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2017 zat vol (on)verwachte uitdagingen… 
Wordt 2018 het jaar van de bevestiging?

2017 zal voor de afdeling lang in ons geheugen gegrift blijven. Zoveel uitzonderlijke uitdagingen, zoveel 
genoegdoening, maar ook zoveel werk en onverwachte zaken. 
Het Uilenbos: de aankoop gerealiseerd !
Het begon allemaal met de aankoop van het Uilenbos, te Hove. Met de geweldige steun van de gemeente 
Hove en de Landschapsvereniging Zuidrand (nu streekvereniging Zuidrand) konden we eindelijk 
realiseren waar we reeds jaren van droomden. Het 17ha grote Uilenbos met zijn hoge biologische 
waarde veiligstellen voor de toekomst en in een recordtijd toegankelijk maken voor het publiek waren de 
uitdaging. Inderdaad, op 17 augustus werd de aankoop getekend en op 14 oktober werd het gebied reeds 
opengesteld. En neen, we gingen hierbij niet over één nacht ijs. We consulteerden ons uitvoerig over 
hoe we een mooie balans konden garanderen rond “natuur en openstelling”, waarbij de bescherming 
van de reeënpopulatie voorop staat. Er werd besloten om 2 wandelroutes te voorzien waarbij er één, 
in de periode dat de reeën jongen, gesloten blijft. Het gebied is daarom ook een stiltegebied en honden 
komen er daarom niet in. De koop van het bos was juist rond… of er was al een nieuwe uitdaging: 
de tweede toegangsroute tot het terrein verzekeren. Wanneer dit nummer gepubliceerd wordt moet 
dit ook ongeveer rond zijn. Verder in dit nummer kan je een plannetje vinden van de uitgestippelde 
wandelroutes in dit gebied evenals het toegangsreglement. 
Maar ook een plotse verrassing te Edegem !
En nog stopte het niet ! Wat in geen 20 jaar kon, gebeurde allemaal in de herfst van 2017. Plots lazen we 
in de notariële tijdingen dat “Aen Den Boeren Leeger” te Edegem per openbaar opbod werd verkocht. 
Moest je de draad hierover kwijt zijn… een 3 tal jaar geleden toen het OCMW van Anwerpen aangaf 
dat ze haar gronden in de regio wou verkopen, hebben we onmiddellijk belangstelling getoond voor 3 
gebieden: het Uilenbos te Hove, Aen Den Boeren Leger te Edegem en een perceel langs de Doornstraat 
(Wilrijk) langsheen het geitenpad, dit laatste om de populatie Kamsalamenders veilig te stellen.  Aen 
Den Boeren Leeger is een 3 ha groot perceel onmiddellijk aan de noordzijde van de Edegemse Beek 
gelegen tegenover het recent door Natuurpunt Spoorwegberm aangekochte Pluysegem bos perceel. 
Met de steun van lokale natuurpunters, onze buren van Spoorwegberm en de gemeente Edegem werd 
op een ultrakorte periode gezocht naar een oplossing en werden de dossiers om het gebied te mogen 
aankopen klaargestoomd en ingediend bij Natuurpunt en de gemeente… . Op het moment dat ik 
dit voorwoord schrijf is alles ingediend en zijn we in afwachting van het antwoord van Natuurpunt 
Mechelen en de gemeente Edegem om een bod te kunnen/mogen uitbrengen… . Ik heb in ieder geval 
mijn duimen gekruist. Kijk even op onze facebook of website pagina als je meer wil weten over de afloop 
hiervan. 
In het kader van deze twee dossiers wil ik uitdrukkelijk de vele medewerkers bedanken die zich voor 
dit project hebben ingezet. De inrichting en opening van het bos waren een waar huzarenstuk van de 
planning tot de uistippeling van de routes, het infobord, de happening… we konden rekenen op tientallen 
medewerkers die klaar stonden om dikwijls in de gietende regen alles tijdig klaar te krijgen. Een dikke 
pluim hiervoor. 
Maar ook tegenslagen: BRAND op Fort 7
Maar 2017 had ook enkele flinke tegenslagen in petto. Op 30 oktober gingen meteen alle alarmbellen 
af toen er brand op het fort werd vastgesteld. In de late namiddag zag een alerte voorbijganger een 
rookpluim en verwittigde hij enkele bestuursleden. De Sarta barak (gelukkig geen deel van het 
oorspronkelijke fort), stond op verscheidene plaatsen in brand. De brandweer was snel en massaal ter 
plaatse met blus- en tankwagens (zie verder in dit nummer). De brand blussen bleek geen éénvoudige 
klus en een aantal asbestcementen-dakbedekkingsplaten begaven het waardoor een veiligheidsperimeter 
werd ingesteld. Bij de opvolging was het vooral pijnlijk om de vooringenomenheid van politie en parket 
te moeten vaststellen (“zelfontbranding”) waarbij wij echt moeite hadden om hen nog maar de foto’s 
van de veelvuldige brandhaarden in twee gescheiden lokalen te laten bekijken… laat staan op te nemen 
in de PV.   Tot slot hieromtrent toch nog even een positieve noot: Natuurpunt Mechelen helpt ons 
voortreffelijk in dit dossier en opnieuw waren er heel wat leden die ons enorm (letterlijk dag en nacht) 
hebben geholpen om deze moeilijke week door te komen. 
En wat gaat 2018 ons bieden? 
Wordt het ook zulk een gouden jaar als 2017 ? Als voorzitter zou ik in 2018 vooral willen inzetten op 
consolidatie. 2017 was duidelijk een jaar van doorbraken en sterke uibreiding van activiteiten. Laat er ons 

Bestuursleden en coördinatoren
Hugo Waeterschoot, voorzitter
en coörd. Beleidswerkgroep
03/455 22 12 - 0477/33 23 30 
hugo.waeterschoot@scarlet.be
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03/457 46 99- erlend.hansen@skynet.be
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Frans De Cortlaan 42, 2610 Wilrijk
0468/12 33 36-callaertsguido@telenet.be
Rudi Leemans, 
conservator Groen Neerland 
03/828 43 16-rudolf.leemans@telenet.be
Tuur Wuyts, contactpunt Fort 7 
contact.fort7@zuidrand.be 
03/449 99 11– 0474/55 25 75
arthurwuyts@telenet.be
Bob Gabriels, webmaster
bob.gabriels@telenet.be
Lucy de Nave, bestuurslid
03/237 99 52–lucy.denave@antwerpen.be
Nicole Boussemaere, bestuurslid
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nicole.boussemaere@gmail.com
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0478/56 45 84
stanislas.marichal@telenet.be

 Omslagfoto: Hermelijn in winterkleed © Rudy Vansevenant
 Foto’s p.2: Roodborst & Brandganzen © Rudy Vansevenant
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Verzekering: ieder lid is verzekerd inzake burger lijke aansprake lijkheid bij deelname aan de 
Natuurpuntactiviteiten. Niet-leden gaan mee op eigen verantwoordelijkheid.

Inschrijving voor de autobustochten: de prijs is 18 of 20 euro afhankelijk van de afstand. 
Studenten betalen 15 of 18 euro. Alle gezinsleden tot en met 12 jaar gaan gratis mee indien 
vergezeld van ouders.

De eerst ingeschrevenen hebben voorrang indien de deelnemingsprijs betaald werd. Wie na 
storting niet mee kan, moet zo vlug mogelijk de leiding verwittigen zodat mensen die op de 
wachtlijst staan, kunnen meegaan. 

Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, gaat de tocht door met eigen wagens.

Annulatie bij autobustochten: leden die door ernstige redenen niet kunnen deelnemen en 
uiterlijk 2 dagen vooraf de leiding verwittigen, hebben recht op een tegoedbon voor een 
volgende bustocht. 

Annulatie bij weekends en reizen: om tijdig vervanging te vinden vragen we u om afzegging 
zo spoedig mogelijk te melden. Teneinde de kosten te recupereren vragen we steeds 10 % van 
de totale prijs bij afzegging. Bij afzegging binnen de maand voor de reis dient er minimum 
25 % van de totale prijs te worden betaald of de reeds gemaakte kosten indien deze hoger 
liggen dan 25 %. 

dus in 2018 vooral voor zorgen dat we de restfinanciering van deze projecten kunnen invullen en 
we dit allemaal goed beheerd krijgen. Het werven van nieuwe medewerkers voor onze nieuwe 
gebieden en het goed draaiende houden van de afdeling zijn primordiale uitdagingen voor 2018. 
Toch liggen er ook nieuwe uitdagingen in het verschiet die we zeker niet mogen laten liggen. 
Het opstellen van een natuurbeheerplan en erkenningsaanvraag als natuurreservaat voor het 
Uilenbos is er maar ééntje van. Hiervoor zijn de resultaten van gedegen inventariswerk heel 
belangrijk op alle vlakken (vogels, planten, insecten, zoogdieren, …). 

Een hele grote DANK U aan alle medewerkers
Oef… wat een verhaal zeg… We zouden bijna vergeten dat ook voor het “dagdagelijkse beheer van de afdeling” heel wat leden/bestuursleden 
op de voor- en achtergrond heel wat werk verrichten cruciaal om de afdeling springlevend te houden. Financiën, de (nieuwe) website, 
facebook en ons blad rAntGroen (communicatiewegen die voor vele leden het belangrijkste contactpunt vormen met de vereniging), het 
onderhoud van onze gebieden (Fort 7 en Groen Neerland), de planning en wekelijkse 
excursies verzorgd door leden en Ardea, de vogelwerkgroep, de oooo zoooo belangrijke 
inventarisaties van fauna en flora (de basis voor natuurbeheer, -beleid en -beleving) en 
ga zo maar door. Eén ding is zeker Natuurpunt is springlevend in Wilrijk, Edegem en 
Hove, heeft een erg groot draagvlak en blijft groeien aan een hoog tempo gedragen 
door zo vele vrijwilligers, jong en oud. Je zou voor minder euforisch zijn als voorzitter, 
niet ?. 
Duurzaam groeien betekent natuurlijk ook dat we steeds op zoek zijn naar helpende 
handen (zie verder in dit nummer) om al deze taken te kunnen waarmaken. Laat jij 
ook iets weten ?

Mijn nieuwjaarswens draag ik dan ook op aan alle helpende handen, klein of groot. Jullie zijn “de schat” van de vereniging. Een heel fijn 
en natuurvriendelijk 2018 aan alle leden van Natuurpunt !

Hugo Waeterschoot

De eindejaarsfeesten zijn voorbij en het nieuwe jaar is gestart.      
Wellicht heb je behoefte om nu een frisse neus te halen in 
de natuur. Welnu, zoek het niet te ver en kom de benen eens 
strekken op ons fort. We maken er een ontspannende wande-
ling van met gelegenheid voor een vlotte babbel.        
Nadien kan je in ons lokaal De IJsvogel iets warms drinken of 
een pittige Gageleer proeven.

Afspraak: om 14.15 u. aan de ingang van het fort,   Legerstraat 
40 (schuin over nr. 75).
Mee te brengen: aangepaste kleding en stevige schoenen 
(eventueel laarzen bij regenweer) en vergeet ook je verre kijker 
niet !
Gids: de fortgidsen  
Leiding :   Lucy de Nave - 03/237 99 52 of  0485/71 73 48  
   (GSM alléén bereikbaar  de dag zelf)           

Dinsdag 2 januari - 14.15 u.
Nieuwjaarswandeling op Fort 7
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 Iedereen is welkom op alle wandelingen. Honden zijn niet toegestaan op onze activiteiten.
 De gids/leiding treedt op als educatieve begeleider van Natuur- en Milieueducatie Natuurpunt.
           1 = slentertocht
  - kostendelend vervoer aan 5 eurocent/km       2 = kleine makkelijke afstand
  wordt op de afspraakplaats georganiseerd     3 = stevige maar niet moeilijke wandeling
     ARDEA activiteiten aan 7 eurocent/km     4 = stevige en moeilijke wandeling
 
  - kindvriendelijke tocht
           1 = algemene tocht
  - inschrijven/aanmelden noodzakelijk     2 = natuurthematocht
                            3 = specialisatie voor iedereen

- in samenwerking met vogelwerkgroep Ardea 4 = determinatietocht

Vogelwerkgroep ARDEA nodigt je graag uit op de eerste vogel-
tocht van het nieuwe jaar. Omdat de dagen nog kort zijn, voert 
deze uitstap ons niet te ver en bezoeken we traditioneel enkele 
natuurgebieden in Tholen of Zuid Beveland. Zoals gebruikelijk 
toasten we op een nieuw en vogelrijk  natuur(punt)jaar. 
Deze tocht levert meestal enkele mooie waarnemingen op: 
Sneeuw gors,  Strandleeuwerik, Kleine zwaan, Havik, Slecht-
valk, Blauwe kiekendief, … behoren allemaal tot de mogelijk-
heden.
Mochten we dit jaar nog eens een echte ouderwetse vriesdag 
meemaken, dan zullen ongetwijfeld heel wat wintergasten van 
de partij zijn: ganzen, eenden, brilduikers en nonnetjes. We 
nemen alleszins de nodige tijd om rustig rond te speuren naar 
al wat in de kijker of telescoop komt.

