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jaar

Voorwoord
Plannen
De kalender voor 2018 ligt vast en we blijven onze vaste
activiteiten op het programma organiseren, daar kan je van op
aan! Onze voornaamste activiteit, de Plantenmarkt, is gepland
op 15 april 2018. We krijgen verder weer de kans om met geld
van de burgerbegroting 2018 zichtbaar groen te plaatsen in
de straten van het district Antwerpen.
Maar we zullen in het komende jaar ook onze stem moeten
laten horen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Als we horen
welke doelen we met ons land nog moeten bereiken in het
klimaatbeleid, dan willen we als Antwerpenaars toch mee
onze lokale politici aanzetten om de besten van de klas te zijn.
We zijn één van de grootste natuurpuntafdelingen van
Vlaanderen. We zijn vooral een zeer bevraagde afdeling
waar heel wat logistiek moet voorzien worden door al onze
vrijwilligers. In deze periode is het toch wel goed om ze nog
eens in de bloemetjes te zetten en te danken voor het vele
werk. Gelukkig is ons vrijwilligersaantal de laatste tijd wat
uitgebreid maar er mogen nog steeds mensen bij komen.

Volg ons via facebook, via onze maandelijkse nieuwsbrief (zo
blijf je op de hoogte van alle kleine weetjes) en als je ons wat
te melden hebt, kan je steeds terecht bij:
info@natuurpuntantwerpenstad.be
Geniet van de eindejaarsperiode. Zie het als een rustmoment
voor het nieuwe jaar van start gaat en geniet van de natuur.
Rit Van Damme 				

Voorzitter

Uw aanwezigheid op onze activiteiten geeft ons ook de steun
om verder te doen. We weten dat we op jullie sympathie
mogen rekenen, maar misschien ook op jullie inbreng?
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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: 2.750 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 - Natuurlijk kleurenpalet aan “de Academie” (foto: Wim Strecker)
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Vogels in de stad

Wintervogels
Tekst: Guy Van Steen

Niet iedereen merkt het op. Maar in onze stad is er het hele jaar door een rijk vogelleven,
ook in de winter. Heel wat vogels hebben zich aangepast aan de stedelijke omgeving.

Stadsvogels

Noordelijke pimpelmezen

Ze hebben leren leven met de drukte en het lawaai en met
lucht- en lichtvervuiling. Je vindt er mezen, boomkruipers,
boomklevers, spechten …

In sommige gevallen vullen zij ons eigen vogelbestand aan.
Zo zijn onze eigen pimpelmezen hoofdzakelijk standvogels.
Van half september tot half november arriveren de noordelijke
exemplaren. In de winter zie je dus in Vlaanderen meer
pimpelmezen dan in de zomer.

Met de komst van de herfst en de winter zie je het vogelleven
wel veranderen. Sommige soorten zie je niet meer en andere
soorten verschijnen op het toneel.
De gierzwaluwen zijn al weg sinds augustus. De Tjiftjaf
verdwijnt uit de parken vanaf half augustus en in november zal
je er bijna geen meer vinden. Maar je kan nu op de stadsvijver
wel kuifeenden en tafeleenden zien.
De redenen van deze verhuis zijn temperatuur en
voedselaanbod.
Vogels uit Scandinavië en Oost-Europa worden uit hun
zomerverblijf verjaagd door de koude en komen bij ons
overwinteren.

Voor andere soorten verschuiven de populaties. Zo is het
Goudhaantje hoofdzakelijk een trekvogel. Onze eigen
exemplaren trekken naar het zuiden en worden vervangen
door noorderlingen. Het Goudhaantje kan je dus het hele
jaar waarnemen.
Voor veel andere soorten is het gedrag niet zo eenduidig.
Onder andere bij roodborsten, vinken en kokmeeuwen trekt
een deel van de vogels richting zuiden en anderen blijven
hier. Ze worden aangevuld met soortgenoten uit het noorden.
Je kan de evoluties in aantallen voor elk gebied en voor alle
soorten volgen op de website waarnemingen.be. Zo zie je in
het Stadspark in de herfst- en wintermaanden een duidelijke
piek voor mezen en vinken.

Ongezonde voeding
Er is nog een andere reden waarom vogels in de winter naar de
stad komen. In de stad is het meestal enkele graden warmer
dan op het platteland. Bovendien veranderen veel vogels nu
hun dieet. In het broedseizoen eten ze insecten en larven.
Maar nu houden ze van bessen en zaden en dikwijls ook van
afval. In de stad is er een ruim aanbod.
In tuinen en parken vinden de vogels bessen van Hulst en
Klimop. We hangen massa’s mezenbollen en we strooien
kilo’s vogelzaad uit. Jammer genoeg is er ook een overvloed
aan afval. De gezondheid van de vogels lijdt hieronder. Men
vermoedt dat dit één van de oorzaken is van het verdwijnen
van de mussen uit de stad.

