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PLEIDOOI VOOR HET
VOORZORGSPRINCIPE

DE COLORADOKEVER WAS OOIT
STAATSVIJAND NR. 1
WANDELEN IN HET FORT VAN BORSBEEK

Voorwoord

I

n beweging

Ik moet het vertellen omdat ik er deze zomer enkele weken
niet goed van was. En als ik het schrijf vind ik het nog steeds
zo erg.
Deze zomer heb ik kennis gemaakt met de buxusmot, niet
zo maar één exemplaartje, nee, miljoenen motten heb ik
gezien. Wij kampeerden in juni in de Quercy en toen we daar
vertrokken, waren alle buxussen, die daar -volgens mij althansde helft van de inheemse struiken uitmaken, leeg gevreten.
En dan moesten er nog 2 cycli van rupsen en motten komen.
Hoe het daar gaat aflopen, zal ik volgend jaar weten. Maar er
waren tegen de hellingen al vele dorre planten te zien. Een
duidelijk voorbeeld van hoe een kleine niet inheemse rups
zoveel schade kan aanrichten en tevens een voorbeeld hoe we
best goed omspringen met het voorzorgsprincipe, alhoewel
we tegen de buxusmot maar weinig konden beginnen. Het
verhaal over de Coloradokever kan je er beste mee vergelijken.

nieuwe werkgroepen opgestart. De vogelwerkgroep is zo’n
werkgroep waarvan je 2 artikels vindt in dit tijdschrift. Ook het
jongerenploegje heeft zijn bijdrage geleverd over het respect
voor bomen. Het draait dus wel in Antwerpen.
Het is niet goed als bestuursleden te lang op hun troon blijven
zitten en geen plaats ruimen voor de jongeren. Er hebben zich
in de afgelopen jaren vele nieuwe vrijwilligers aangediend die
de kans kregen om de afdeling te leren kennen. Ik hoop dat
ze zich geroepen voelen om mee aan de kar te trekken. Wie
engageert zich mee voor Natuurpunt Antwerpen Stad? Neem
je kans op de Algemene Vergadering in het voorjaar. Doe het
met respect voor de natuur én voor elkaar!
Hopelijk zien we elkaar nog op 10 januari 2019. Dan geeft Joeri
Cortens een voorstelling over “Toen de dieren nog spraken”.
Joeri is een vlotte verteller met heel veel natuurkennis. Als
afsluiter klinken we die avond op het nieuwe jaar 2019!

In 2019 verhuis ik naar Borsbeek en geef ik de sjerp van
voorzitter terug aan het bestuur. Ik heb alvast genoten van
de mooie beschrijving van Fort 3 dat door Natuurpunt
Schijnbeemden wordt beheerd in Borsbeek.
Als voorzitter was ik blij te kunnen meewerken aan de verdere
ontwikkeling van de afdeling Antwerpen Stad. Met dank aan
de leden voor het vertrouwen en een dikke merci aan alle
vrijwilligers omdat we samen onze schouders hebben gezet
onder een mooi project. Samen hebben we de administratieve
organisatie uitgewerkt en ingevuld en hebben we enkele
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Dieren in de stad

Een Bosuil in de stad
Tekst: Guy Van Steen

Sinds het einde van deze zomer kan je in de buurt van het nieuwe provinciehuis in onze
stad de roep van de Bosuil horen. De eerste meldingen op waarnemingen.be dateren reeds
van eind augustus. Rond die tijd werd vlakbij het park Hof van Leysen ook een braakbal
gevonden.
gebieden is het aandeel knaagdieren klein. Hun menu
bestaat daar hoofdzakelijk uit vogels zoals mussen, merels
en spreeuwen. Maar de Bosuil kan prooien aan ter grootte
van zijn eigen lichaamsgewicht. Hij kan vanop een uitkijkpost
zelfs eksters en houtduiven op hun slaapplaats verschalken.
De kans dat de uil in onze stadsomgeving kan overleven
is dus reëel. Met de vogelwerkgroep De Stadsmus zullen
we deze bijzondere aanwinst zeker opvolgen.