 ‘s Middags zorgen we voor een gezellig café, waar we naast een 
drankje ook een kom warme soep kunnen krijgen. 
Graag tot dan! 
Afspraak: om 8.30 u. op de parking  aan ‘t Spant, onder viaduct, 
Boomsesteenweg 335 Wilrijk. Einde ter plaatse rond 17.00 u. 
Mee te brengen: picknick, kijker, telescoop, vogelgids, foto-
toestel, stevig schoeisel en bij regenweer laarzen. 
Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
Leiding: Marc Hofman  03/448 30 68 - 0494/56 01 07

Zondag 7 januari - 8.30 u.
Nieuwjaars-vogelexcursie ... of Jenevertocht

Zaterdag 13 januari - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7

Onze eerste historische rondleiding van 2018 is opnieuw een 
winterwandeling. Dit betekent dat we de gebouwen niet be-
treden om de vleermuizen in hun winterslaap niet te storen.
We nemen u mee op een ontdekkingstoer op de fronten van 
het fort. Het open zicht op de wallen maakt het de bezoeker 
mogelijk om de originele structuur, zowel als de latere aanpas-
singen waar te nemen. Onder begeleiding van een gids krijg je 
een goed beeld van het oorspronkelijke uitzicht en de werking 
van het fort.

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel.
Leiding: Philippe Vanhove
Gidsen: historische gidsenploeg

Zaterdag 13 januari of zondag 14 januari
INBO watervogeltellingen
Zie uitgebreide aankondiging van 17 februari
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Een jaarlijkse traditie, dat is de vogeltocht naar Schouwen-
Duiveland en Goeree-Overflakkee. Dit jaar leggen we iets meer 
het accent op  Schouwen-Duiveland. Zo gaan we daar een dui-
nen- en strandwandeling proberen in te lassen op zoek naar 
zeehonden (dat mag toch op een vogeltocht, niet?) en aan zee 
en strand gebonden vogels. 
Op de landbouwgebieden speuren we naar ganzen en zwanen, 
Kol-, Riet-, Brand- en Rotganzen zijn de vaste waarden, bo-
vendien ontdekken we meestal wel ergens een rariteit. Wilde 
en Kleine zwaan wordt ieder jaar moeilijker, maar we zoeken 
het uit. De natuurgebieden leveren zeker een mooi lijstje aan 
eenden en steltlopers. De Slechtvalk duikt altijd wel ergens op, 
maar het Smelleken dat wordt een ander paar mouwen. En dan 
is er Brouwersdam met zijn uitdagingen, zien we dit jaar nog 
eens Roodhalsfuut en Kuifduiker? Roodkeelduiker en IJseend  

Zaterdag 13 januari - 20.00 u.
Winteravond - werk van eigen leden
Vanavond is Rudi Leemans onze gastheer met reisimpressies 
van Indochina (november 2016) en Kirgistan (juni 2017).
Het wordt ongetwijfeld een boeiende avond.
Afspraak: Districtshuis, Bist, 1 te Wilrijk
Bijdrage in de onkosten : €2
Aanvang  om 20.00 u., einde rond 22.15 u.

Leiding: Tuur Wuyts - 03/449 99 11    
                  Hugo Waeterschoot - 03/455 22 12
   hugo.waeterschoot@scarlet.be

Zondag 21 januari - 8.30 u.
Lier – Anderstad

De Netevallei tussen Lier en Duffel is nog steeds een rustig en 
gevarieerd gebied om uit te waaien en naar vogels te kijken.                                                                      
Er zijn uitgestrekte rietvelden, open water, wilgenbossen, ber-
ken en fors struikgewas. Dit alles ingebed tussen de slingerende 
Nete en  het rechtlijnige Netekanaal.    
Aan de overzijde van de Nete is het kasteel Ringenhof een vast 
herkenningspunt en over het Netekanaal zijn de grove dennen 
langsheen de bekkens van Waterlink een toevluchtsoord voor 
allerlei vogels.      
We  stappen tot aan het sluizencomplex van Duffel waar het 
Netekanaal uitmondt in de Nete.       

Om steltlopers te zien hangt het er van af  hoe het tij op de Nete 
op dat ogenblik is.
Afspraak:  om 8.30 u. op de Bist te Wilrijk. Einde ter plaatse 
rond  11.30 u.           
Opgelet: bij sneeuw, ijzel of mist gaat deze tocht NIET door.   
Bij twijfel, bel de leiding.
Mee te brengen:  verrekijker, telescoop, vogelgids, aangepaste 
kleding en stevige wandelschoenen.
Gids: Tuur Wuyts - 03/449 99 11 of 0474/55 25 75                                                 
Leiding: Wim Vandeweyer  - 03/321 32 23 of 0485/60 54 97

Zondag 28 januari - 7.45 u.
Bustocht naar Zeeland en Zuid-Holland (NL)

Zondag 21 januari - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7

Dit jaar bieden we meer historische rondleidingen aan op fort 
7 teneinde iedereen de kans te geven om het fort eens op een 
andere manier te leren kennen. 
Dit gebied is uiteraard niet gebouwd met de bedoeling om een 
natuurgebied te worden. Wat was dan wel de reden ? Er is een 
fortuin uitgegeven om dit fort te bouwen, maar waarom ? En 
wanneer ? Het is een militair verdedigingswerk, maar tegen wie 
moesten wij ons verdedigen ? Benieuwd ? Kom naar de ingang 
van Natuurpunt en volg een rondleiding met een historische 
gids. Een wereld gaat voor u open !

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel.
Leiding: Philippe Vanhove
Gidsen: historische gidsenploeg
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Een beetje later dan gebruikelijk maar zoals ieder jaar tellen we 
de overwinterende vleermuizen op Fort 7. Deze telling vormt 
een belangrijke basis voor het beschermingsstatuut van het 
Fort. Er wordt steeds op een gelijkaardige manier geteld, dit 
om de telgegevens over de jaren te kunnen vergelijken: zelfde 
periode, beperkte groep, zelfde aanpak van de telling.
Verwacht geen grote getallen want de meeste vleermuizen 
overwinteren in bomen, gewoonlijk tellen we er een 30-tal ge-
spreid over een 5-tal soorten.
Afspraak: wie mee wil tellen dit jaar verwachten we om 9.30  
u. aan het Fort (ingang lokaal IJsvogel, Legerstraat te Wilrijk). 

Meebrengen: warme kleding 
en een goede zaklamp inclusief 
een stel reservebatterijen be-
horen tot de verplichte basis-
uitrusting.  De telling duurt ge-
woonlijk tot 15.00 u. zodat ook 
een picknick noodzakelijk is. 
Voorinschrijving per mail (hugo.waeterschoot@scarlet.be) of 
telef oon (03/455 22 12) is noodzakelijk aangezien het aantal 
deelnemers strikt beperkt wordt.
Gids en Leiding: Hugo Waeterschoot en Wim van Deynze

Zaterdag 3 februari - 9.30 u.
Wintervleermuistelling Fort 7

komen gewoonlijk hier in de kijker. Wil je kennis maken met 
Steenloper, Kluut, Drieteenstrandloper en nog zoveel meer 
moois, schrijf dan tijdig in. Luc en Walter schuimen in decem-
ber en januari de gebieden en het internet af op zoek naar de 
beste plekjes. 
Inschrijven: stort € 18/persoon vóór 15 januari, voor stu-
denten is dat € 15/persoon. Jongeren met begeleiding onder 
12 jaar kunnen gratis mee (wel inschrijven). Gezinnen betalen 
nooit meer dan € 50. Gelieve het bedrag over te schrijven op 
rekeningnummer BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt Zuid-
rand met vermelding van de namen van de deelnemers en een 
telefoonnummer (liefst gsm).

Picknicken doen we in een café waar ook soep te verkrijgen is.
Afspraak:  vertrek om 07.45 u. aan de Bist te Wilrijk en einde 
voor 19.00 u. ook aan de Bist.
Mee te brengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, 
warme regenvrije kledij en schoeisel, picknick en enkele euro’s 
voor soep en/of drank
Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
           luc.vanschoor@scarlet.be
Leiding: Walter Van Spaendonk - 0479/98 57 77
   Ria - 0474/81 83 53
   walter.van.spaendonk@skynet.be

Zaterdag 10 februari - 10.00 u.
Ankona

Zie verder in dit nummer.

Zondag 11 februari - 14.00 u.
Sneeuwklokjeswandeling in het Uilenbos

Het is nog volop winter maar toch zijn er al planten die niet 
meer kunnen wachten om zich uit de koude aarde omhoog te 
worstelen. We kennen allemaal het Hallerbos met zijn schit-
terende bloemenpracht, maar wat velen niet weten is dat veel 
dichter bij huis in het mooie Uilenbos van Hove, dat we pas aan 
onze gebieden hebben mogen toevoegen, er elk jaar prachtige 
tapijten sneeuwklokjes bloeien.  Voor deze namiddagwande-
ling hopen we op droog weer en een leuk winterzonnetje.
Met een beetje geluk zien we ook nog enkele reeën in het bos 
of de omliggende weiden. 
Afspraak: 14.00 uur, aan de start van het wandelparcours in 
het Uilenbos aan de Lintsesteenweg (juist voor nummer 461), 
aan het infobord (zie plannetje in dit nummer). Er is een fiets-
parking ter plaatse en de auto kan je kwijt 100 m verder aan de 
weg naar het waterzuiveringsstation.  Einde van de wandeling 
voorzien rond 16.30 u.
Mee te brengen: warme regenbestendige kledij en zeker 
laarzen (we wandelen door een erg vochtig terrein),  je verre-
kijker, fototoestel en loepje.

Leiding en gidsen:
Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30 
Gerda De Gheselle - 0472/56 58 69 
Lucy de Nave - 03/237 99 52
             0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)
Nicole Boussemaere - 0494/71 59 32
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Zaterdag 17 februari of zondag 18 februari
INBO watervogeltellingen

Het tellen van watervogels kent in Vlaanderen reeds een lange 
traditie die in bepaalde gevallen teruggaat tot in de jaren ’50 
en ’60. Duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, gan-
zen, eenden, rallen, steltlopers (en facultatief ook meeuwen) 
worden overal simultaan geobserveerd en geteld. Het doel van 
deze tellingen is om een inzicht te verkrijgen in de aantallen, de 
trends en de verspreiding van watervogels die tijdens de winter 
of de trekperiode in onze wetlands verblijven. Sinds 1979/80 
worden in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tel-
lingen georganiseerd (periode oktober-maart). Bij elke telling 
worden zoveel mogelijk gebieden bezocht die van belang zijn 
voor watervogels. Voor het uitvoeren van de tellingen wordt 
beroep gedaan op ongeveer 400 amateur-veldornithologen. 
De coördinatie van de tellingen en het beheer van de gegevens-
bank is sinds 1986 in handen van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek  (INBO). Voor de praktische coördinatie wordt 
ook beroep gedaan op een netwerk van ongeveer 25 regionale 
coördinatoren. In Antwerpen coördineert Ludo Benoy, conser-
vator van de Kuifeend, de vaste tellers per gebied. In een aan-
tal internationaal belangrijke wetlands voert het Instituut ook 
aanvullende, meer frequente tellingen uit van watervogels. In 
Vlaanderen wordt sinds 1967 tevens meegewerkt aan interna-
tionale watervogeltellingen met als belangrijkste de jaarlijkse 
“International Waterfowl Census”. Deze internationale tel ling 
vormt een belangrijke basis voor de bescherming van water-

rijke gebieden onder de Ramsar-Conventie en de Europese 
Vogelrichtlijn. De midmaandelijkse telling van Januari wordt 
hiervoor aangewend.
ARDEA-medewerkers verzorgen al jaren de tellingen in onze re-
gio. Met de Schelde, de forten en enkele fraaie natuurgebieden 
zijn hier steeds mooie resultaten geboekt. Teller Marc Hofman 
noteerde onlangs in november op de vijvers van de forten nog 
recordaantallen.
De data van de tellingen in de komende maanden zijn 13/14 
januari, 17/18 februari en 17/18 maart 2018. In principe wordt 
er op zaterdagochtend geteld maar bij slecht weer kan het ver-
schoven worden naar zondag. Het zijn de lokale tel lers die het 
exacte moment en het vertrekpunt bepalen. Geïnteresseerden 
zijn altijd welkom om mee te gaan tellen. Zij nemen best zelf 
even op voorhand contact op met één van de tellers, per mail 
of telefonisch.
De gebieden en hun lokale tellers zijn:
Hobokense Polder: andre.van.langenhove@telenet.be
                     0486/82 68 22
Waterlink Aquafin: peter.bastiaensen@gmail.com
Fort VII, Fort VIII en Schoonselhof: peggy.beers@telenet.be
                                                     0485/52 81 25
Forten V,en VI: marc.hofman3@telenet.be - 0494/56 01 07
Park Kielse Vest: joris van reusel, ardea@jupiter24.be 
  0486/83 62 34

Het verenigingslokaal De IJsvogel kan hier en daar een op-
knapbeurt verdragen.  De toiletten en het halletje willen we een 
frisse lik verf geven en in het leslokaal gaan we een nieuw pla-
fond steken. Bedrijvigheid genoeg dus.   