Tel mee!
Als je de vogels in de stad beter wil leren kennen, dan kan
dat met onze vogelwerkgroep “De Stadsmus”. Eén keer per
maand worden de vogels in één van onze parken geteld. Je
moet echt geen specialist zijn om hieraan deel te nemen. In
de winter, als de dagen kort zijn, hoef je er ook niet zo heel
vroeg voor op te staan. De details over de vogeltellingen
vind je op de website van Natuurpunt Antwerpen Stad. 
Pimpelmees, een vaak geziene wintervogel (foto: Johan Van Belleghem)
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Beleid

Antwerpen heeft nieuw
bomenplan nodig
Tekst: Koen Van Keer

De stad en districten hebben al wat woelige dossiers achter de rug waarin het verdwijnen
van bomen een hoofdrol speelde. Vers in het geheugen zitten bv. de Groenenhoek en de
Charlottalei, maar in werkelijkheid botsen burgers en beleid in nog veel meer gevallen over
bomen. Een nieuw bomenplan zou één en ander kunnen oplossen.

Bomen zorgen er mee voor dat het Steenplein een aangename verblijfsplek is (foto: Wim Strecker)

Als Natuurpuntafdeling in ‘t stad worden we regelmatig
gecontacteerd door burgers die zich zorgen maken
over het verdwijnen van natuur of groen in hun
leefomgeving. Het talrijkst zijn echter de vragen in verband
met bomen die volgens “de stad” moeten verdwijnen.
Oude, robuuste bomen wekken daarbij nog
meer emoties op dan jonge, schriele exemplaren.
Doorgaans nemen we in zo’n geval direct contact op met de
groendienst van de stad om uitleg te krijgen over het waarom
van de geplande kap. Die uitleg kan erg verschillen. Soms zijn
andere burgers vragende partij voor de kap, soms acht men
het noodzakelijk dat de bomen wijken voor werkzaamheden,
soms worden ze ziek bevonden en als een gevaar voor de
veiligheid gezien. Vooral die laatste reden wordt door nogal
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wat Antwerpenaars op veel scepsis onthaald. Het is in de ogen
van veel mensen een vaak misbruikt argument voor kapping.
Als natuurvereniging willen we dat er een rationeel
bomenbeleid wordt gevoerd, met als belangrijke doelstelling
een duurzaam bomenbestand in de stad. Bomen moeten dus
de kans krijgen oud te worden en zich volledig te ontwikkelen.

Ironisch
Ironisch genoeg was het de druk vanuit de bevolking die
ervoor zorgde dat vaak bomen van lage kwaliteit worden
aangeplant. Door de eis dat het bomenbestand van de
stad niet mocht inkrimpen, kwam men met het idee van
een “bomenteller”. Grosso modo zou voortaan elke boom
die verdween moeten gecompenseerd worden door een

Beleid

nieuw exemplaar. Door deze vooral cijfermatige benadering
was de groendienst vaak gedwongen om “minderwaardige”
exemplaren aan te planten op locaties die niet geschikt waren
voor de langdurige ontwikkeling van grote exemplaren.
Een boom in de stad oud laten worden vereist namelijk
nogal wat voorwaarden, waarvan voldoende ondergrondse
ruimte voor wortelontwikkeling er een belangrijke is.

Kwaliteit boven kwantiteit
Daarom zijn we vragende partij om het bomenbeleid meer
op kwaliteit af te stemmen en dus niet noodzakelijk vast te
houden aan het huidige aantal. Er blijft wel een balans nodig,
maar daarin zou bv. één “toekomstboom” (een boomsoort
die in zodanige omstandigheden wordt aangeplant dat hij
op die plek groot en oud kan worden) gelijk kunnen staan
aan 4 “minderwaardige” bomen. Daarnaast zijn inheemse
boomsoorten beter voor de biodiversiteit dan exoten.
Ook op het vlak van luchtzuivering en captatie van
fijn stof zijn robuuste bomen met een grote kruin een
stuk productiever dan de “tweederangsboompjes”.
Wat moet er dan zoal in dat nieuwe bomenplan staan?
Vooreerst is het huidige bomenplan (2010) gedateerd in die
zin dat er een aantal nieuwe ontwikkelingen niet of nauwelijks
in behandeld worden. Zo zijn er de extreme weersomstandigheden ten gevolge van de klimaatverandering. Met
name verdroging zal voor het Antwerpse bomenbestand
een uitdaging worden. Het concept “toekomstbomen”
en alles wat daarmee te maken heeft (statuut, beheer,

“potentiekaart” voor inplanting,...) bestond in 2010 nog niet. Het
exotenbeheer moet uitgewerkt worden. De stad ontwikkelde
in tussentijd al wel het “inheems+”-concept, waarbij gestreefd
wordt naar zo veel mogelijk inheems plantenmateriaal.