Braakbal (foto: Patrick Harlange)

De Bosuil is een middelgrote, compacte vogel met een grote
ronde kop met zwarte ogen. Hij is ongeveer zo groot als
een Houtduif, ongeveer 40 cm. Zijn spanwijdte is wel groter,
ongeveer 90 cm. De kleur varieert van grijs tot roestbruin.
Van alle uilen is zijn spookachtige roep het meest gekend.
De Bosuil treedt nogal eens op in griezelfilms. Bosuilen leven
in oude gemengde loofbossen en parkgebieden met oude
bomen.
De parkjes Hof van Leysen en Domein Hertoghe zijn restanten
van een 16de eeuws hovenkwartier waar gegoede burgers van
Antwerpen een zomerhuis hadden. Ze hebben nog steeds een
beetje een boskarakter. In de buurt zijn er ook nog enkele grote
private parktuinen te vinden. Het is dus niet zo verwonderlijk
dat de Bosuil hier opduikt.
De vogel wordt al veel langer waargenomen in de parken
buiten de stad. In het Nachtegalenpark, het Te Boelaerpark
en het Rivierenhof hebben ze de voorbije jaren met succes
gebroed.
De voorjaarsbalts begint reeds in januari. Maar met de
herfstbalts die we nu horen eisen ze hun territorium op. De
jongen die reeds in het eerste jaar geslachtsrijp zijn, worden
nu ook uit dit territorium verjaagd. Waarschijnlijk is de huidige
stadsuil een jong dier dat afkomstig is uit een naburig park.
Bosuilen zijn uitgesproken standvogels. Ze zijn zeer trouw
aan hun standplaats en ze kennen het voedselaanbod daar
zo goed dat ze er de strengste winters kunnen overleven.
Hun voedsel bestaat voor een groot deel uit muizen en
andere kleine zoogdieren, uit vogels en in mindere mate
ook uit amfibieën, regenwormen en insecten. In stedelijke
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Beleid

Wat is het voorzorgsprincipe?
Tekst: Koen Van Keer

Natuurbeschermers en -wetenschappers gebruiken de term regelmatig, "maar nog niet
vaak genoeg" zegt de auteur van voorliggende tekst. De moderne mens leeft al lang in de
waan dat hij de werkelijkheid goed tot zeer goed vat. De feiten spreken dat tegen.
Betekenis

Waarom voorzichtig zijn?

Allereerst moeten we iets uitklaren. De term "voorzorgsprincipe" is eigenlijk niet erg accuraat. Voorzorgen zijn maatregelen
die je actief neemt met het oog op min of meer concrete
gebeurtenissen waarvan men verwacht dat ze zullen
plaatsvinden. De Duitse publicatie "Biologie und Ethik: Leben
als Project" (Oehler et al., 2017. Senckenberg Gesellschaft für
Naturforschung) merkt terecht op dat een juistere term voor
wat wij hier bedoelen eigenlijk "voorzichtigheidsprincipe"
("Vorsichtsprinzip") is. Het voorzorgsprincipe hanteren we
immers wanneer we ons realiseren dat we niet voldoende
wetenschappelijke zekerheid hebben of iets al dan niet zal
gebeuren, waarna we opteren voor de veiligste handelswijze.
Omdat de term zodanig ingeburgerd is, zullen we echter
"voorzorgsprincipe" blijven gebruiken.
De term "precautionary principle" krijgt voor het eerst bredere
bekendheid via de Top van Rio in 1992, waar het in “principe
15” wordt omschreven.

Waarom is het in een “natuurcontext” nu zo belangrijk om
voorzichtig te zijn? Wel simpelweg omdat we nog steeds
meer niet dan wel weten over de natuur die ons omringt.
Vooral als het gaat om de grondige kennis van ecosystemen,
schieten we te kort. We weten soms best veel over enkele
organismen uit een ecosysteem, maar wat de precieze rol is
van die organismen in het systeem en hoe alle organismen
zich tot mekaar verhouden, is een ander paar mouwen.
Bovendien blijkt dat onder meer de klimaatwijziging zorgt voor
verschuivingen binnen ecosystemen en ook op de gevolgen
daarvan hebben we geen helder zicht.
We weten met andere woorden vaak niet wat de volledige
impact is van bepaalde ingrepen die we doen in de natuur.