                

Afspraak: we starten  om 9.00 u. en werken tot 12.00 u. 
Na een middagpauze starten we terug om  13.30 u .
Wie tijd en zin heeft om een handje te helpen kan contact opne-
men met één van volgende medewerkers:                                                                                                         
- Floris Van Volsem - 03/455 23 05 - 0497/86 03 01
-  Maurice De Neve - 0479/26 60 29                                                                                 -  
- Eddie Schild - 03/830 45 51 - 0498/73 60 77
Meebrengen: werkhandschoenen en aangepaste kledij.           

Zaterdag 24 februari - 9.00 u.
Klusjesdag IJsvogel

Zondag 18 februari - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7

Vandaag bezoeken we opnieuw het buitengedeelte van het fort. 
De vleermuizen houden hun winterslaap in de gebouwen en 
die willen we onder geen beding verstoren. Een bezoek aan de 
buitenwerken is echter boeiend genoeg aangezien het fort is 
gebouwd als een open artilleriebatterij. Dit wil zeggen dat het 
geschut buiten, in open lucht stond opgesteld. De winterperi-
ode is de uitgelezen periode om deze geschutsopstellingen te 
bezoeken, aangezien het zicht niet wordt gehinderd door het 
bladerdek.

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel.
Leiding: Philippe Vanhove
Gidsen: historische gidsenploeg

Zaterdag 17 februari - 18.30 u.
LAV

Zie verder in dit nummer.
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Onze eerste fotoshoot van het jaar staat in het teken van de 
aanpassingen die de Duitse bezetter liet uitvoeren op- en rond 
Fort 7. We ontdekken loopgraven, schuttersnesten, liften, …. 
En het smalspoor. Als fotograaf neem je graag de tijd - en daar 
houden wij rekening mee!  Experimenteren is toegestaan. 
We zijn hoofdzakelijk in open lucht bezig - warm aankleden is 
dus de boodschap.
Afspraak:  om 14.00 uur aan de ingang van Fort 7 - Legerstraat 
40, Wilrijk.  Einde voorzien omstreeks 17.00 uur. 
Graag vooraf aanmelden per email: andre.de.locht@telenet.be

Aantal deelnemers is beperkt tot 10.
Kosten: € 10
Mee te nemen:  cameratas, statief, reserve batterij, zaklamp. 
Vergeet geen warme kledij en stevige schoenen
Leiding: André De Locht - 0476/87 03 54

Zondag 25 februari - 14.00 u.
FO-r-TOSHOOT  “Wereldoorlog II op Fort 7”

Zondag 4 maart - 08.30 u.
Vogelexcursie Linkeroever
Langs de linkeroever van de Schelde, stroomafwaarts van Ant-
werpen, is de haven nooit ver weg - maar ligt, dankzij de com-
pensatieplicht bij de voortdurende havenuitbreidingen, ook 
een snoer van natuurparels. Deze open plassen met rietkragen, 
natte graslanden, slikken en schorren vormen niet enkel een 
mekka voor water- en weidevogels maar bieden ook heel wat 
trekvogels een welkome tussenstop. Vandaag brengen we nog 
eens een bezoek aan een aantal van deze gebieden, waarbij we 
het speurwerk naar wat er reilt en zeilt afwisselen met enkele 
korte wandelingen. Rond deze tijd van het jaar zijn de laatste 
wintergasten zoals Nonnetje en Blauwe kiekendief hopelijk 
nog present, maar kunnen we normaal ook al genieten van de 
eerste lentebodes zoals Zomertaling en Grutto. Het precieze 
programma zullen we bepalen tijdens de voorbereiding en met 
behulp van waarnemingen.be, maar potentieel interessante 
plekken zijn er meer dan genoeg: het Groot Rietveld en de 
Riet moerassen bij Kallo; Putten en Drijdijck bij Kieldrecht; de 
nieuwe natuurinrichting nabij Prosperpolder; de Doelpolder en 
het Paardenschor … .  

Tussendoor voorzien we een gezellig cafeetje waar we ons 
lunchpakket mogen aanspreken. In de late namiddag gaan we 
waarschijnlijk nog even gluren bij onze noorderburen (Ver-
dronken land van Saeftinghe, slikken bij Paal).  Zelfs voor wie 
deze gebieden al vaak bezocht heeft valt er altijd wat leuks te 
beleven – en met vele verrekijkers en telescopen zie je gegaran-
deerd meer dan alleen !
Afspraak: vertrek met eigen wagens (kostendelend à 0,07 
euro/km) om 8.30 u. onder het viaduct aan ’t Spant, Boom-
sesteenweg 333 te Wilrijk. Terug in Wilrijk omstreeks 18.00 
u. Aansluiten na de middag is mogelijk; contacteer dan ca. een 
week vóór de excursie de gids/leiding om plaats en uur af te 
spreken.   
Mee te brengen: Verrekijker, telescoop, lunchpakket, ev. vo-
gelgids en fototoestel. Bij droog weer volstaan stevige wandel-
schoenen. 
Leiding: Rudy Van Cleuvenbergen - 03/ 464 05 57 (‘s avonds)  
   rudy.vancleuvenbergen@skynet.be 
Gids: Wim Roelant - 0477/34 07 21 - roelantwim@gmail.com

Zondag 11 maart - 09.30 u.
Bourgoyen-Ossemeersen, een topper in dit seizoen

De Bourgoyen-Ossemeersen te Drongen liggen maar op een 
boogscheut van de stad Gent tegen de Ringvaart aan…. Maar 
laat je niet verschalken… ze zijn erg uitgestrekt en herbergen 
een schat aan natuurwaarden! Op het einde van de winter, 
begin van de lente huizen er bovendien duizenden eenden en 
steltlopers die bovendien erg mooi te bewonderen zijn vanop 
relatief korte afstand vanuit mooie kijkhutten. We maken 
vandaag dan ook een rondje rond het ganse gebied (ong. 6-7 
km) waarbij we een prachtig zicht krijgen op dit reservaat en de 
pleisterende vogels. Verwacht je al maar aan massa’s Smienten, 
Pijlstaarten, Wintertalingen, Brandganzen mogelijks reeds 
Rosse grutto’s, parende Aalscholvers en wie weet de Slechtvalk 
en Kemphanen. Vooral voor dit laatste staat het gebied in het 

bijzonder bekend. Deze excursie is dan ook ideaal voor wie 
deze vogels wil leren kennen aangezien de waarnemingsom-
standigheden vrijwel optimaal zijn. 
Meebrengen: goede stapschoenen of laarzen, picknick (die we 
in het bezoekerscentrum of in het cafetaria van de Sporthal 
verorberen), verrekijker en als je de gelukkige bezitter bent ook 
je telescoop.
Afspraak: we vertrekken met eigen wagens vanop de Bist te 
Wilrijk om 9.30 u. en zijn hier terug omstreeks 17.30  u.
Gids: Hugo Waeterschoot - 0477 33 23 30
            hugo.waeterschoot@scarlet.be
Leiding: Wim Vandeweyer

Zondag 17 maart of zondag 18 maart
INBO watervogeltellingen

Zie aankondiging van 17 februari.
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Zaterdag 24 maart - 16.30 u.
Slaapplaatstelling halsbandparkieten.

De Halsbandparkiet wordt vandaag de dag meer en meer waar-
ge nomen in onze regio. Deze in 1974, samen met de Alexan-
derparkiet en de monniksparkiet, uit het MELI park in Brussel 
vrijgelaten groene en lawaaierige exoot verovert meer en meer 
de parken en tuinen in onze regio. De Alexanderparkiet en de 
Monniksparkiet hebben een kleine populatie ontwikkeld in het 
Brusselse gewest. Voor de ene is het een prettige ontmoeting,  
maar voor de tuinliefhebber met fruitbomen is deze exoot een 
minder  graag gezien gast. Want deze fruit en zaad etende exo-
ten plunderen vaak het nog onrijpe fruit uit deze tuinen. Hij 
is ook meer en meer een geduchte concurrent geworden voor 
onze inheemse zaadeters. Want met hun imposante verschij-
ning (bek) en in luidruchtige groepjes worden de meestal klei-
nere inheemse vogels verjaagt. Ook heeft de holenbroedende 
Halsbandparkiet een invloed op onze inheemse holenbroeders 
zoals Spechten, Boomklever en Kauwen. Op vraag van Natuur-
punt Studie heeft ARDEA zich geëngageerd om mee te werken 
om de grootte van de Halsbandparkietenpopulatie in kaart te 

brengen. Dit kan alleen door de slaapplaatsen van deze vogels 
op te sporen en daar 2x per jaar een telling uit te voeren; 1 in 
het begin van het jaar en de andere op het einde van het jaar. 
Alle info over nieuwe slaapplaatsen is welkom via mail naar ar-
dea@hobokensepolder.be
Vandaag  organiseert ARDEA weer een telling in het Kielpark 
waar we al enkele jaren de Halsbandparkietslaapplaats moni-
toren met steeds toenemende aantallen. Iedereen is welkom 
om die avond mee te tellen. En misschien krijg je ook andere 
kleurvarianten te zien zoals de Blauwe halsbandparkiet die we 
op 18 nov 2017 hebben kunnen waarnemen ( zie foto en ver-

Zondag 18 maart - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7
Onze historische rondleidingen volgen nog steeds het winter-
parcours, dus we bezoeken de bovenbouw van het fort. 
We krijgen een uitstekend zicht op de geschutsemplaçementen 
boven op de wallen, maar ook op de aanpassingen die de Duit-
sers in de tweede wereldoorlog hebben aangebracht om van het 
dak van het fort een infanteriestutzpunkt te maken. 
Benieuwd ?