Transparanter beleid
Een onderdeel van een transparanter bomenbeleid is een
vaste procedure die doorlopen moet worden voor elke
boom die volgens de stad of het district moet verdwijnen.
Alle stappen van die procedure moeten op eenvoudige
vraag kunnen meegedeeld worden aan elke burger.
Op dit moment bestaan reeds een protocol en
“bomentoets”, maar die vragen om actualisering en
moeten dus transparanter gemaakt worden.
Ook het statuut van het bomenplan is belangrijk. Vandaag
wordt het bomenplan bv. weinig of niet geconsulteerd bij
de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s).

Werk samen met Natuurpunt
De stad Antwerpen beheert ongeveer 100.000 bomen in straten,
op pleinen, langs wegen en in plantsoenen. Bomen in parken
zijn daar niet bij gerekend. De Antwerpenaar is terecht gehecht
aan “zijn” bomen. Het Antwerpse bomenbeleid verdient dus
de nodige aandacht. Natuurpunt is vragende partij voor een
nieuw bomenplan en wil daaraan meewerken. Bij deze een
uitnodiging aan stad en districten om hierrond samen te zitten.
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Voor de jeugd

Herfst: al de kunstenaars van
Jonas leven zich uit!
Tekst: het JONAS-team

Het is herfst, alle kunstvormen kunnen aan bod komen. Kies maar uit wat je het best kunt
en het liefst doet:
Als het klaar is:
•

Over de herfst een gedichtje maken, of een liedje (op de
tonen van een ander liedje of met een zelfgemaakte melodie).

Verzend je gedicht, je liedje of je beeldend kunstwerk vóór
15 januari 2018 per post of per e-mail.

•

Een pentekening maken of een andere kunstvorm
gebruiken, met verf of kleurtjes of met materiaal dat
je verzamelde tijdens een mooie wandeling of …

VERZENDEN VIA DE POST met in de omslag ook een los briefje
met je naam, je geboortedatum, de verzenddatum en je adres.
Alles opsturen naar het volgende adres: Minne Verlinden, Van
der Grachtstraat 21, 2531 Vremde.

•

Een “drukwerk” maken. Bijvoorbeeld schets je een
eenvoudig landschap met een bos en ervoor een laantje
en voor dat laantje nog een weide. Met enkele stokjes kleef
je de stammen van de bomen en met plat gedroogde
kleine bladeren die je beschildert (en zo je wenst afdrukt)
geef je de bomen herfstkleuren. Het laantje kan je maken
door zand op je werk te kleven en de weide met groene
verf waarop je zeer kleine afgevallen en gedroogde
blaadjes kleeft en/of ook kleine gedroogde plantjes.

•

Je mag ook een eigen werk maken, met je eigen techniek
en volgens je fantasie, of met als basis een mooie boom,
paddenstoel of plant, of een dier dat je gezien hebt in de
herfst. Een tekening van een planten- of dierenverzorger
kan ook.

VERZENDEN VIA E-MAIL naar jonas@natuurpuntantwerpenstad.be met je naam en geboortedatum en adres in je bericht.
Als bijlage één of meer foto’s van je beeldend kunstwerk.
De tekst van je gedicht of liedje kan ook in bijlage mee
verstuurd worden of in de tekst van je mail zelf. Bij een liedje
de melodie of de naam van het liedje waarop jij je nieuwe
tekst hebt gemaakt niet vergeten mee te zenden.
RESULTAAT VAN DEZE DEELNAME verschijnt in het volgend
nummer van Natuur.stad, dat eind februari/begin maart 2018
in je brievenbus zit.
Veel inspiratie voor alle Jonassers die meedoen aan dit natuuren kunstenproject.


Schilder eens een ingebeelde tuin of neem een foto van een tuin met landschap en laat bv. het licht op de stenen en in de regenboog zacht schitteren (foto: Minne Verlinden)
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Voor de jeugd

Oplossing van de puzzel
Oplossing van de puzzel voor de jeugd uit het vorige tijdschrift (Natuur.stad september – november 2017, bladzijden 10 en 11)
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Het Leliehaantje
Tekst: Koen Van Keer

Leliehaantje (foto: Henk Wallays)