In Chili en Argentinië ingevoerde Belgische aardhommels zorgen daar voor enorme ecologische schade (foto: Eddie Meynen)
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Beleid

Arrogantie
Het getuigt dan ook dikwijls van een ongewilde arrogantie
wanneer -zelfs- wetenschappers uitspraken doen over het
feit dat -ik zeg maar wat- deze of gene exotische soort "veilig
en niet-invasief" is of dat een genetisch gemanipuleerd
gewas "100% veilig is, want niet kan kruisen" met verwante
gewassen in de vrije natuur. Als men eerlijk is, moet men
immers toegeven dat het weinige onderzoek dat heeft
plaatsgevonden, niet volstaat om de effecten op lange termijn
vast te stellen. Factoren als aanpassingen bij soorten (nochtans
een gekend gegeven) of de genoemde klimatologische
veranderingen, worden vaak niet of te weinig in rekening
gebracht. Uitspraken over bv. de invasiviteit van exotische
planten, zijn vaak enkel gebaseerd op het kijken naar de
actuele toestand: "plant X wordt reeds 10 jaar ingevoerd en
tot nu toe zien we haar maar hier en daar opduiken en ook in
Frankrijk lijkt zij geen problemen te geven". Conclusie: "nietinvasief, dus vereist ook geen maatregelen".
We zijn blijkbaar vergeten dat onze meest invasieve pestsoort,
nl. de Japanse duizendknoop, in 1847 in Utrecht nog met veel
bombarie een gouden medaille won als "meest interessante
plant" nadat hij zo populair was geworden in de Victoriaanse
tuinen van Europa. Die soort is ook pas veel later een probleem
geworden voor onze inheemse natuur en kost ons nu jaarlijks

vele tientallen miljoenen euro's aan bestrijdingsmaatregelen.
De lijst met invasieve organismen wordt ook steeds langer.
Eerder dan gewoon af te wachten of een ingevoerd
organisme schadelijk blijkt, lijkt het dus veel verstandiger
om het voorzorgsprincipe te hanteren en gewoon sterk in
te zetten op het mijden van exoten, in de eerste plaats in de
natuur, maar waarom bij uitbreiding ook niet in plantsoenen,
parken en tuinen? We stellen -zeker in het versnipperde
Vlaamse landschap- vaak genoeg vast dat planten zich vanuit
gecultiveerde locaties gaan verspreiden naar plaatsen waar ze
wel schade berokkenen...
Als je daarnaast weet dat inheemse planten vele malen
interessanter zijn voor onze biodiversiteit, kan je je afvragen
waarom we nog zoveel exoten zouden willen aanplanten.

Niet verlammen
Het pleidooi voor het hanteren van het voorzorgsprincipe
is geen pleidooi voor verlamming. Het zegt niet dat alle
menselijke handelingen en ingrepen in de natuur catastrofaal
zijn. Het is enkel een wijze wake up call die ons eraan herinnert
dat de reikwijdte van onze wetenschappelijke kennis nog
steeds beperkt is en dat we onze schaarse resterende natuur
dus best met de nodige omzichtigheid behandelen.


“Slapen op boot”

Romantisch slapen op een boot in Antwerpen
Alle voorzieningen 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

Hernieuw je lidmaatschap
Help ons om ook in 2019 de natuur in de stad te
beschermen en uit te breiden.

Stort je lidgeld (€27 voor het hele gezin) op rekening
IBAN: BE17 2300 0442 3321 van Natuurpunt
(Coxiestraat 11, 2800 Mechelen), met vermelding
"Hernieuwing lidmaatschap" en je lidnummer.
Alvast hartelijk dank!
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Dieren in de stad

Nestkastenproject voor
gierzwaluwbescherming in
Antwerpen
Tekst: Guy Van Steen

Elk jaar, van begin mei tot begin augustus, kunnen we genieten van de overvliegende
gierzwaluwen. Het zijn echte stadsvogels.
deze gebouwen afgebroken werd, moest er voor ongeveer
120 kasten een nieuwe bestemming gezocht worden. Aan
onze Natuurpuntafdeling werd gevraagd om hieraan mee te
werken. In 2017 werd in het lentenummer van dit blad een
eerste oproep gedaan. Mensen die graag een nestkast aan
hun huis wilden plaatsen, konden zich via de vogelwerkgroep
kandidaat stellen. De oproep werd kort daarna nog eens
herhaald in het Borgerblad. Acteur Michaël Pas schaarde
zich mee achter het project en op 17 mei 2018 kon een
eerste groep nestkasten geplaatst worden aan het Laar in
Borgerhout, onder het goedkeurend oog van de schepenen
Nabilla Ait Daoud en Caroline Bastiaens.
Michaël Pas: klaar om een nestkast te installeren (foto: Monique Van Dousselaere)