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 12.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel.
Leiding: Philippe Vanhove
Gidsen: historische gidsenploeg

Zaterdag 17 maart- 13.00 u.
ARDEA’s nestkast-timmer-dag

Wie komt mee nestkasten timmeren?
Het plaatsen van nestkasten voor Kool- en Pimpelmeesjes 
in onze tuinen zorgt al lang voor nuttige bijkomende broed-
kansen voor deze vogels. Maar ook voor heel wat andere min-
der bekende soorten kunnen nestkasten helpen om hun lokale 
populatie in stand te houden. Voor deze editie van onze nest-
kast-timmerdag gaan we daarom eens focussen op kasten voor 
o.a. Grauwe en Bonte vliegenvanger, Witte en Grote gele kwik-
staart, Boomklever- en kruiper, spechten… 
De kasten worden in de natuurgebieden in ons eigen werkings-
gebied opgehangen en opgevolgd. Daarnaast maken we ook 
nestkasten voor Roodborst, Huismus en Spreeuw: soorten die 
ook in tuinen voorkomen maar best een steuntje kunnen ge-
bruiken, en die je dus ook mee naar huis kan nemen om zelf op 
te hangen.Ook aan de grote kasten voor uilen en roofvogels, 
waarvan ARDEA’s Roofvogel- en Uilenwerking (ARUW) er al 
enkele tientallen heeft gemaakt en opgehangen, is allicht nog 
wat (onderhouds-)werk, waarbij hulp welkom is.
Onze medewerkers staan te popelen om aan de slag te gaan. 
Vlieg je er mee in?
Dames, heren, jongelui… al wie kan zagen of kloppen is welkom 
om een handje te komen helpen, of ook om gewoon te komen 

kijken en supporteren. 
Kinderen kunnen een bij-
enkastje maken. ARDEA 
zorgt voor de bouwplan-
nen, hout (planken en 
plaatmateriaal), nagels 
en schroeven, dakdich-
ting, natuurverf en 
werkgerief zoals zagen en hamers, boren, schroefmachines, 
borstels en ook voor stroom en drankjes. Maar uiteraard kan 
je ook eigen materiaal en gerief meebrengen. Vergeet zeker je 
werkhandschoenen niet. Zo maken we er een super gezellige en 
nuttige handen-uit-de-mouwen doe-namiddag van.
En wie weet hebben we binnenkort dank zij jou er weer enkele 
nieuwe leuke broedpaartjes bij!
Afspraak: welkom tussen 13 en 17 uur, op het terrein aan de 
ingang van natuurgebied Fort 7, Legerstraat te Wilrijk. Als je 
van plan bent om te komen, geef aub vooraf een seintje om een 
inschatting te kunnen maken van de nodige materialen.
Contact: Eddie Schild - 0498/73 60 77
    eddie.schild@scarlet.be
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Zaterdag 31 maart - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7
Vandaag bieden wij u onze laatste winterrondleiding van het 
seizoen aan. We bezoeken de buitenwerken zolang deze nog 
niet overgroeid zijn. Wil je dus een goed overzicht krijgen van 
de werking van het fort is het nu de uitgelezen kans om met 
een gids de plaatsen te bezoeken waar het allemaal gebeurde.

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 12.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel.
Leiding: Philippe Vanhove
Gidsen: historische gidsenploeg

Vandaag gaan we met onze fotografen-blik op zoek naar “struc-
turen, verbanden, perspectieven, symmetrie….” En laat daar nu 
op Fort 7 net geen gebrek aan zijn…..
We zoeken naar de mooiste plekjes in de droge gracht en de 
contre-escarpe. Zo respecteren we ook de rust van vleermuizen 
die in de gebouwen overwinteren.
Deze shoot is meestal in open lucht, warme kledij is dus 
aangewezen.

Afspraak:  om 14.00 uur aan de ingang van Fort 7 - Legerstraat 
40, Wilrijk.  Einde voorzien omstreeks 17.00 uur. 
Graag vooraf aanmelden per email: andre.de.locht@telenet.be
Aantal deelnemers is beperkt tot 10.
Kosten: € 10
Mee te nemen:  cameratas, statief, reserve batterij, zaklamp. 
Vergeet geen warme kledij en stevige schoenen
Leiding: André De Locht - 0476/87 03 54

Zondag 25 maart - 14.00 u.
FO-r-TOSHOOT  “Structuur”

Zondag 25 maart - 10.00 u.
Voorjaarswandeling in het Uilenbos

De wintermaanden zijn uitgeveegd en de zon geeft weer wat 
warmte. Er zijn nog geen bladeren aan de bomen dus kan de 
voorjaarsflora volop voor zijn kansen gaan. 
En… we hebben heel wat voorjaarsflora in het nattere deel van 
het Uilenbos. Het broekbos langsheen de Lauwerijksebeek her-
bergt een mooie populatie aan voorjaarsplanten waaronder het 
Muskuskruid, sleutelbloemen, Gevlekte arondskelken, Gele 
gevlekte dovenetel en grote oppervlaktes Bosanemoon.
Je mag je aan een uitbundige bloei verwachten, al hangt dat 
natuurlijk wel een beetje af van de weersgesteldheid in maart. 
Door het ontbreken van de bladeren kunnen we makkelijker de 
reeën bewonderen, wat soms mooie taferelen oplevert. Maar 
ook de vogels laten van zich horen in dit seizoen? Letterlijk dan 
wel ! Spechten en Boomkruipers zijn actief en bakenen luid-
keels hun territorium af. Voor elk wat wils dus in dit seizoen.
Afspraak: we komen bijeen om 10.00 u. aan de start van het 
wandelparcours in het Uilenbos aan de Lintsesteenweg (juist 
voor nummer 461), aan het infobord (zie plannetje in dit num-
mer). Er is een fietsparking ter plaatse en de auto kan je kwijt 
100 m verder aan de weg naar het waterzuiveringsstation. 
Einde omstreeks 12.30 u.
Meebrengen: hoge stapschoenen of beter nog laarzen zijn 

aangeraden en neem zeker en vast ook een verrekijker mee als 
je hiervan de gelukkige bezitter bent.
Voor meer info: Uilenbos@zuidrand.be 
Gidsen: Uilenbosteam (Hugo, Gerd, Lucy en Nicole)

slag van deze telling op het ARDEA blog). Of wie weet krijgen 
we wel een Alexanderparkiet en/of een Monniksparkiet te zien.
Afspraak: aan de hoofdingang van het Kielpark, St-Bernard-
sesteenweg, Antwerpen-Kiel om 16.30 u. ! 
Einde rond 18.30 uur.

Aanmelden gewenst voor 10 maart via mail naar ardea@
hobokensepolder.be, of telefonisch via Walter, want in geval 
van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander 
moment.
Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker
Gids: Walter De Weger - 0495/23 77 10
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Maandag 2 april- 8.30 u.
Voorjaarsbloeiers in het Zevenbergenbos van Ranst

Het Zevenbergenbos van Ranst staat in de wijde omtrek 
bekend voor zijn uitbundige voorjaarsflora, die meestal rond 
eind maart en begin april een hoogtepunt bereikt. Sinds 1998 
is het grootste deel van het boscomplex door de zusters van het 
Convent van Betlehem via een erfpachtovereenkomst in be-
heer van Natuurpunt gegeven om de natuurwaarden veilig te 
stellen. Deze natuurwaarden dankt het bos niet enkel aan zijn 
eeuwenoude geschiedenis, maar ook aan de ligging op de over-
gang tussen de zandgronden van de Kempen en de vruchtbare 
zandige leemgronden ten noorden van Lier. In het voorjaar, 
wanneer de bomen nog niet in blad staan, wordt de bodem om-
getoverd tot een kleurrijk bloementapijt met ondermeer Slanke 
sleutelbloem, Bosanemoon, Speenkruid, Gevlekte aronskelk en 
op wat natter terrein ook Heelkruid, Vogelmelk en Gele dove-
netel. Omdat op sommige plaatsen een schelprijke en daardoor 
kalkrijke laag dicht  bij de oppervlakte komt, vinden ook zeld-
zame pareltjes zoals Eenbes er een geschikte groeiplaats. In de 
vroege lente is het Zevenbergenbos niet enkel floristisch erg 

interessant en afwisselend; met wat geluk laten ook enkele van 
de 5 spechtensoorten die hier voorkomen zich horen of zien. 
Het beheer van het bos richt zich vooral op het creëren van een 
mozaïekstructuur met bomen van verschillende leeftijd en van 
verschillende soorten, voldoende dood hout in het bos en be-
strijding van exoten. 
Afspraak: vertrek met eigen wagens (kostendelend vervoer) 
om 8.30 u op de Bist te Wilrijk. Je kan ook om 9.00 u. aan-
sluiten op het vertrekpunt van de wandeling (Mariagrot kas-
teel Zevenbergen – Kasteeldreef 22 te Ranst) mits een seintje 
vooraf aan de leiding. Einde ter plaatse rond 12.00 u. 
Mee te brengen: aangepaste kledij en stevige wandel schoenen; 
ev. verrekijker, loep en fototoestel.  
Plaatselijke gids: Luce Vos 
Leiding: Rudy Van Cleuvenbergen - 03/464 05 57 (‘s avonds)  
   rudy.vancleuvenbergen@skynet.be 
    Wim Vandeweyer – 0485/60 54 97
    wim.vandeweyer8@gmail.com

Zaterdag 31 maart - 19.00 u.
Nacht van de Steenuil - infomoment & wandeling te Hove
Voor de 2e keer nodigen we iedereen graag opnieuw uit om 
meer te weten te komen over uilen die bij ons in de buurt leven. 
Ook al zijn deze prachtige vogels erg zeldzaam geworden in ons 
sterk verstedelijkt land, toch zijn er hier en daar nog geschikte 
plaatsen waar een soort als het kleine, vinnige maar schuwe 
Steenuiltje voorkomt. Dankzij de hulp van natuurbescher-
mers (broedkasten plaatsen in kerken en schuren) wist ook de 
Kerkuil te overleven. De Bosuil doet het de laatste jaren zelfs 
prima en komt nu voor in parken en tuinwijken. En hoe doet de 
Ransuil het tegenwoordig? Op deze infoavond kom je er meer 
over te weten.
Tijdens de jaarlijkse Nacht van de Steenuil, een evenement 
dat op tal van plaatsen in Vlaanderen wordt georganiseerd door 
de Steenuilwerkgroep van Natuurpunt, wordt vooral de klein-
ste bij ons voorkomende uilensoort, typisch voor kleinschalig 
weidelandschap, in het licht gezet. Ook ARDEA’s Roofvogel- en 
Uilenwerking (ARUW), een team dat al enkele jaren bezig is 
met lokaal onderzoek en broedkasten plaatst, doet mee en ver-
welkomt alle natuur- en uilenliefhebbers op een lokaal event. 
Tijdens een korte voordracht kom je heel veel te weten over 
onze uilen, in het bijzonder over de Steenuilen o.a. hun gedrag 

en waar ze te vinden. ARUW licht ook toe hoe zij al enkele jaren 
in onze buurt deze vogels onderzoeken en beschermen. Na dien 
nemen deze uilen-kenners ons mee tijdens een stiltewande-
ling, en gaan we op de beste plekjes in de omgeving op zoek 
naar Steenuil, Kerkuil en Bosuil. Met wat geluk horen we ze 
roepen en vangen we er een glimp van op! 
Napraten tussen pot en pint is mogelijk, het is tenslotte de 
nacht van de Steenuil. Bij onze eerste editie in 2017 waren 
heel wat families en kinderen aanwezig en hoorden we zowel 
de Steenuil als de Bosuil roepen.
Afspraak: in de bovenzaal van het gemeentelijk ontmoetings-
centrum De Markgraaf, Kapelstraat 8, Hove.
Aanvang om 19.00 uur stipt. Einde wandeling: ca. 21 uur, na-
dien napraatmoment met een uilenkoek en uilenpint!
Leiding: Eddie Schild (0498/73 60 77)
Het aantal deelnemers is beperkt, vooraf inschrijven is dus 
verplicht. Dat kan via een mailtje naar Niels Schild (schild.
niels@scarlet.be), met opgave van je naam en het aantal perso-
nen. Kinderen zijn welkom, wel graag apart vermelden.
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Zaterdag 14 april- 13.00 u.
Lentewandeling in de “Vallei van de Drie Beken” Deurne (Vl.Brabant)

Voor deze lentewandeling trekken we naar het Vlaams natuur-
reservaat “De vallei van de Drie Beken” te Deurne deelgemeente 
van Diest in Vlaams Brabant. Dit gebied gelegen tussen het 
Hageland en de Kempen wordt beheerd door het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) en werd in 1997 tot natuurreservaat 
omgevormd. Het totale reservaat strekt zich uit van de Paalse 
Plas in Beringen tot aan de Turnhoutsebaan in Molenstede en 
biedt een thuis aan circa 100 soorten broedvogels, 20 soorten 
sprinkhanen, 189 soorten spinnen, circa 350 plantensoorten 
en een 125 soorten zwammen. Totaal werden er een 150-tal 
Rode-lijstsoorten waargenomen in het gebied. 
We maken een algemene natuurtocht door een deel van het 
reservaat en hopen je te boeien door de veelzijdigheid ervan.