In tegenstelling tot wat de Nederlandse naam kan suggereren,
is het Leliehaantje geen vogel, maar een kevertje dat tot
de familie van de bladhaantjes behoort. Hij overwintert als
volwassen insect op een beschutte plaats en in het voorjaar,

wanneer de lelies gaan groeien, komt hij tevoorschijn. Men
kan de kever van april tot oktober op witte, rode of Turkse lelies
aantreffen. Soms worden ook lelietjes-van-dalen aangetast. De
larven maken heel hun ontwikkeling op de waardplant door
en hebben de vreemde gewoonte om hun uitwerpselen als
camouflage op hun rug mee te dragen. De volgroeide larven
verpoppen in de grond. In september verschijnen dan de
volwassen kevers. De kever kan wel wat vraatschade aan de
plant veroorzaken, maar echte “plagen” vormt hij bijna nooit.
Het Leliehaantje kan een tsjirpend geluid voortbrengen, dat
ook hoorbaar is voor het menselijk oor. In Antwerpen Stad is
het Leliehaantje al gemeld in de buurt van het Groen Kwartier
en enkele keren in de Kruidtuin.
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Mannetje Neushoornkever (foto: Luc Verhelst)

Dieren in de stad

De Neushoornkever:
sterke gewichtsheffer
Tekst: Ria Van Bastelaere

De Neushoornkever is een van de grootste insecten die je bij ons kunt vinden. Ze worden
tot 4 centimeter groot. Maar hij leeft slechts een paar weken als kever, van juni tot midden
augustus. Toch is de kans dat je er een tegenkomt, tegenwoordig niet zo klein, zelfs in de
stad.
Hoorn neutraliseert rivalen
Als je de foto van de Neushoornkever ziet, wordt het vast al
duidelijk waar zijn naam vandaan komt. Die slaat op het naar
achter gekromd uitsteeksel op de kop van de mannetjes. Dat
heeft veel weg van de hoorn van een neushoorn. Het kan tot
1 cm lang zijn. De grootte en vorm zijn afhankelijk van hoe
goed de larve het heeft gehad. Als de larve te weinig voedsel
had, is de volwassen kever minder goed ontwikkeld en is de
hoorn kleiner. Mannetjes die op zoek zijn naar een vrouwtje
gebruiken de hoorn om hun rivalen omver te duwen tot die
op hun rug liggen en geen kant meer uit kunnen. Ze zijn
trouwens erg sterk. Ze kunnen gewichten tillen die maar
liefst 850 keer hun eigen lichaamsgewicht wegen. Dat komt
overeen met een mens die ongeveer 65.000 kilo optilt. Een
Neushoornkever is dan ook een van de sterkste dieren ter wereld.
Vrouwtjes zijn duidelijk verschillend van mannetjes. Ze hebben
op hun kop maar een klein bultje. De twee geslachten zijn
glanzend middel- tot donkerbruin gekleurd. Hun kop is
relatief klein en donkerder dan de rest van het lichaam.

Indrukwekkende larven
Kort na de paring legt het vrouwtje eitjes in bossen in
vermolmd hout of in rottend, plantaardig materiaal. Ook
composthopen zijn een goede leefomgeving en omdat

er steeds meer aan thuiscomposteren wordt gedaan, is de
Neushoornkever aan een duidelijke opmars bezig. De larven
zijn trouwens zeer nuttig bij het composteringsproces. Ze
kunnen namelijk ook de houtige delen in de compost verteren.
De larve heeft de warmte die bij het rottingsproces ontstaat
nodig om de winter te overleven en om zijn stofwisseling
te versnellen, waardoor hij vlugger groeit. Afhankelijk van
de omgeving, kan de ontwikkeling van larve tot kever
drie tot vijf jaar duren. Een larve die net uit het ei kruipt,
is maar een paar millimeter lang. Uiteindelijk kan ze wel
12 cm worden. Als de larve volledig ontwikkeld is, gaat
ze verpoppen. Ze maakt daarvoor een cocon met eigen
uitwerpselen. Die kan zo groot zijn als een kippenei.
Een volwassen kever eet nauwelijks nog. Ze hebben hun
energie opgedaan als larve en houden zich tijdens hun korte
volwassen leven voornamelijk met voortplanting bezig.

Ook in Antwerpen stad
In Antwerpen stad is de kever al enkele keren opgemerkt. De
recentste waarneming dateert uit juni van dit jaar. Toen werd
een volwassen mannetje (“met mooie hoorn”) aangetroffen
terwijl hij aan de Borsbeekbrug over het fietspad kroop.