Er wordt in Antwerpen heel wat gedaan voor de bescherming
van deze zomergasten. Het APUS-team waarin specialisten
van o.a. de stad Antwerpen, Vogelbescherming Vlaanderen,
Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt verenigd zijn,
organiseert en coördineert een aantal activiteiten.
Onder leiding van Johan Kempeneers gingen we op mooie
zomeravonden op zoek naar nestplaatsen. Zo ontdekten we
een grote kolonie van meer dan 50 nesten aan de Guldenberg.
Elke eerste zondag van juli wordt een gierzwaluwenwandeling
georganiseerd in het oude stadsdeel.
De stad Antwerpen heeft ook een mooi infoboekje uitgegeven
dat je kan bekomen via de vogelwerkgroep De Stadsmus
(vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be).
Tijdens een samenwerkingsproject met de Vlaamse overheid
en Natuurpunt Antwerpen Noord heeft de stad Antwerpen
tussen 2009 en 2012 aan een aantal stadsgebouwen 1250
nestkasten voor gierzwaluwen opgehangen. Toen één van

Gierzwaluwen zijn hier welkom (foto: Monique Van Dousselaere)
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Het nieuws kwam op ATV en in Gazet van Antwerpen en
daarna begon het pas echt goed te lopen. Uiteindelijk
kregen we meer dan 300 aanvragen. Bij alle aanvragen werd
onderzocht of de oriëntatie goed was, of de kast hoog genoeg
kon hangen en of de directe omgeving bereikbaar en geschikt
was. Op basis van deze criteria werd een selectie gemaakt.
Het ophangen van de kasten gebeurde door de stadsdiensten.
Hier kwam heel wat bij kijken. Er moest personeel vrijgemaakt
worden, er moest een hoogtewerker gereserveerd worden, er
moesten parkeerborden geplaatst worden…
Sommige mensen hebben lang moeten wachten maar deze
zomer konden de resterende kasten dan eindelijk geplaatst
worden. Dit liep niet altijd van een leien dakje. Soms bleek het
technisch niet mogelijk om de kast op te hangen. Op andere
plaatsen waren er straatwerken of werd het parkeerverbod
genegeerd, zodat de hoogtewerker niet ter plaatse kon
komen. In de loop van het najaar zal op deze adressen een
tweede poging ondernomen worden om de nestkasten op
te hangen.


Welkom in het Fort van Borsbeek
1860. In dat jaar werd het Fort van Borsbeek gebouwd. Het bakstenen gebouw hoort bij
de Brialmontfortengordel en moest in die tijd Antwerpen beschermen tegen mogelijke
vijanden. Sinds 1999 beheert Natuurpunt Schijnvallei om en rond het Fort een stukje
natuur vlakbij de stad. Als je deze pagina omslaat, vind je een wandelroute waarmee je dit
boeiende gebied kan ontdekken.
Vleermuizen
De gebouwen zijn een belangrijke overwinteringsplaats voor
ongeveer 150 vleermuizen. De constante temperatuur, de
hoge vochtigheid en de rust in de gebouwen zijn noodzakelijk
om de vleermuizen door de winter te helpen. Daarom is een
deel van de schietgaten dicht gemaakt met houten panelen.

In elk seizoen iets te zien
In het najaar en in de winter is de fortgracht zeker een bezoekje
waard. Krakeenden, tafeleenden en wintertalingen vinden er
voedsel en rust.
In de lente en de zomer is het de beurt aan de zangvogels.
Waar hoor je zo dicht bij de stad de Nachtegaal nog? De dichte
struiken rond het Fort zijn een ideaal broedgebied voor die
trekvogel uit het zuiden. Een aangepast maaibeheer zorgt
ervoor dat het afwisselende landschap van bomen, struiken,
ruigte, gras- en rietland behouden blijft. En daar profiteert niet
alleen de Nachtegaal van. Ook zangvogels zoals Grasmus en

Slangenkruid (foto: Mia Willekens)

Zwartkop vinden er een thuis. Buizerd, Sperwer en Torenvalk
zijn ook nooit ver weg.
De fortgracht vervult een belangrijke functie. Als een van
de weinige open watergebieden in de omgeving trekt de
gracht insecten aan, het voedsel bij uitstek voor vleermuizen
en vogels.

Zeldzame planten
Ook de planten rond het Fort verdienen aandacht. Door de
bouw is veel kalkrijke grond naar boven gebracht. Daardoor
vind je er zeldzame planten voor de streek zoals Wilde reseda,
Wouw en Slangenkruid.