Afspraak: om 13.00 uur onder de viaduct van de A12 richting 
Antwerpen, ter hoogte van het kruispunt met de Fabrélaan te 
Wilrijk of ter plaatse om 14.15 uur aan het infobord van het 
ANB, Molenberg 3290 Deurne Diest.  Einde van de wandeling 
voorzien rond 17.00 u.
Mee te brengen: laarzen zijn onontbeerlijk, eventueel regen-
kledij, je verrekijker, fototoestel en loepje.
Leiding en gidsen: Lucy de Nave - 03/237 99 52
  0485/71 73 48(enkel op de dag zelf bereikbaar)
        Nicole Boussemaere 0494/71 59 32

Zondag 15 april - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7
Naar alle verwachting kunnen we vanaf vandaag de zomer-
rondleidingen terug hernemen. Alles hangt af van het weer. 
Als de vleermuizen beginnen uit te vliegen kunnen we opnieuw 
de gebouwen betreden en zo de plaatsen bezoeken die een half 
jaar verboden terrein zijn geweest. 
Benieuwd naar hoe de soldaten in de forten leefden en werkten ? 
Onze gidsen staan volledig ter uwer beschikking!

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 12.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel.
Leiding: Philippe Vanhove
Gidsen: historische gidsenploeg

Vogelwerkgroep ARDEA telt voor het vijfde opeenvolgende jaar 
het aantal broedparen van haar boegbeeld in het Schoonselhof. 
Ook dit jaar trekken we behoedzaam en voorzichtig één keertje 
de kolonie in om de evolutie op te volgen. In het verwilderde 
bos achter de kasteelvijver nestelen de reigers er vooral op de 
kruinen van Grove dennen. Bewoonde reigernesten zijn in april 
herkenbaar door de aanwezigheid van volwassen vogels op het 
nest of verse uitwerpselen, eierschalen en braakballen onder 
de nestbomen. Vorig jaar telden we 47 broedkoppels, een toe-
name van 13% t.o.v. 2016. We verwachten dat dit aantal zal 
stagneren. Hoe het dit jaar met de reigerkolonie vergaat kan je 
zelf vaststellen op deze dag. 

Opgelet : bij slecht weer wordt de telling verplaatst naar een 
latere datum.
Afspraak:  start om 15.00 u. aan de ingang Legerstraat van het 
Schoonselhof.  Vermits we het aantal deelnemers, ter voorko-
ming van mogelijke verstoring, beperken is vooraf aanmelden 
nodig. Wie wil deelnemen geeft vooraf een seintje met opgave 
van telefoonnummer aan Luc. Dat kan telefonisch of per e-
mail.
Meebrengen: laarzen of stevige wandelschoenen, verrekijker, 
camera, hoofdbescherming.
Leiding: Luc Van Schoor 0494/33 63 09
   luc.vanschoor@scarlet.be

Zaterdag 14 april- 15.00 u.
Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie in het Schoonselhof

Zondag 8 april - 14.00 u.
Natuur & kunst in het Middelheim

Het Middelheimmuseum ligt sinds 1950 in het Antwerpse 
Middelheimpark. Dit openluchtmuseum werd in de loop der 
jaren opmerkelijk uitgebreid. In een bijzondere setting biedt 
het openluchtmuseum een boeiend overzicht van meer dan 
honderd jaar beeldende kunst. Na een grondige meta morfose 
ging het vernieuwde museum eind mei 2012 weer open. Het 
museumterrein werd met 5 ha uitgebreid en er wordt nog 
steeds geînvesteerd in de aangroei van de collectie.
Maggy Troffaes, natuurgids in onze afdeling en tot voor haar 
pensio nering werkzaam in het museum, nodigt ons hier 

vandaag uit  op een wandeling die natuur en kunst perfect com-
bineert. Nadien kunnen we nog wat keuvelen in de gezellige 
cafetaria of bij mooi weer op het terras buiten.
Afspraak: om 14.00 uur aan de ingang van het Middelheim-
museum, Middelheimlaan 61, Antwerpen. Einde van de wan-
deling om 16.00 uur ter plaatse.
Mee te brengen: fototoestel, loepje
Gids: Maggy Troffaes                      
Leiding: Lucy de Nave 03/237 99 52 
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)
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21ste editie ANKONA-ontmoetingsdag
Zaterdag 10 februari 2018
09.30 u. – 16.30 u.
UA Campus Groenenborger, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen

De ANKONA-ontmoetingsdag is hét uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. 
Deze studiedag wordt georganiseerd samen met het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA). Het thema van 
deze editie is 25 jaar ‘Europese natuur - ’Think global, act local.
Een greep uit het aanbod: 
Vleermuizen op kerkzolders op basis van DNA-onderzoek, 
Slechtvalken in provincie Antwerpen en Vlaanderen,
Drones en weidevogelbeheer, 
Ontsnipperingsbeleid en faunatunnels,
Duizendknoopbestrijding en 
de Wolf in de Kempen.

In de voormiddag kan je van de ene parallelle sessie zappen naar de andere en zo je menu zelf samenstellen.
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 3 februari 2018. 
Schrijf je in en bekijk het volledig programma op www.ankona.be (rubriek ‘ontmoetingsdagen’).
Gedurende de dag kan je info- en boekenstands van diverse (natuur-)verenigingen bezoeken.

 Meer info:
 ANKONA-secretariaat:
 Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
 Peggy Beers - 03/240 57 28
 e-mail: ankona@provincieantwerpen.be
 websites: www.ankona.be
  http://nl-nl.facebook.com/ankona.provant

Ontluikend groen zoekt zijn plekje in het monument Fort 7 - 
waar zijn die groene blaadjes ? Waar zijn die stevige muren ?  
Hoe gaat natuur te werk in het monument ?  
Dit is een Macro opportuniteit, maar we vergeten ook de close-
up en de groothoek niet.  
Deze shoot is meteen ook de laatste gelegenheid in Fort 7 - we 
keren hier pas terug einde oktober.  
Dus als je nog unieke beelden mist in je collectie is meelopen 
nu een must.

Afspraak:  om 14.00 uur aan de ingang van Fort 7 - Legerstraat 
40, Wilrijk.  Einde voorzien omstreeks 17.00 uur. 
Graag vooraf aanmelden per email: andre.de.locht@telenet.be
Aantal deelnemers is beperkt tot 10.
Kosten: € 10
Mee te nemen:  cameratas, statief, reserve batterij, zaklamp. 
Vergeet geen warme kledij en stevige schoenen
Leiding: André De Locht - 0476/87 03 54

Zondag 29 april - 14.00 u.
FO-r-TOSHOOT  “Lentegroen in het Monument”

Zondag 22 april- 14.00 u.
Lentewandeling Fort 7

Aprilse grillen zullen er ons niet van weerhouden om onze len-
tespeurtocht op “ons Fort” te houden. Nu de eerste, nog niet 
zo erg krachtige zonnestralen het aardoppervlak verwarmen 
beginnen de planten opnieuw uit te lopen. Samen gaan we op 
zoek naar prachtige voorjaarsbloeiers zoals Gulden sleutel-
bloem, Daslook en Hondsdraf die genieten van deze eerste 
warmte onder een nog vrijwel kaal bladerdek. Dat gebrek aan 
bladeren zorgt er ook voor dat vogels zoals Winterkoning, 
Tjiftjaf, Roodborst en Zwartkop zich in deze periode niet enkel 
laten horen maar ook goed laten bewonderen.

Afspraak: 14.00 uur, aan de ingang van Fort 7  Legerstraat 40 
(schuin tegenover nr. 75) te  2610 Wilrijk  Antwerpen. Let op 
het spandoek vanNatuurpunt aan de ingang. 
Einde van de wandeling voorzien rond 16.30 u.
Mee te brengen: stevig schoeisel of laarzen (we wandelen op 
aarde en in ’t gras), eventueel regenkledij, je verrekijker, foto-
toestel en loepje.
Leiding en gidsen: Lucy de Nave - 03/237 99 52
  0485/71 73 48(enkel op de dag zelf bereikbaar)
        Nicole Boussemaere 0494/71 59 32



rAntGroen - 15

 verenigingsberichten

Zaterdagavond 17 februari, onze jaarlijkse ledenbijeenkomst
Van 18.30 u. tot…
Wat is er van al die uitdagingen voor 2017 terechtgekomen 
en wat staat er zoal op het programma voor 2018 ? 
Plaats: Franciscuszaal van de Arkgemeenschap, Groenstraat n° 46 (recht over n° 47)

Jaarlijks bezorgen we jullie een overzicht van het reilen en zeilen van onze 
afdeling, een formule die we vorig jaar in een gesmaakt nieuw kleedje heb-
ben gestoken. 
Deze gezellige maar ook leerzame avond gaat ook dit jaar door in de mooie 
nieuwe zaal van de Arkgemeenschap naast het kasteeltje van de Windhoek 
op de grens van Mortsel met Hove, vlakbij de Mechelse steenweg. Prachtig 
gelegen in een bosje en bovendien makkelijk te bereiken met de wagen. 
Parkeergelegenheid op de parking vooraan of in de omliggende straten. Of 
met het openbaar vervoer (bus 50-51-90-91… stoppen allemaal binnen de 
200 meter en tram 7 en 15 op 800 meter). De spandoek van natuurpunt 
zal de ingang aanduiden.

Vorig jaar kondigden we aan dat 2017 een groooote uitdaging zou worden vooral omdat we hoopten om het Uilenbos te kunnen 
kopen. Nu, dat is gelukt en mogelijks… nog meer ook. Er hangt letterlijk nog meer in de lucht vandaag…maar je zal moeten aan-
wezig zijn om hier meer over te weten te komen. 

Vanavond bieden we je verder: een overzichtje van hoe onze afdeling 2017 is doorgekomen en enkele belangrijke activiteiten en 
prioritieten voor onze werking in 2018. Wat toelichting met foto’s van het Uilenbos en het splinternieuw ingerichte Frijthout, 
zullen zeker niet ontbreken… voor velen misschien een eerste kennismaking. 
In 2018 is het tevens 100 jaar geleden dat de 2de wereld oorlog beëindigd werd, wat hierdoor het thema wordt voor de Forten-
gordeldag in mei. Niet meer dan logisch dat we onze collega’s historische gidsen even aan het woord laten. Verder is 2018 opnieuw 
een verkiezingsjaar en hebben we als bestuur een wensenlijstje klaargemaakt voor de gemeenten waar we actief zijn (Edegem en 
Hove) en het district Wilrijk. We laten je er mee kennismaken.  Gedurende het korte formele deel bevestigen we het bestuur en 
geven we een inzicht rond de “financiële schulden” die we door de aankopen zo spoedig mogelijk wensen te delgen. 

En …natuurlijk met veel foto’s tijdens de kaasmaaltijd waarbij je kan genieten van een babbel met de buren, andere eensgezinden…
De opbrengst van vandaag gaat integraal naar het aankoopproject van het Uilenbos. We vragen geen vast bedrag voor deze 
kaas- en wijngeneugten. Je kan/mag dus je eigen bijdrage bepalen*, we geven je enkel een richtwaarde van de aankoopprijs,                                                                                           
die bedraagt 11 euro (inbegrepen 2 glazen wijn/water).
Graag je deelname bevestigen via mail aan Erlend Hansen (erlend.hansen@skynet.be) of per SMS op 0472/78 20 58 voor 10 fe-
bruari i.v.m. een juiste inscchatting van de aankopen. Je komt toch vast en zeker, niet !

*giften boven de 40 € zijn fiscaal aftrekbaar mits gestort op Rek. n° BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Mechelen met vermelding “Gift 
Fondsnummer F-04008 Grote Boshoek-Project Uilenbos”. Een belastingsattest volgt in 2019

Steun jij ook de aankoop van het Uilenbos? 
Het Uilenbos te Hove is een grootse en erg belangrijke recente aankoop door onze afdeling waarmee we een brok zeer interessante 
natuur hebben veiliggesteld voor de toekomst.
De aankoop heeft echter véél centen gekost; vandaar deze oproep voor steun. 