Vrouwtje Neushoornkever (foto: Kris De Rouck)
Natuur.stad
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Afdelingsnieuws

Studie en beheer in onze afdeling
Tekst: Erik Molenaar

Juli 2017
We krijgen voor het wekelijks natuurbeheer op Wolvenberg
onverwachts hulp van twee stoere inburgeraars: Iskander
en Zoher. Deze maand wordt vrijwel uitsluitend exotische
ruigte verwijderd, vooral voor de vrijstelling van Aardaker.
Het maaisel dient gedurende weken afgevoerd te worden,
terwijl er verder wordt uitgespit. Intussen is het natuurgebied
overdekt met een flinke laag afgevallen populierenbladeren. Ook in de poelen sluit dit alles af van het licht.
Er worden in ons werkingsgebied twee dode steenmarters
gemeld, waarvan één zelfs vlak aan Het Steen. We
vernoemen verder nog de zeldzame Luzernebehangersbij en Mazus pumilus (ons Japans maskerbloempje)
aan de Groenenhoek, Venglazenmaker op de Leien,
Zuidelijke kruidenmot en Rode eekhoorn op de Brilschans.
Onze werkgroepen doen monitoring in Wolvenberg
en Brilschans, Stadspark, Konijnenwei en Station Zuid.
Op de Konijnenwei doen rupsen van de Sint-Jacobsvlinder
zich tegoed aan het malse groen van het Jacobskruiskruid.
We zien een overvloed aan Fraai duizendguldenkruid in bloei.
Honderden exemplaren wedijveren in schoonheid, maar
vreemd genoeg vonden we geen Echt duizendguldenkruid.

de verbraming. We gebruiken ook de zeis voor de ruigte naast
het wandelpad en aan de vijver. Een nieuwe helper is Koen.
Er zijn waarnemingen van enkele zeldzame soorten,
zoals Slangenarend overvliegend, Bunzing dood aan de
Kennedytunnel, Gray’s kustslak in het slik van het Schuildok,
Vijgenskeletteermot in de Plantentuin, voorts Europese
treksprinkhaan en Rode wesp. Onze werkgroepen doen
monitoring aan de kaaien en het Bonapartedok en daarna
nog op de camping Vogelzang en de bermen van de Ring.

Fraai duizendguldenkruid in bloei op de Konijnenwei (foto: Karin Thiers)

Augustus 2017

September 2017

Het beheer heeft zijn vruchten afgeworpen, want er staat
weer Aardaker op de bermen, vergezeld van Vijfvingerkruid en
Veldkruidkers. Eigenlijk zouden we dit met een maaibalk veel
efficiënter kunnen doen. Ook voor de grotere hooilanden op
de Brilschans is dit een betere oplossing, want daar werken
we eerder moeizaam wegens de vervilting van de grasmat en

In september valt het beheer weer op zondag en ook
Dorrit en Koen zijn er weer bij. We werken nog steeds
verder aan een hek dat de nieuwe graslanden moet
afschermen voor herstel. Bovendien is nu een groot
deel van de graslanden gemaaid, behalve aan de Grote
Steenweg. Tijdens ons jaarlijks etentje wordt beslist een

Blaasvaren aan het Willemdok (foto: Karin Thiers)
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Afdelingsnieuws

Rups van de Sint-Jacobsvlinder (foto: Monique Van Dousselaere)

maaibalk aan te schaffen om de grootste noden jaar
rond te lenigen. Natuurlijk blijven de bosmaaiers nodig.
Onder de losse waarnemingen zien we onze Euraziatische
Rode eekhoorn weer aan het Ringfietspad; er is uitzaai
van Valse christusdoorn en Duizendschoon. Men
vermeldt verder Platanennetwants, uiteraard op Plataan.
Onze werkgroepen doen monitoring in het Harmoniepark,
Domein Hertoghe en Hof van Leysen voor de avifauna
en aan de Jachthaven van het Willemdok voor de flora.

We zien hier o.a. Malroves verwilderen uit de plantsoenen
op de kade (daar volop in bloei en zelfs zaadzettend) en
ook één exemplaar Blaasvaren, dat zich kon ontplooien
tot rijpheid van sporen. We zijn benieuwd of dit de soort
binnen enkele jaren terug in gang kan zetten. Ten slotte
vermelden we nog een dagonderzoek in Borgerhout
door de nationale plantenwerkgroep FON, waarbij een
50-tal bijzondere waarnemingen worden opgetekend.


Heerlijke recepten,
tips & tricks:
like onze

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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Dieren in de stad

Verschillende soorten
landpissebedden in de
Wolvenberg
Tekst: Jef Van Ruyssevelt

Verreweg de meeste pissebedden in Noordwest-Europa behoren tot de volgende soorten:
Paars drieoogje, Mospissebed, Kelderpissebed, Ruwe pissebed en Oprolpissebed. Deze
soorten en de Kleipissebed komen ook voor in de Wolvenberg. Wereldwijd zijn er een
kleine 3700 soorten landpissebedden beschreven.
Hun voedsel varieert in mindere of meerdere mate. Ze eten
zowel dood plantenmateriaal (detritus) als levende planten
zoals korstmossen, zaailingen en wortels. Verder staan op
het menu mest, aas, schimmels, algen en bacteriën. Ze
hebben ook het vermogen om voor kwaliteit te kiezen door
de voedselrijke delen van een blad te verorberen. Zo eten
ze de zwarte vlekken op van het blad bij platanen die lijden
onder de inktvlekkenziekte, omdat die rijk zijn aan stikstof.
In een bepaalde context (in een laboratorium) is ook
sprake van kannibalisme hoewel dit in de natuur quasi
onbestaande is. Pissebedden zijn verder polygaam.
Ze bezitten zeven paar min of meer gelijkvormige poten
waaraan ze de wetenschappelijke naam Isopoda te danken
hebben (isos betekent gelijk en podos betekent poot).
Hun habitat bestaat uit vochtig strooisel, onder dood of
rottend hout, achter losse schors, in composthopen of onder