Verstoor en voeder de grazers niet

Wintertaling (foto: Marc Tielemans)

Een deel van het Fort wordt begraasd door enkele gallowayrunderen. Ze zijn goed bestand tegen wind, kou en regen.
Dergelijke begrazing houdt open plekken in stand en zorgt
voor een gevarieerde vegetatie.


De wandelroute praktisch
Start
• 4,5 km, rode wandeling, wandelknooppunt 11 (rode pijl
op de kaart), Zoomweg; fietsroute: knooppunt 5
• Parking / fietsstalling Fort van Borsbeek aan Academia
Toegankelijkheid
Het hele jaar door toegankelijk. Niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Honden zijn welkom,

maar moeten aan de leiband. Binnen de begrazingszone
zijn geen honden toegestaan, wandelaars met honden
kunnen de alternatieve route langs de begrazingszone
volgen. Voor kinderen: speeltuin en speelbos.
Openbaar vervoer
De Lijn: Bus 20, 140, 141 en 244
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Wandelkaart Fort van Borsbeek

Fort van Borsbeek OSM2018
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Toen de dieren nog spraken ...
En wat de mensen daarvan maken.
Natuureducatieve comedy-voorstelling over de communicatie tussen mensen, dieren, planten, …
in geuren en kleuren … en wat er zoal kan mislopen.

Begeleider Joeri

Cortens, bekend van radio, tv en Natuurpunt CVN

Wanneer? 10 januari 2019
Waar? Theaterzaal De Nieuwe Vrede
Vredestraat 16, 2600 Antwerpen
Deuren open vanaf 19u30
De lezing start om 20u00

Deelnemen?
Schrijf je online in!
www.natuurpuntantwerpenstad.be
4 euro leden NP - 5 euro niet-leden NP

Aansluitend de nieuwjaarsreceptie van Natuurpunt Antwerpen Stad. Wees welkom!
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Voor de jeugd

Jij bent jong en GROEN?
Dan kan je iets voor bomen
DOEN.
Tekst: het Jonas-team

Een stad is druk. Er rijden veel voertuigen rond die graag onder
de schaduw van een boom parkeren. Bestelwagentjes moeten
overal in winkels en restaurantjes goederen leveren. Wanneer
ze in achteruit parkeren, dan hebben ze geen goed zicht, zodat
ze wel eens tegen een boom rijden. Dan raken ze die zowel
met hun bumper als met hun dak. Ai ai ai! Bomen kunnen, net
zoals mensen en dieren, hun verwondingen zelf repareren!
Dieren en mensen maken littekens en bomen maken een
callus. Dit is de ovale vergroeiing, die je op foto 1 kan zien.

Foto 1: Boom met callus (foto: Ria Van Bastelaere)

Hallo Jonassers!
Vandaag vertel ik je graag een verhaal over bomen in de stad.
Als je goed oplet, dan zie je dat er in de stad heel wat bomen
staan, van verschillende soorten. Sommigen, zoals lindes en
eiken, zijn inheems. Dat betekent dat deze soort boom in ons
land vanzelf voorkomt. Op een inheemse boom komen allerlei
insecten te zitten, die dan op hun beurt vogels aantrekken.
Het kan ook dat ze zaden of vruchten produceren die onze
inheemse dieren (zoals eekhoorns) lekker vinden. Dat heb je
met exotische bomen minder. Deze komen meestal uit een
ander continent. Ze zijn vaak duurder dan inheemse, groeien
minder goed en trekken geen andere levende wezens aan.

Ook de zon kan een boom beschadigen. In een BOS staan
bomen lekker samen in elkaars schaduw. In de stad staan ze
echter vaak alleen. Dan krijgen ze een linnen verband rond
hun stam, zoals op foto 2.
Wanneer er rond een boom geen beschermende beugel
staat wat op foto 2 wel het geval is, dan moet je je fiets
natuurlijk vastmaken aan de stam. Doe dat zachtjes en
zorg dat je fietsketting de boom niet beschadigt. Let ook
op het slot en andere onderdelen. Wanneer een groot
stuk schorsomtrek beschadigd is, dan sterft de boom.
Volgens mij is er nog nooit een boom gestorven door één
fietser. Maar een stadsboom kan veel meemaken. Vele kleine
verwondingen kunnen samen een boom vellen. Zorg goed
voor die van jou!