Steun ons door een certificaat van het bos te kopen:
• Voor € 50 steun je 10 m²
• Voor € 125 steun je 25 m² 
• Voor €  500 steun je 100 m²                       

We bezorgen je een mooi fotocertificaat voor deze ondersteuning, vanaf 25 m² nodigen we je bovendien ook persoonlijk jaarlijks 
uit voor een sponsorwandeling en voor 100 m² komt er een boom met je naam. 
En natuurlijk zijn deze bedragen aftrekbaar van je belasting (voor 45 %) indien je stort op Gift Fondsnummer F-04008 Grote 
Boshoek-Project Uilenbos. 
Stuur wel ook even een bevestigingsmail met je adres naar Hugo.waeterschoot@scarlet.be zodat we het certificaat ingekaderd bij 
je thuis kunnen bezorgen.
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14 oktober: opening van het Uilenbos. 
Een echte feestdag voor de natuur, de gemeente en de 
vele bezoekers

Na vele jaren inspanning konden we op 17 augustus de aan-
koop van het Uilenbos realiseren. In een record tempo en met de 
ongelooflijke steun vanwege de gemeente Hove, de streekvereni-
ging Zuidrand en Natuurpunt nationaal, konden we op 14 oktober 
het Uilenbos openstellen. Met een tiental vrijwilligers onwierpen 
we een reglement en een wandelparcours door het bos (zie artikel 
rond het Uilenbos) en richten we het bos in zodat het op een ge-
controleerde manier toegankelijk kon worden gesteld. De feeste-
lijke opening vond plaats op zaterdag 14 oktober. Samen met de 
sche pen voor leefmilieu Bart Van Couwenberghe (Hove), de député 
Rik Röttger en de algemene directeur van Natuurpunt Chris Steen-
wegen, openden we de toegangsweg tot het bos. De gemeente Hove 
benadrukte de geoliede samenwerking met Natuurpunt rond het 
vrijwaren en beheren van de open ruimte in Hove, de provincie het 
belang van het bos voor het Trage Wegenparcours en Natuurpunt 
de biologische waarde van het bos en haar politiek om burgers hier-
van op een gepaste manier mee te laten kennismaken.  Honderden 
mensen wandelden met ons mee die namiddag genietend van het 
heerlijke weer, de herfstse kleurenpracht van het bos en de edu-
catieve standjes rond reeën, de vogelpopulatie en de majestueuze 
bomen van dit bos. Naast een bezoek aan het bos konden de deel-
nemers genieten van het streekmarktje waar lokale landbouwers en 
ambachtslieden hun producten voorstelden. Een mooie samenwer-
king voor het behoud van open ruimte in balans met lokale cultuur 
en economie. Vele mensen kwamen er op af en allen genoten ze er 
met volle teugen van… getuige de foto’s.

30 oktober, brand op het Fort !

In de late namiddag van 30 oktober merkte een opmerkzame burger 
rook boven Fort 7. Snel werd er alarm geblazen en rukte het brand-
weerkorps van Antwerpen uit. Enkele leden die ter plaatse kwamen 
merkten verscheidene brandhaarden op in de Sarta barak in twee 
verschillende lokalen zelfs. De brandweer had er zijn handen mee 
vol en liet versterking aanrukken van naburige korpsen en van de 
Civiele Bescherming voor de aanvoer van bluswater. 
Om beter vat te krijgen op de smeulende massa werde heel wat ma-
teriaal uit de barak gehaald en buiten gelegd zodat de brand beter 
kon geblust worden. Nog een tweetal dagen smeulden de resten 
na en was uiterste waakzaamheid geboden. De schade kan pas nu 
opgemeten worden. Een aantal asbestcementen dakplaten raakten 
beschadigd waardoor een veiligheidsperimeter werd ingesteld en 
verder onderzoek lopende is. De vele resten die buiten liggen zullen 
we moeten opruimen, wat geen gemakkelijke taak zal zijn. 
De contacten met de politie liepen niet steeds even vlot. Er werden nogal snel conclusies getrokken zonder dat men echt de zaken 
onderzocht had.  
Het waren moeilijke momenten waarbij we letterlijk dag en nacht en voor 200 % konden rekenen op een heel aantal leden en bes-
tuursleden. Dat kan en zal ik niet spoedig vergeten ! 
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Frijthout, 26 november, voormiddag: 
samen honderden struiken aangeplant !

Sinds deze zomer wordt er hard gewerkt in het Frijthout te Hove 
om het in te richten als een open ruimte waar groen en zachte re-
creatie samengaan.  Er werden grote delen van de oude beekval-
lei afgegraven en de start gegeven voor de uitwerking van een 
beheersplan. Ook bosuitbreiding staat gepland. En daar hebben 
we samen met de gemeente werk van gemaakt. Vandaag hebben 
we immers met een 20-tal natuurpunters en enkele omwonenden 
een rij knotwilgen aangeplant en een hele reeks struiken, letterlijk 
honderden hebben we er in de grond gestoken en de aarde stevig 
aangedrukt, waaronder vele jonge eikenboompjes. Binnen enkele 
jaren staat hier vast en zeker een mooi gemengd bos… en dan kun-
nen we zeggen: hier hebben wij allemaal mee aan bijgedragen. 
Mijn oprechte dank aan alle medewerkers en in het bijzonder aan 
Roderik en Bart van de gemeente Hove ! 

Hugo

Paddenstoelencursus voor beginners en gevorderden
 
Begin september werd er terug een paddenstoelencursus ingericht.                 
Eerst was er de theorieles, in ons eigen lokaal, met brio gegeven door Lieve Deceuninck. Daarna volgden de praktijklessen in het 
veld, met behulp van het cursusboek van Hans Vermeulen: “ Sleutelen met Fungi “. Door een periode van droogte startten de 
praktijklessen een weekje later dan gepland. De paddenstoelen werden in een 8-tal gebieden onder de loep genomen.                 
Volgende domeinen werden bezocht : De Poppelaer en Kooldries in Brecht met Staf Brusseleers; het Mastenbos in Kapellen met 
Ria Verduyckt en Robert Wijnants; de Inslag in Brasschaat met Nicole Van Hoydonck; het Molenbos in Zoersel – Malle en het 
Schildehof met Staf Brusseleers; Fort 5 in Edegem met Lydia Peeters en Ludwig Van den Eynde; ons eigen Fort 7 met Lucy Denave                
en Gilbert Van Ael. Een welgemeende dank aan al deze begeleiders fungi-specialisten.                
Ter afronding van de cursus volgde nog een les microscopie in de IJsvogel, onder de kundige leiding van Lucy en Gilbert. De cursus 
werd afgesloten met een welverdiende drink.                
Voor de geïnteresseerden zijn de paddenstoelenlijsten te bekomen bij Erlend of Nicole. Dank aan Nicole voor het inbrengen van 
de lijsten, voorzien van de wetenschappelijke namen op “ Waarnemingen.be”.

Erlend Hansen



Groen Neerland verzuipt (bijna)!                 Rudi Leemans

Enkele maanden geleden maakten wij ons zorgen over de droogte in het natuurgebied: op de Kleiput na waren alle poelen en 
grachten droog, ook de poelen aan de Kleine Struisbeek, waar de Kamsalamander zich thuis voelt! Het had al weken niet geregend 
en de bemaling aan de Krijgslaan, om diepe bouwputten droog te houden, zoog het grondwater weg. 
De droogte had één voordeel: de natuurbeheerders konden ongehinderd aan de slag. De westelijke antitankgracht herkreeg ein-
delijk zijn origineel profiel door het snoeien van de randbegroeiing en het verwijderen van de Lisdodde.  
Ook de salamanderpoel aan het Geitenpad kreeg een onderhoudsbeurt. Op de zuidelijke oever is de houtopslag verwijderd. De 
poel krijgt daardoor extra licht en dit komt de plantengroei en de salamanders ten goede. Hiervoor hadden we onze jaarlijkse 
‘Open werkdag’ gereserveerd. De foto’s tonen een deel van de werkploeg en het resultaat van hun werk: een opgeruimde poel die 
door de regen al gedeeltelijk is gevuld. Met dank aan het team, fantastisch gewerkt!  
Zin om mee te werken? Stuur me een mailtje of telefoneer naar : Rudolf.leemans@telenet.be  of 03/828 43 16
Tot binnenkort ?

rAntGroen - 18

 beheer

Fort 7 nieuws           Tuur Wuyts
Nog even achterom kijken op de nazomer in ons reservaat.     
Tijdens een wandeling op 7 september vonden we een dood ex. van het Landkaartje op Koninginnekruid. De naam verwijst naar 
de merkwaardige tekening op de ondervleugels die, met wat fantasie, inderdaad wat doen denken aan een stafkaart. Het speciale 
aan deze vlindersoort is ook dat er twee generaties van voorkomen, namelijk de voorjaarsgeneratie waarvan de bovenzijde oran-
jebruin is met donkere vlekken en met ook enkele witte vlekken bij de vleugelpunt, de achterrand van de achtervleugels heeft een 
rij blauwe vlekken. De grondkleur van de zomergeneratie is zwart met een witte band over de vleugels en een rij oranje vlekjes 
langs de hele vleugelrand. De onderzijde (goed te zien als de vlinder met dichtgeklapte vleugels zit) is bij de 2 generaties hetzelfde 
en ziet er wat uit als een landkaart.
Tijdens een Monumentenwandeling werd in de zijgang van het Hoofdfrontgebouw een volwassen en nog gave dode vos aangetrof-
fen. Hoe dit dier aan zijn einde is gekomen is niet duidelijk, wat opviel was dat een gedeelte van de poten onder een omgevallen 
deur lagen. 
Eind september en vooral in oktober werden er op het fort, maar ook elders, opvallend veel paddenstoelen gezien. Eén van deze 
soorten is o.a. het vrij kleine  Meidoorndonsvoetje dat in grote groepen onder Meidoorn groeit. Er waren deze nazomer ook 
opvallend veel “heksenkringen” o.a. van Nevelzwammen. Op ons St. Jansplein ( waar vroeger veel  St.Janskruid groeide, vandaar 
de naam ) werd  er voor de eerste maal één ex. van het Gewoon vuurzwammetje, een wasplaat gevonden. Deze soort groeit op 
heischrale graslanden en grazige plekken. Benieuwd of we dit paddenstoeltje daar volgend jaar weer zullen aantreffen. Een ander 
niet zo gewoon zwammetje is de Kleine stinkzwam waar we met een interval van enkele weken en op korte afstand van elkaar, 2 
ex. vonden.
Tijdens een wandeling op 11 november vonden we op een wandelpad een stuk raat van een Hoornaarnest. De Hoornaar is een 
opvallend grote en fraaie wesp die we in de zomer nu en dan zien rondvliegen op het fort.
Tenslotte was er de brand in de Sarthabarak op 30 oktober. Meer hierover vindt U in een afzonderlijk artikel in dit nummer.
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De voorbije herfst was voor onze vogelwerkgroep net zo als de temperatuur: warm. Dat komt er van als 
je zo veel activiteiten organiseert. De herfsttrektellingen in oktober bijvoorbeeld, brachten bijna dagelijks 
enkele enthousiaste tellers naar de Hobokense Scheldedijk. Op onze jaarlijkse herfstmeeting mochten we 
35 actievelingen verwelkomen om samen onze werking onder de loep te nemen en onze nieuwe, sobere 
maar stijlvolle ARDEA-T-shirts voor te stellen (nog enkele te koop, ook met V-hals voor de dames!). 
Tijdens onze vierdaagse naar Noord-Frankrijk speurden we met de groep de meren en landschappen af, 
met natuurlijk heel wat Kraanvogels bij het Lac du Der, maar ook met enkele heel mooie waarnemingen 