Kelderpissebed (foto: Maarten Cuypers)
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stenen waarbij zij ‘dood’ plantenmateriaal composteren
en daardoor een belangrijke ecologische functie hebben.
Ze hebben ook een verdienste in de Europese cultuur.
Culinair is er bv. sprake van een recept voor gefrituurde
Tong met pissebeddensaus (Holt, 1885). Ze dienden ook
als inspiratiebron voor liederen en voor een kerkelijke
dienst. In de literatuur komen pissebedden voor in romans
van J. P. Sartre en Thomas Mann en in de poëzie van Sir
John Betjeman en Thomas Hood. In de schilderkunst
ten slotte ziet men ze op een schilderij van Paul Klee.
Etymologisch zal de benaming waarschijnlijk overgenomen
zijn uit het Frans. Pissenlit betekent zowel “pissebed” als
“bedwaterend kind”. Het diertje werd in de oudere geneeskunde
nl. als middel tegen bedwateren gebruikt. Een andere
medicinale toepassing van het diertje bestreed maagkrampen,
daarbij werd een zakje met pissebedden om de hals gedragen.


Afdelingsnieuws

De Langste Veggietafel
Tekst: Eva Suls

Honderden mensen konden op 17 september genieten en proeven van een plantaardige
hap op de allereerste editie van de Langste Veggietafel, op de Grote Markt in hartje
Antwerpen.
Gezelligheid
Mensen bedienden zich aan een van de eetstandjes
(Foodtrucks, Oxfam, Bite Back, 22 B) of smulden van hun zelf
meegebrachte vegetarische maaltijd terwijl de Antwerp Lindy
Hoppers een fantastisch dansoptreden en aangename muziek
brachten. Ook Natuurpunt Antwerpen Stad was van de partij
om de Antwerpenaars bewust te maken van het belang van
groen in onze stad.
Het was gezelligheid troef, maar met de Langste Veggietafel
wilden de organisatoren ook een statement maken.
Veel belangstelling voor de Antwerpse veggietafel (foto: Eva Suls)

achterwege laten en voor een plantaardig alternatief kiezen.
Het is de ideale manier om iets aan je ecologische voetafdruk
te doen en tegelijkertijd ook gezond te eten. Bovendien zorg je
meteen ook voor een betere voedselverdeling in de wereld. En
dat allemaal door gewoon één dag per week anders te eten!
De Antwerpse deelnemers konden nu zelf ondervinden hoe
lekker, makkelijk en gezellig het kan zijn om meer plantaardig
te eten. Doe jij ook mee?


Vegetarisch gebak (foto: Eva Suls)

Vegetarisch: waarom?
De picknick, die georganiseerd werd door EVA vzw, vestigt
de aandacht op de klimaatimpact van ons voedingspatroon.
Uit de nationale voedselconsumptiepeiling blijkt dat Belgen
immers te veel vlees en te weinig groenten en fruit op het
menu zetten. Jammer, want meer plantaardig eten heeft heel
wat voordelen.
De vleesindustrie en -consumptie hebben een belangrijk
aandeel in de opwarming van onze aarde. Bovendien is te
veel vlees eten niet erg gezond. Het zou mooi zijn dat de
Antwerpenaars minstens eenmaal per week vlees en vis
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Dieren in de stad

Het Tuingitje: van de bergen naar
het groendak en onze tuinen
Tekst: Luc Verhelst

Tuingitje… de naam klinkt alledaags en algemeen, maar toch is het een eerder zeldzame
Zweefvlieg met een bijzondere band met het hooggebergte. En nu is deze groen-zwarte
glanzende tweevleugelige al enkele jaren te vinden in Antwerpen stad.