Gelukkig dat er in de steden bomen worden geplant! Daar
worden we allemaal beter van. Bomen betekenen veel voor
ons. Ze geven schaduw en ze houden stof tegen, en je kan
er ook fijn rond spelen. Bomen in de stad maken mensen
gelukkig, dat is bewezen.
Bomen zien er stoer en sterk uit, en als je tegen een boom
botst, dan kan dat flink pijn doen. Toch zijn bomen kwetsbaar.
Dat komt omdat hun hout in de binnenkant van de stam zit.
Hun levende cellen daarentegen zitten aan de buitenkant.
Deze zorgen ervoor dat de boom gezond blijft en groeit. Ze
zitten echter vlak onder de schors en ze kunnen beschadigd
raken. In een stad gebeurt dat vaker dan in een bos.

Foto 2: Goed beschermde boom (foto: Alain Leglay)
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Afdelingsnieuws

Studie en beheer
Tekst: Erik Molenaar

Een bondige kroniek van het beheer en de monitoring in onze afdeling
Juli
Tijdens het maaibeheer in Wolvenberg ontmoeten we een
bijzondere nieuwe soort voor het natuurgebied: een Krielkip.
We moeten ook de brandweer laten uitrukken voor een
brandstichting aan de Voetgangersbrug, terwijl wij de
‘slaapplaatsen’ opruimen die achter de volkstuinen zijn
gebouwd. Wekenlang trotseren we de hitte bij het maaien
en afvoeren van bramen en ruigte, ook op de percelen aan
de Brilschans. Daar monitoren we trouwens verder en gaan
we ons nog eens vergewissen van de uitzaai van Zelkova
(Japanse iep).
In het Stadspark prospecteren we de vijver tot tweemaal toe
en tal van andere nieuwsgierigen vergewissen zich nadien
van onze vondsten.
Aan de Bocht van Oosterweel wijken we uit naar het
sluishoofd, waar de wachter ons toestemming geeft om de
kaden en muren te prospecteren. Ik vergezel trouwens een
hele dag de Amsterdammer Ton Denters die aan een boek
werkt over de flora in de steden van de Lage Landen. Het
is opvallend hoeveel soorten er plots bijkomen als je in zijn
voetsporen loopt. De hete zomer geeft veel subtropische
siersoorten de kans zich volkomen te ontwikkelen tussen de
straatstenen. Zo ook het Schoepenklokje, Chia, Vlakbladige
kruisdistel en Calibrachoa, een verwant van Petunia. Zowat
alle aanplantingen van ‘prairietuinen’ zijn nu buiten hun
oorspronkelijke pootplaats te vinden. De exotische Tamme
kastanje-galwesp (foto) heeft ook de stad veroverd, met
vindplaatsen in Park Hertoghe en Ter Rivierenhof. Onze Heel-

Mazus standhoudend in de Godenstraten (foto: Karin Thiers)
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Onvolledige vrucht van Bastaardframboos (foto: Erik Molenaar)

blaadjespalpmot is op Wolvenberg nog steeds aanwezig en
voor het eerst ziet men er een Bloedpootschildwants!

Augustus
Grijze melde wordt nu op alle stukken van de Ring gezien. In
de Godenstraten van Berchem stellen we vast dat Mazus (ons
Japans maskerbloempje) standhoudt en op de Konijnenwei
zijn zowat alle belangrijke vindplaatsen door de aanleg van
werken bedolven of afgegraven.
Aan de kaden bij Nieuw–Zuid wordt de zeer zeldzame
Levervlekmot gekiekt. Met FONAS vingen we bot op het
emplacement Kiel, want de site is volkomen omgezet in een
bouwwerf. We mogen er toch even op, maar van de vroegere
flora is niet veel over. We vinden er voor het eerst Klavertje vier
(Oxalis tetraphylla).

Afdelingsnieuws

Voor het natuurbeheer is er iets bijzonders veranderd: we
moeten de loods opruimen en herinrichten voor de komst van
een maaibalk. Dit werktuig is vooral bedoeld om monotone
ruigten in vlot tempo te maaien. Hopelijk wil iedereen in onze
ploeg ermee leren werken.

September
Onze vogelwerkgroep doet een vogeltelling op Wolvenberg
en onze plantenwerkgroep onderzoekt het Ringcomplex aan
Vogelzang en de Oostkade van het Kattendijkdok. Ook nu
nog worden veel spontane exotische soorten gemeld zoals
Chinese bieslook, Chinese waaierpalm, Moerasanemoon. Van
de Kiezelsprinkhaan is er zelfs een vondst buiten het klassieke
haven- en spoorcomplex: op het Zuid, maar goed verborgen!