van Zeearend en Ransuil. De Halsbandparkieten (in het Kielpark) en de Waterpiepers (in de Hobokense Polder) werden weer geteld. 
Ons ARUW-team was weer present op de Dag van de Steenuil te Roeselare en er werd weer vlijtig verder gewerkt aan de plaatsing van 
nestkasten. Tussendoor dobberden we met zo’n 40 liefhebbers een dagje op de Noordzee om er o.a. Noordse stormvogel, Zeekoeten, 
Alken en diverse jagers te treffen en trokken we met een enthousiaste bende naar de Noordhollandse polders om er van de eerste 
vriezeganzen te gaan genieten. Bij al die activiteiten duiken er steeds meer nieuwe gezichten op, soms van op grote afstand (Waasland, 
Bornem, Limburg…), soms gewoon van achter de hoek. Samen met al deze warme mensen is elke activiteit niet enkel vogelrijk maar 
ook hartverwarmend aangenaam. Het is bovendien hartverwarmend voor de kernleden, die ondertussen al zo’n vijf jaar aan de kar 
trekken van deze vogelbende, om steeds weer te zien dat er zoveel interesse en appreciatie is. En daarom trekken we ook in 2018 de 
kar nog maar eens opnieuw op gang! In januari staan er met de Jenevertocht (7/1) en de Zeeland Bustocht (28/1) weer twee niet te 
missen oer-klassiekers op het programma (niet vergeten in te schrijven voor de bustocht). Hopelijk wordt het dan nog eens een tijdje 
ijzig koud, zodat het heerlijk vogelkijken wordt (vanuit een warme bus!). In februari kruipen we nog eens lekker warm binnen in de 
aula van de universiteit (Belgische Vogeldag, 24/2), maar vanaf maart trekken we er weer volop op uit. Er is dan een excursie gepland 
naar de vogelgebieden van Verrebroek, Kallo en Doel (4/3) en we steken samen de handen uit de mouwen tijdens onze 3e Nestkasten-
timmer-dag op het Fort 7 (17/3). Op 31 maart nemen we met een uilen-info-avond en een schemerwandeling vanuit Hove deel aan de 
nationale Nacht van de Steenuil (tijdig aanmelden, de plaatsen zijn beperkt). En tussendoor gaan we nogmaals de Halsbandparkieten 
tellen (24/3) en de winter-watervogels monitoren (midmaandelijks in januari, februari en maart). 
Met een excursie naar het Zevenbergenbos en de monitoring van ‘onze’ Blauwe reigerkolonie te Wilrijk zijn we ondertussen al 
flink in april. Was het maar al april, met die warme lentedagen…Maar voor we zover zijn, genieten we nog volop van de winter 
en de wintervogels. Niet enkel in Zeeland maar zeker ook in de tuin. Heb je al een voederplaatsje ingericht? Vergeet zeker niet je 
tuinvogelwaarnemingen van 27 en 28 januari te noteren en door te geven aan Natuurpunts jaarlijkse Grote Vogelweekend, je helpt er 
ook echt het onderzoek mee vooruit.
Tenslotte wensen we alle Natuurpuntleden heel veel warmte toe voor het nieuwe jaar, en we hopen jullie ook in 2018 te mogen blijven 
begroeten tijdens onze warm aanbevolen activiteiten. Die zijn ook op koude winterdagen hartverwarmend.

Namens het ARDEA-team,
Joris Van Reusel

Het driemaandelijks vogelverslag kan je vinden op  http://www.hobokensepolder.be/vwg-ardea/vogelwaarnemingen.html

ZATERDAG 24 FEBRUARI 2018
18e BELGISCHE VOGELDAG
Drie Eikencampus UA, Wilrijk

Eén keer per jaar verzamelt vogelend België op ‘onze’ universiteitscampus in Wilrijk om er de stand van zaken wat de vogels 
betreft te bespreken. Dat gebeurt op een heel beeldende en dynamische manier met tal van zeer welsprekende deskundigen uit 
binnen- en buitenland. Lezingen en presentaties volgen elkaar in hoog tempo op. Tussendoor zijn er pauzes waarop je de info-
stands en optica-beurs kan bezoeken, of gewoon wat kan bijpraten met andere vogelkijkers. Of met een frisse pint.Het volledige 
programma is te vinden op de website van Natuurpunt (zie onderstaande link), maar hier alvast enkele niet te missen onder-
werpen uit het programma: de impact van illegale vogelvangst op trekvogels in Egypte (en Europa); Vlaams zenderonderzoek met 
Bruine kiekendieven; onderzoek naar Nachtzwaluwen; de Slangenarenden in Brecht; meester-illustrator Joris De Raedt over zijn 
vogeltekenkunst en zijn roofvogelboek; het jaaroverzicht van de waargenomen bijzondere vogels in ons land.
Van ARDEA is steeds een afvaardiging aanwezig, maar hoe meer mensen uit onze regionale vogelwerkgroep er bij kunnen zijn, 
hoe leuker. En op deze winterdagen is er immers buiten toch nog niet zo heel veel te zien… 
Praktisch: De deuren gaan open om 09.00 uur, inschrijven op voorhand is aan te raden (met betaling van 10 euro) via onder-
staande link. Einde omstreeks 17 uur. Er zijn broodjes te reserveren, maar zo je dit niet doet breng dan zelf een lunchpakketje 
mee want de campus ligt vrij afgelegen.

www.natuurpunt.be/agenda/belgische-vogeldag-2018-18de-editie-25707

Warm
ARDEA nieuws winter 2017 - 2018
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Op aangeven van één van de lokale bewoners werd in 2009 gestart met een paddenactie in de omgeving van het Arendsnest.
Resultaten van de overzetactie 2010 met eerste aanbevelingen voor verbetering van het landschap voor amfibieën door Johan 
Bae tens, een serieuze studie, heeft mede geleid tot een biodiversiteitscharter tussen de gemeente Edegem, Natuurpunt Zuidrand 
Antwerpen en VMPA Fort 5.
Onze overzetactie is ondertussen uitgegroeid tot een heuse ‘zorg voor de natuur’- beweging, een pluspunt voor de natuur.
Dank zij de vele vrijwilligers van Natuurpunt Zuidrand en de logistieke steun van de gemeente hebben we gedurende deze vele 
jaren oa.gerealiseerd:

- een mooie groep vrijwilligers die, elk jaar opnieuw, niet dagelijks, maar toch zeker wekelijks, een aantal paddenrondes afwan-
delen  en de verantwoordelijkheid willen dragen voor medewerkers. Ze zorgen punctueel voor het bezorgen van de resultaten 
aanvankelijk aan Ben, later en nu aan Michael die deze invoert op het Paddenportaal van Hyla en waarnemingen.be.
- buurtbewoners, ouders, en kinderen komen op straat om padden, salamanders en kikkers te redden. Zij genieten op die 
avonden van een stukje natuurbeleving, ook al zijn er op sommige avonden meer kindjes dan diertjes over te zetten.
- voordrachtavonden naar het brede publiek.
- aanleg van nieuwe poelen.
- infomomentjes voor kinderen van de basisscholen in Edegem, aanvankelijk ter hoogte van de paddenschermen op Katten-
broek, en, sinds kort, omwille van het wispelturige weer hier in ons land, in samenwerking met de bioklas op Fort 5.
- sensibilisering naar sportverenigingen toe om leden aan te moedigen met de fiets te komen sporten.
- we hebben geijverd om de omgeving amfibievriendelijker te maken. Dit heeft geleid tot een overeenkomst tussen de gemeente 
Edegem en Natuurpunt Zuidrand Antwerpen in verband met beheer van reststukjes groen aan Kattenbroek, Hogerhagerbos, 
Hansenpoel en Arendsnest. Zodoende worden ook de winterverblijfplaatsen van onze amfibieën gewaarborgd. Conservator is 
Johan Claessens.

Wij nodigen dan ook graag iedereen uit om in dit tiende jaar samen met de amfibieënwerkgroep in Edegem één keer 
of meerdere keren mee op ‘pad’ te gaan aan Arendsnest of op Kattenbroek. 

Tot slot een paar reacties van het paddenseizoen 2017:
“Kindjes waren superenthousiast! Woensdag proberen we terug van de partij te zijn”. (Katrien)
“Op het pas aangelegde Hogerhagenpad zaten 5 mannetjes gewone pad hun kans af te wachten. In het bosje hadden ze minder 
last van de wind.” (Johan)

Graag inschrijven via Amfies Edegem website: https://amfiesedegem.be/info@amfiesedegem.be of Kris Vos, NPZR, tel: 03 457 
59 38 of KrisV@skynet.be
Op die manier kunnen we jullie per mail op de hoogte houden van nieuws en start van de paddentrek.

-Start: afhankelijk van het ontwaken van de winterslapers, meestal is dit ergens in februari.
-Vertrekplaats Arendsnest:  wordt per mail medegedeeld wanneer de avondrondes starten: einde Arendsnestlaan aan fietspaadje 
of parking Prins Boudewijnlaan.
-Vertrekplaats Kattenbroek: parking Hotel Ter Elst, wandelroute kan een beetje gewijzigd zijn wegens werken op Kattenbroek en 
omleiding Drie Eikenstraat.
-Vertrekuur: bij schemerdonker. Uur wordt in mail medegedeeld.

Kris Vos

10de jaar amfibieënactie in Edegem
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Voor zeldzame of niet alledaagse waarnemingen moet men niet altijd naar de grote libellenparadijzen of stukjes natuurreservaat met al 
dan niet grote plassen gaan. Dit kan ook aan een gewoon klein vijvertje, ja zelfs uw tuinvijvertje. Regelmatig observeren van uw vijvertje 
kan soms zeer lonend zijn, en daar hoeft u echt geen lange sessies voor te maken.
Hieronder een klein relaas van wat Patrick Heivers meemaakte aan een klein vijvertje gelegen aan het donorcentrum van het Rode Kruis 
Vlaanderen in Edegem. 

Dit is een kunstmatig aangelegde vijver met folie en deze heeft 
een afmeting van 13,5 m x 5,4 m. Het effectieve watergedeelte be-
draagt ongeveer 11,5 m x 3.3 m, wat dus echt uw tuin vijvertje zou 
kunnen zijn.

Sinds begin juli bezoek ik dit vijvertje om 7.35 u. in de morgen 
voor ong. 15 min en ‘s middags om 12.30 u. voor ong. 30 min. De 
eerste 2 weken was dit 2x per week, dan 2 weken van telkens 3 
bezoeken per week en daarna steeds 4 bezoeken per week. 

Ik kende dit vijvertje en was er al enkele malen langs ge weest en 
had daar volgende soorten gezien: Grote keizerlibel, Lantaarntjes, 
Houtpantserjuffer en verschillende Bruin rode heidelibellen. En af 
en toe zag ik er ook Bloedrode heidelibel.

Vanaf half juli zag ik ‘s morgens regelmatig net uitgeslopen Bruinrode heidelibellen die ‘s middags nog aanwezig waren.

En niet alle zijn een lang leven toegekend (Bruinrode Heidelibel met Gewone Kameleonspin)

Gedurende weken zag ik regelmatig net uitgeslopen libellen. Op de 
ochtend van 11 augustus 2017 zag ik plots een dunne rode ‘libel’ 
vliegen. Jawel een Koraaljuffer, niet echt het biotoop voor deze 
soort maar wel een aangename verrassing. De Koraaljuffer zag ik 
nog tot 16 augustus waarna ze niet meer werd gezien.

Vanaf 25 augustus zag ik regelmatig copula’s van de Bruinrode hei-
delibel. Toen was het vijvertje bijna volledig opgedroogd, ik denk 
dat er nog minder dan 50cm water in stond. Die middag besloot 
men plots om het bij te vullen. Op dinsdag 29 augustus toen het 
vijvertje bomvol water stond was er veel meer activiteit van libel-
len. Een mannetje Paardenbijter had er zijn verblijfplaats van gemaakt en deed regelmatige uitvallen naar Bruinrode en verschil-
lende Bloedrode heidelibellen. Ik nam verschillende copula’s van Bruinrode en twee van Bloedrode heidelibel waar. Tevens zag ik 
ook dat de copula’s van Bruinrode heidelibel regelmatig werden aangevallen door de verschillende mannetjes Bloedrode heidelibel.

Plots zag ik een fel roodgekleurd mannetje (Bloedrode heidelibel) achter een vrouwtje Bruinrode aanzitten. Het mannetje slaagde 
erin het vrouwtje vast te grijpen en slaagde erin een paringsrad (hartje) in de vlucht te vormen. Ik trachtte hiervan foto’s te maken 
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maar het paringsrad ontweek mij en vloog iets verder weg van het vijvertje naar een kleine haag enkele meters verder. Eerder 
had ik reeds een copula van Bruinrode gezien die, toen ik ze wou fotograferen daarin vloog. Nu had ik het geluk dat ze een grote 
toer rond de vijver maakte en terug aan het vijvertje ging zitten nog steeds in paringsrad. Ik trachtte dichter te komen om dit te 
fotograferen maar ze zaten wat verscholen achter stengels en bladeren, waarna ik me moest verplaatsen om een beter zicht te 
hebben. Toen vlogen ze naar een andere plaats en het paringsrad ging over in een copula. Gelukkig kon ik snel een degelijke foto 
maken waarna ze weer een beschutte plaats innamen.

Later vlogen ze over het water en leken mij eitjes te leggen. Maar toen ben ik weggegaan omdat mijn bus er zo ging aankomen. 
Ik had beter een latere bus genomen!