De larven van dit onopvallend vliegje voeden zich voornamelijk
met Sedum en Sempervivum, vetplantjes die vaak hun
oorsprong hebben in berggebieden. We kennen van de
Sedumfamilie (rots)tuinplanten als Hemelsleutel, Muurpeper
en allerlei soorten Vetkruid. Sempervivum is beter gekend als
“Huislook”. Een bijzonder gebruik van deze geharde planten
met een grote weerstand tegen droogte is het groendak
dat meer en meer ingang vindt. Volgens “Bladmineerders.
nl” wordt het ei (van het Tuingitje) gelegd in het centrum
van een bladrozet. De larve maakt slordige kronkelende en
zich oversnijdende gangen. Een uitgemijnd blad wordt via
een opening verlaten, en een nieuw blad wordt aangeboord.
Tot vijf bladeren worden zo leeggegeten; ze verbruinen en
verschrompelen. De pop wordt buiten de mijn, in de grond,
gevormd. Dit zou het mogelijk maken de schade aan de
plantjes op te merken en de poppen terug te vinden, wanneer
dit niet op de meestal onbereikbare groendaken gebeurt.
Toen in 2010 de Provincie Antwerpen besliste om een deel
van de platte daken van het Instituut voor Hygiëne met een
vegetatiedak te bedekken, kwamen er een aantal onvoorziene
verstekelingen mee. Een aantal Tuingitjes ontdekten na het
verpoppen tot volwassen vlieg al snel de bloemen in de
tuin van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Daar
had ik het geluk ze te kunnen fotograferen. Niets beter om
een waarneming te illustreren dan een goede macrofoto!

Tuingitje (foto: Luc Verhelst)
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Dat de zweefvlieg vermoedelijk een stabiele populatie
heeft ontwikkeld, bewijzen de waarnemingen in latere
jaren in de omgeving. Het was dus geen toevalstreffer.
Misschien kan jij ze ook in jouw buurt ontdekken.
Mijn waarnemingen in de tuinen van het ITG gebeurden
telkens midden april, maar een blik op de statistieken
van waar nemingen.be leer t ons dat de meeste
vliegjes in juli werden gespot. In Vlaanderen blijkt
het Tuingitje verspreid en zeer sporadisch te worden
waargenomen, maar in Wallonië komt het nauwelijks voor.
Voor de volledigheid geef ik nog even het paspoort van deze
Zweefvlieg: het Tuingitje is een glanzend donker Zweefvliegje
met een groene weerschijn en een lengte van 7 tot 11
mm. Kenmerkend, maar niet altijd duidelijk te zien, zijn de
donkere vlekjes in de vleugels, verder heeft het kale ogen,
een vooruitstekend “gezicht” en enkele lichte haarbandjes
op het achterlijf.
Denk je een Tuingitje te hebben gevonden? Plaats je
ontdekking, liefst met foto, op www.waarnemingen.be. Dan
kunnen de in zweefvliegen gespecialiseerde experten je
waarneming valideren.


Natuur in de stad

De Taxus: gevaarlijk of niet?
Tekst: Marc Van Outryve

Nu de winter stilaan voor de deur staat, even jullie aandacht voor een groen-blijver of
winterharde plant. Jullie kennen zeker de Taxus of Venijnboom, met zijn slechte reputatie
van zeer giftige plant en boom.
Heilig en onsterfelijk…
De Taxus is een inheemse, langzaam groeiende plant die als
boom 25 m hoog kan worden. Hij kan tot meer dan 2.000
jaar oud worden! Bij onze voorouders waren zulke oude
bomen onsterfelijk en heilig, ze verzamelden graag rond zo’n
“levensboom”.
Naaldbomen werden vroeger ook als heilig beschouwd,
omdat ze nooit hun groen verliezen tijdens de winter.
Winterharde planten blijven ook in de winter ademen door
hun bladeren/naalden, en dus CO2 uit de lucht halen. Ze
kunnen zich beschermen tegen vrieskou door de vorming van
antivries-eiwitten, die zich hechten op ijskristallen en verdere
ijsvorming verhinderen.

Wel zeer giftig!
Maar zo onschuldig is onze Taxus niet: zowel het hout, de
schors, de naalden als de zaden zijn zeer giftig! Een van de
giftige bestanddelen is taxine, dat bij de mens ernstige hart-,
lever- en nierproblemen veroorzaakt. Vee eet soms van de
Venijnboom en wordt dan dood teruggevonden. Taxus werd
dus door boeren overal verwijderd, vandaar dat hij hier nog
weinig in het wild voorkomt. Soms vind je hem in een loofbos
tussen eiken en beuken. Cultivars treffen we in onze stad wel
aan in parken, tuinen en op kerkhoven.
Bij het zagen en de verwerking van venijnboomhout komt
houtstof met giftige bestanddelen vrij. Deze bestanddelen
worden al heel lang gebruikt in kankermedicijnen o.a.
tegen borstkanker en eierstokkanker. Gooi het snoeisel
van uw taxushaag dus niet weg, maar laat het ophalen
(www.Taxussnoeisel.be). Ook uit de taxusnaalden worden
geneesmiddelen gemaakt.