Het Stinkend streepzaad dat we vorig jaar in Borgerhout achter
Spoor-Oost vonden, blijkt helaas alweer een exoot. Na een
groot aantal vindplaatsen langs de spoorlijn in de Haven van
de verwante mediterane Crepis foetida subsp. rhoeadifolia
gingen wij die weer opzoeken en vonden exact dezelfde soort
als in Borgerhout. Momenteel bevindt zich deze populatie
zelfs al in Lier langs het spoor. Het gaat snel met de pluisjes in
het zog van het vrachtvervoer… en het is altijd opletten voor
exotische ondersoorten, vooral uit de horticultuur.
Eindelijk wordt de maaibalk ingezet om de ruigte te maaien en
we doen dit haast elke week, afgewisseld met het uitspitten
van onze gevreesde woekerstruiken. Eind september ontvangt
Frank een groep collega’s die omwille van diens pensioen zijn
uitgenodigd op een bijzondere happening! Samen voeren
zij een hele dag maaisel en ruigte af op het terrein. Dank
aan allen die hem vergezelden op deze feestelijke hulde. 

Tamme kastanjegalwesp (foto: Karin Thiers)
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De Coloradokever: een
ongelofelijke geschiedenis
Tekst: Koen Van Keer

Vanuit de Rocky Mountains over heel
Noord-Amerika
De Coloradokever heeft een ongelofelijk verhaal te vertellen.
Deze 1cm grote ramp voor onze aardappeloogsten is
gemakkelijk te herkennen aan de tien zwarte lengtestrepen
op de lichtgele dekschilden. In zijn oorspronkelijk
woongebied in het zuidwesten van de Verenigde Staten,
leefde het kevertje op de wilde nachtschadeplant Solanum
rostratum. Omstreeks 1850 kwam de kever in contact met
de aardappel (ook een nachtschade-soort) als nieuwe
voedselplant. Dertig jaar later waren alle aardappelverbouwende gebieden van de Verenigde Staten bereikt.

Europa verdedigt zich
In 1875 kondigde de Belgische overheid een invoerverbod af
op Amerikaanse aardappelen. Dat verbod bleef twee jaar van
kracht. Per boot reisde de kever naar Europa, waar hij in 1877 voor
het eerst werd aangetroffen (in Duitsland). De mens slaagde
er aanvankelijk in de eerste haarden radicaal op te ruimen.
Het mocht echter niet baten: in 1922 zet de Coloradokever
definitief voet aan grond in Bordeaux. Gevrijwaard van de
parasieten die de populaties in Amerika beperkt hielden,
koloniseerde de kever van daaruit heel Europa. In België
Beeld: Ministerie van landbouw

Schoolkinderen
worden ingeschakeldNatuur.stad
bij het verzamelen van aangespoelde Coloradokevers op het strand (onbekende fotograaf )
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Snelle voortplanting
De volwassen kever overwintert in de grond, op een
diepte van 15 tot 40 cm. In de loop van april-juni komt hij
tevoorschijn en begint dan dadelijk weer aan de jonge
aardappelplanten te knagen. Na enige dagen heeft de
paring plaats. Het totale aantal van de door één wijfje
gelegde eieren bedraagt 400 tot 800, soms nog meer.

De larven voeden zich gedurende 13 tot 28 dagen met
het aardappelloof. Dan heeft de verpopping plaats in de
grond. Na maximaal 14 dagen verschijnen de nieuwe
kevers aan de oppervlakte. Die kunnen dadelijk weer paren
en nog een herfstgeneratie stichten, dan wel zich na een
tijdje terug ingraven om in 'winterslaap' te gaan.

duikt hij voor het eerst op in 1935. Hoewel het ministerieel
besluit van 10 april 1933 de bestrijding van de Coloradokever
verplicht, loopt het met die bestrijding uiteindelijk toch
spaak mede door de oorlogsomstandigheden van WO II.

Staatsvijand nr. 1
In de tweede helft van de jaren 1940 bracht het diertje enorme
schade toe aan de aardappelteelt en werden affiches verspreid
met een afbeelding van een Coloradokever met het opschrift
“Staatsvijand nr.1”. Toen in die periode miljoenen exemplaren
via een oceaanstroom vanuit Zuid-Europa aanspoelden op de
Belgische en Nederlandse kust, werden zelfs schoolkinderen
ingeschakeld om de diertjes te verzamelen. Zij kregen een
kleine vergoeding voor elk ingeleverd blikje gevuld met
Coloradokevers.

