 uur
Afspraakplaats: Hoek Posthofbrug Singel (zie ook p.13)

1 Gierzwaluwenwandeling
Start: 19.30 uur, Afspraakplaats: Grote
Markt aan standbeeld van Brabo
Inschrijven verplicht:
vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be
15 Bomenexcursie*: Bomen aan het
woord in Antwerpen Noord
Van 14 uur tot 18 uur, Startplaats:
Flandriagebouw, Steenplein - einde:
Begijnhof, Rodestraat Inschrijven
gewenst: wandeling@natuurpuntantwerpenstad.be

PARK MEE
Domein Hertoghe
Zondag 22 juli en 12 augustus 2018
Van 13.30 uur tot 16 uur
Afspraakplaats: ingang park Markgravelei
- Karel Oomsstraat
Inlichtingen: johan.wyckmans@natuurpuntantwerpenstad.be

ZWERFVUILACTIE
laatste zondag van de maand (24 juni
2018, 29 juli 2018, 26 augustus 2018)
Van 14 uur tot 16 uur
Plaats: op de parking van de Zeilclub,
Oosterweelsteenweg 1, 2030 Antwerpen

ZOMERBEHEER
WOLVENBERG
Vanaf woensdag 25 april 2018 tot en met
woensdag 29 augustus 2018: telkens van
19 uur tot 21.30 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/woensdag van de
maand verwelkomen we graag nieuwe
medewerkers maar het belet niet dat je
eerder ook al eens een kijkje kan komen
nemen.

AUGUSTUS
25 Nacht van de vleermuis
Deuren: 19.30 uur, start 20 uur
Afspraakplaats: Batcafé, tegenover
Vosstraat in het Te Boelaarpark.
Inschrijven gewenst: vleermuis@
natuurpuntantwerpenstad.be
26 De Stadsmus: Vogels kijken rond
Doel, Start: 8.30 uur (met picknick)
Startplaats: Posthofbrug - post X
Inschrijven verplicht:
vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be

DE STADSMUS:
vogeltellingen
3 juni 2018: 6 uur: lentetelling.
Harmoniepark, Domein Hertoghe en Hof van
Leysen: feestzaal Harmonie, Harmoniepark.
1 juli 2018: 6 uur: zomertelling.
Noordkasteel en Eilandje: brug
Royerssluis, kant Zeevaartschool
2 september 2018: 7 uur: zomertelling.
Wolvenberg en Brilschans: voetgangersbrug
kant Singel te 2600 Berchem

FONAS:
plantendeterminatie
Van 10 uur tot 12.30 uur
5 juni 2018: Leeuwerikpark Berchem:
hoek Grotesteenweg en Elisabethlaan te
2060 Berchem
19 juni 2018: Oosterweelbocht en
droogdokken: parking Sloepenweg te
2000 Antwerpen
3 juli 2018: B r i l s c h a n s : t r a m l u s
Grotesteenweg te 2600 Berchem
17 juli 2018: Stadspark: hoek Van Eycklei
en Quinten Matsijslei te 2000 Antwerpen
31 juli 2018: Godenstraat Berchem: hoek
Herculusstraat en Rode Kruislei te 2600
Berchem
7 augustus 2018: Konijnenwei en
omgeving: hoek Desguinlei en Kol. Silvertopstraat te 2018 Antwerpen
21 augustus 2018: Emplacement Kiel D’Herbouvillekaai: D’Herbouvillekaai 36 te
2020 Antwerpen
4 september 2018: Vogelzang - Half
Maantje: Gerard le Grellelaan 3 te 2020
Antwerpen