Lekkere bessen voor de vogels
Het rode vruchtvlees is helemaal niet giftig, de harde pit
daarentegen wel. De vrucht smaakt heel zoet, bijna weeïg.
Enthousiaste lijsters en merels komen zich in de herfst tegoed
doen aan de helrode bessen. Na enkele weken beginnen

Taxus in de Antwerpse Plantentuin (foto: Marc Van Outryve)

deze te gisten, en bevatten ze ook wat alcohol. Soms zien
we dan in ons stadstuintje een half-zatte merel verdwaasd
rond de stam van de taxus rondpikkelen of zelfs tegen het
vensterraam vliegen.

En toch nuttig voor de mens
Het hout van de Taxus is bijzonder sterk en buigzaam. Het
wordt gebruikt in kunstwerken, bijvoorbeeld om er bogen van
te maken. Een Taxus of Venijnboom is inderdaad venijnig en
giftig, maar kan wel genezing brengen voor kankerpatiënten.
Bovendien behoudt hij in de winter zijn fraaie, groene naalden
en zorgt hij voor gezonde lucht. Misschien verdient hij dan
toch een beetje eerherstel?


Taxus met rijpe bessen (foto: Annemie Michiels)
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Activiteitenkalender
Voor de volledige agenda zie www.natuurpuntantwerpenstad.be/kalender.html
*Deelnameprijs 1 € / Leden nemen gratis deel

FEBRUARI

WINTERBEHEER

11 Winterbomenexcursie*
Bomen aan het woord in Antwerpen
Noord
Start om 14 uur, einde voorzien
tegen 18 uur. Afspraakplaats:
Flandriagebouw, Steenplein, kant
van de Schelde.
Inschrijven gewenst via wandeling@
natuurpuntantwerpenstad.be

Iedere zondag telkens van 9.30 tot
12 uur in de Wolvenberg.
Afspraakplaats: aan de container hoek
Posthofbrug/Singel. Stevig schoeisel en
kledij die tegen een stootje kan. Werkhandschoenen krijg je ter plekke.
Op de 2de zondag van de maand
verwelkomen we graag nieuwe
medewerkers maar het belet niet dat je
eerder ook al eens een kijkje kan komen
nemen.

MAART
09 Algemene Vergadering
Met een lezing over “Vogels in onze
stad: historisch, toekomst, kansen en
bedreigingen” door Joeri Claes.
Start 19.30 uur. Plaats: Thomas More
Campus, Kronenburgstraat 62, 2000
Antwerpen

ZWERFVUILACTIE
laatste zondag van de maand (NIET op
31 december 2017, WEL op 28 januari
2018 en 25 februari 2018), van 14 tot 16
uur op het Noordkasteel. Afspraakplaats:
op de parking van de Zeilclub, Oosterweelsteenweg 1, 2030 Antwerpen

VOGELTELLINGEN
Zondag 3 december 2017: 8.30 uur:
herfsttelling. Harmoniepark – Domein
Hertoghe – Hof van Leysen: gebouw
Harmoniepark te 2018 Antwerpen
Zondag 7 januari 2018: 8.30 uur:
wintertelling. Noordkasteel + Eilandje
– Brug Royerssluis, kant Hogere
Zeevaartschool, 2030 Antwerpen
Zondag 4 februari 2018: 8 uur:
wintertelling. Park Spoor Oost + Noord
– zuidelijke ingang Spoor Oost in de
Buurtspoorweglei, 2140 Borgerhout.
Zondag 4 maart 2018: 7.30 uur:
wintertelling. Stadspark: hoek Van Eycklei
en Quinten Matsijslei, 2018 Antwerpen

WEETJES EN VERHALEN
OVER BOMEN EN
STRUIKEN
Vraag je je af waarom mensen met
Kerstmis een kerststronk bij de bakker
kopen en een boom in huis halen?
Benieuwd waar de uitdrukking "hout
vasthouden" vandaan komt? Of wil je
meer weten over spijkerstruiken en
lievevrouwekapelletjes aan bomen?
Je krijgt het allemaal te horen op onze
Winteravondlezing op 18 januari 2018 in
het Ecohuis aan de Turnhoutsebaan in
Borgerhout.
Wanneer?
18 januari 2018 van 19.30 tot 22.00 uur
Afspraakplaats
Ecohuis, Turnhoutsebaan 139, 2140
Borgerhout
Inschrijving en betaling
Via een mailtje naar lezing@natuurpuntantwerpenstad.be en storting van
deelnameprijs via BE60 5230 8051 9270
t.n.v. Natuurpunt Antwerpen Stad met
vermelding “lezing weetjes en verhalen”
+ naam en ev. lidnummer.
Tarief leden: 5 € Tarief niet-leden: 8 €
Info: jos.moeskops@telenet.be