Wapen in de koude oorlog
Op 22 juli 1950 veroorzaakte de kever zelfs een
internationale rel toen de toenmalige DDR de VS
beschuldigde van economische sabotage door het
uitstrooien van Coloradokevers boven Oost-Duitse akkers.
In België werd de bestrijding van de Coloradokever
wettelijk geregeld door de Wet van 2 april 1971

Schoolkinderen krijgen hulp van een non bij het verzamelen van
aangespoelde Coloradokevers op het strand (onbekende fotograaf )

betreffende de bestr ijding van voor planten en
plantaardige produc ten schadelijk e organismen.
Uiteindelijk maakte het gebruik van het verdelgingsm i d d e l D DT d e p l a a g b e h e e r s b a a r. M o m e n te e l
berokkent de kever enkel in Oost-Europa veel schade.
Toch komt de kever nog overal in Vlaanderen voor.
Ook in Antwerpen-stad, waar nochtans niet veel aardappels
geoogst worden, is hij nog recent aangetroffen, met name in
Oud-Berchem.


Eerste bloemencorso Sassenheim
(NL): 17 april december
1948 (onbekende
fotograaf ))
Natuur.stad
2018 - februari 2019 15
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Afgiftekantoor
Antwerpen X MassPost
Erkenningsnummer:
P913.972

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

DECEMBER 2018
4 Lezing: Het Schijn: verleden, heden
en toekomst
door Jens Verwaerde
Start: 19u30
Ecohuis, Turnhoutsebaan 139,
2140 Borgerhout
Inschrijven gewenst:
lezing@natuurpuntantwerpenstad.
be
16 Uitstap De Stadsmus: Polders van
Bazel en Rupelmonde
Start: 8u30
Afspraakplaats: Borsbeeksebrug,
Post X – 2600 Berchem
Inschrijven verplicht:
vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be

DE STADSMUS
vogeltellingen (iedere eerste
zondag van de maand)
2 december 2018
8u30: Stadspark, Hoek Van EyckleiQuinten Matsijslei, 2018 Antwerpen
6 januari 2019
8u30: ingang Hof van Leysen (Markgravelei)
Harmoniepark, Domein Hertoghe en Hof van
Leysen
3 februari 2019
8 uur: Brasserie Dikke Mee, Nachtegalenpark

ZWERFVUILACTIE
Laatste zondag van de maand
(30 december 2018– 27 januari 2019
– 24 februari 2019)
Van 14 uur tot 16 uur
Afspraakplaats: op de parking van de
Zeilclub, Oosterweelsteenweg 1, 2030
Antwerpen

JANUARI 2019
10 Natuureducatieve comedy-voorstelling: “Toen de dieren nog spraken”
met aansluitend
NIEUWJAARSRECEPTIE
Deuren: 19u30
Start voorstelling: 20 uur
Locatie: Theaterzaal De Nieuwe
Vrede, Vredestraat 16, 2600
Antwerpen
Meer info op pagina 10
20 Uitstap De Stadsmus: Zeeland en
Brouwersdam, NL
Start: 8 uur (daguitstap)
Afspraakplaats: Borsbeeksebrug,
Post X – 2600 Berchem
Inschrijven verplicht:
vogelwerkgroep@natuurpuntantwerpenstad.be

FEBRUARI 2019
10 Uitstap De Stadsmus: Ganzentocht
aan het Verdronken Land van
Saeftinghe
i.s.m. Natuurpuntafdeling
Voorkempen
Inschrijven verplicht:
vogelwerkgroep
valentijn.brems@telenet.be
10 *Bomenwandeling: Van
Panamarenko tot Park Spoor Noord,
een bomenwandeling door de
Seefhoek - Start: 14 uur
Afspraakplaats: monument van
Panamarenko, op het Sint-Jansplein
(hoek Oude SteenwegSt.-Gummarusstraat)
Inschrijven gewenst:
wandeling@natuurpuntantwerpenstad.be

WINTERBEHEER
WOLVENBERG

Elke zondag vanaf 2 december 2018 tot
zondag 24 februari 2019
Van 9u30 tot 12 uur
Afspraakplaats: aan de container
Hoek Posthofbrug – Singel
Stevig schoeisel en kledij die tegen een
stootje kan.
Werkhandschoenen krijg je ter plekke.