Ik was toen echt benieuwd naar de foto’s want ze zijn genomen zonder statief en meestal gebruik ik een statief. Dus hoopte ik dat 
ze scherp waren wat voor mij zonder statief niet eenvoudig is.

Bij het bekijken van de foto’s thuis viel dit nog goed mee. Ik heb dan opgezocht of ik iets kon vinden van de paring tussen een 
Bloedrode en Bruinrode heidelibel. Maar ik heb er weinig van gevonden laat staan er foto’s van gezien. Het enige wat ik ergens las 
is dat “bastaardisering bij libellen zeer zeldzaam is”.

Ook al gaat het hier om een paring, of er al dan niet bevruchting plaats vond, is moeilijk te zeggen. Binnen eenzelfde familie 
(Korenbouten) en geslacht (Heidelibellen) maar wel tussen 2 verschillende soorten kan men dit volgens Geert De Knijf meer 
waarnemen, maar alledaags is het zeker niet.

Ziehier mijn belevenissen aan dit kleine maar interessante vijvertje. Dus voor iedereen die dit leest: als men regelmatig een vij-
vertje bezoekt, groot of klein, dan kan men altijd voor onverwachte en spectaculaire waarnemingen komen te staan !

Tekst & foto’s: Patrick Heivers

Schoenen TORFS heeft 1 baanwinkel in onze afdeling te Edegem 
op de Mechelsesteenweg (nr. 186). Als je de papieren draagtas aan de 
kassa weigert ten voordele van het milieu, dan stopt schoenen TORFS 
onmiddellijk 0,15 euro in een nestkast ter plaatse ten voordele van de 
natuur. De winkel van Edegem steunt hiermede het reservatenfonds.

Bovendien krijg je als lid van Natuurpunt steeds 10 % onmiddellijke 
korting aan de kassa bij de aankoop van een paar nieuwe schoenen. De 
enige voorwaarde is je lidkaart laten zien en een paar oude schoenen 
meebrengen. Ook de opbrengst van de oude schoenen gaat naar een 
goed doel, een aantal ontwikkelingsprojecten in Afrika.
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Speuren in de vijver  voor onze jonge lezers

Eva Suls

Watertor 

De pikzwarte watertor is nog groter dan de vorige soort, hij kan tot 5 cm groot worden.  Dat is een hele kanjer, je zou er bang 
van zijn. Gelukkig is deze zwarte tor geen rover, hij eet alleen maar waterplanten en toch moet je voorzichtig zijn.  Hij heeft op 
zijn buik een scherpe doorn staan en daarmee kan hij je lelijk pijn doen.  Als je zo’n zwarte kever ziet zwemmen dan zie je een 
wit glinsterde buik.  Heeft hij dan een witte buik?  Toch niet, zijn is buik is pikzwart, wat er zo wit uitziet is het luchtkussentje 
dat hij meedraagt onder water.  Want het mag wel een waterkever zijn, toch moet hij lucht ademen.  En vermits je dat niet kan 
onder water, neemt hij zijn lucht mee zoals duikers dat doen.  Zijn buik staat vol fijne kleine haartjes en daartussen zit de lucht 
gevangen.  Ook onder zijn schildjes heeft hij lucht meegenomen.  Af en toe komt de kever dan aan het wateroppervlak om zijn 
luchtkussentje te verversen.
Wanneer de watertorren geen eten meer vinden of te talrijk worden moeten ze verhuizen, maar hoe geraken ze in een andere 
vijver?  Heel simpel, ze vliegen ‘s nachts.  Hoezo?  Dan zie je toch geen steek voor je ogen?  Juist, de grond is zwart, de bossen zijn 
zwart, de akkers zijn zwart.... alleen de vijver weerspiegelt het licht van de maan.  Op die manier is het juist heel gemakkelijk om 
water te vinden.  De kever moet maar wat rondvliegen en wanneer hij iets ziet glinsteren duikt hij naar beneden.  Zo gebeurt het 
dat je op een mooie zomerdag een watertor vindt in je zwembadje.

Libellen en juffers

Wie kent deze prachtige dieren niet?  Tijdens de zomer heb je ze ongetwijfeld al rond de vijver zien vliegen.
Het zijn ongelooflijk behendige vliegers, die ofwel stil ter plaatse hangen als een helikopter ofwel razendsnel wegschieten.  Daarbij 
is hun lange, slanke lichaam prachtig gekleurd. Hun 4 vleugels niet, die zijn meestal doorschijnend.
Libellen kunnen niet steken of bijten.  Als ze volwassen zijn vangen ze hun voedsel in de vlucht.  Gewoonlijk zitten ze op een blad 
de buurt te bespieden of hangen ze boven het riet in de lucht. Komt er een mug voorbij of een motje, dan schieten ze er bliksem-
snel op af en grijpen ze het met hun poten. Slechts weinig insecten kunnen aan de libel ontsnappen want geen kan zo snel vliegen 
als zij.  Men vermoedt dat haar topsnelheid wel 100 km per uur kan bereiken, bovendien kan zij ongelooflijk snel van richting 
veranderen of zelfs achteruit vliegen, wat andere insecten maar nauwelijks kunnen. Tijdens haar vlucht kan zij de voorste en 
achterste vleugels afzonderlijk bewegen, dat is een goede hulp bij  haar acrobatisch buitelingen. 
Waterjuffers en libellen kan je van elkaar onderscheiden. Waterjuffers zijn kleiner dan libellen. Als ze neerzitten, houden water-
juffers hun vleugels langs het lichaam, libellen spreiden ze open. Waterjuffers vliegen vaak in tandem. Het mannetje houdt het 
wijfje vast achter de kop. Bij libellen gebeurt dat alleen tijdens het paren.

Grote roodoogjuffer (juffer) Viervlek (libel)
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Ardeense vogelklassiekers
16/09/2017 - 15 deelnemers
Gids:  Luc Van Schoor 
Leiding: Walter van Spaendonk
  Marc Hofman 
Verslag: André De Mul

Het is een uitstap voor vroege vogels.  Ge-
lukkig zijn de weersvooruitzichten redelijk 
gunstig, mogelijk lokale mist of een bui niet 
te na gesproken. We verzamelen met 15 
aan het natuurvriendenhuis “Les Gattes” 
in Logbiermé. Boven ons jaagt Sper wer, 
op de achtergrond vliegt een Appelvink 
voorbij. Luc verwelkomt ons en geeft uitleg 
over de Notenkraker. Die is na zijn invasie, 
eind jaren ’60, hier blijven plakken.  We 
hoeven niet lang te wachten of er vliegt een 
over.  Met de camera ’s in aanslag hebben 
Guy en Kathy meteen de hoofdvogel afges-
choten en hem op de digitale plaat vastge-
legd. Deze was onder weg naar zijn thuisba-
sis met zijn keel vol noten. Even later nog 
een ander krijsend exemplaar. We doen een 
rondwandeling.
Het weer is uitgeklaard en we hebben mooi 
zicht op de vallei. In de lucht Torenvalk op 
zoek naar prooi. Ook Buizerd niet te verge-
ten. In de bomen o. a. Spreeuw, Kramsvo-
gel, Zanglijster, vrouwtje Zwartkop en een 
eind verder een Beflijster in het gras.
Het pad leidt door het bos. We horen 
Kuifmees, Kruisbek en Goudhaantje, 
laatst genoemde toont zich als Vuurgoud-
haantje.
Uitkijken want het is plassig en drassig.  
Sporen in het slijk, vermoedelijk afkom stig 
van een Edelhert. We volgen de loop van 
een riviertje en verlaten het bos. Er is altijd 
wel wat te zien: Reeën tegen de bosrand, 
maar als we naderen, rennen ze schichtig 
weg.
Wat zit daar in de (bessen)struik ? Braam-
sluiper of mannetje Zwartkop ? Neen, 
Braamsluiper én mannetje Zwartkop.  Een 
eind verder 4 jonge Goudvinkjes op een 
prikkeldraad. Achter de bomen terug het 
gekrijs van Notenkraker. Even later komt 
hij meermaals af- en aanvliegen en post-
vatten op een pyloon. We naderen stilaan 
het einde van de wandeling. Links van de 
weg op weg naar het natuurhuis zweven 
2 Rode wouwen en in een weideland klau-
tert een Boomkruiper omhoog tegen een 
boomstam. Tijd voor middagpauze en voor 
de bokes.
Na de middag rijden we eerst naar Coo, 
voor velen een herinnering aan de school-
tijd. De Amblève staat hoog en er is rede-
lijk veel stroming. Geen probleem voor 
de Waterspreeuw, want hij kan vliegen en 

zwemmen, zelfs onder water. We treffen 
hem eerst onder de brug, later is hij mooi te 
zien op een rots langs de oever. Ook Grote 
gele kwik is hier een vertrouwde gast. We 
nemen ook nog de gelegenheid om de wa-
tervallen zelf te bekijken. Dan rijden we 
richting Fagne de Malchamps, domein van 
Bérinzenne. Op de uitkijktoren hebben we 
goed overzicht op de wijde omgeving. De 
wandeling voert ons grotendeels over een 
vlonderpad. Roodborsttapuit en Paapje 
zijn hier prominent aanwezig. Soms is het 
verschil tussen beide niet altijd duidelijk, 
want in het zonlicht is de oogstreep (van 
het Paapje) en de kleurteint van het veren-
kleed niet altijd goed waarneembaar. Ook 
Klapekster krijgen we meermaals te zien, 
eerst van ver, maar dan op een dode tak 
laat hij zich uitgebreid bewonderen. Op het 
vlonderpad zit ook Levendbarende hage-
dis te zonnebaden. De plantenliefhebbers 
komen hier ook aan hun trekken: Zon-
nedauw, Beenbreek, Tormentil, Blauwe en 
Rode bosbes, . . . . Wellicht ben ik er nog een 
heleboel andere vergeten.  Het is bijna half 
zes en nog een hele rit naar huis. Sommi-
gen vertrekken, anderen gaan nog een hap 
eten in café de l’ Europe in Spa.  Bedankt 
Luc, Marc en Walter voor het gidsen en de 
organisatie. Het was niet alleen, wat natuur 
en vogels betreft, maar ook toeristisch en 
culinair een topper !

Brabantse Wal en Kortenhoeff
24/09/2017 - 18 deelnemers
Gids : Walter Van Spaendonk
Leiding : Eva Suls
Verslag : Tuur Wuyts  

Het was een mooie nazomerdag hoewel 
we in Wilrijk met nevel en mist vertrokken 

maar de zon brak door toen we de grens 
voorbij waren. We startten aan de parking 
van het bezoekerscentrum Kraaijenberg 
niet zo ver van Bergen-op-Zoom. We daal-
den af naar de voormalige schorren en 
stapten richting  vogelkijkhut. Onderweg 
zagen we reeds Torenvalk en hoorden de 
kenmerkende geluiden van Cetti’s zanger 
en Tjiftjaf. We werden omringd door een 
deel van de grote kudde paarden die hier 
het terrein kort houdt om bosvorming te-
gen te gaan. Op het meer en zijn uitlopers 
Aalscholver, Knobbelzwaan, Wilde eend, 
Wintertaling, Blauwe reiger, Grote zilver-
reiger en als blikvanger 4 Krooneenden !  
Op de terugweg naar de oever wees de gids 
ons op Melkkruid, een typische schorren-
plant evenals enkele exemplaren Oranje 
havikskruid. In laag struikgewas werden 
Paap, Kneu, Roodborsttapuit en Putter 
gesignaleerd. Op de rand van de oever aan 
een geultje vond Walter  het enige exem-
plaar van de Zomerbitterling. Deze fraaie 
plant behoort tot de Gentiaanfamilie. 
Even verder vlogen een 60-tal Boerenzwa-
luwen  die op trek waren.  We stapten over 
het erf van boerderij Hildernisse richting 
het bos van het landgoed Mattenburgh. 
Links en rechts stonden paddenstoelen op 
de grond of op takken en stammen..    
De picknicktafels  van het bezoekerscen-
trum  nodigden ons uit om daar onze boter-
hammen op te eten en te verpozen. Want 
het is hier zeer rustig. Enkelen zagen hier 
ook een Boomvalk overvliegen !  De meeste 
deelnemers beklommen de stevige en hoge 
uitkijktoren. Van hieruit heeft men een 
schitterend zicht op het Markiezaatmeer 
met in de verte de Kreekraksluizen evenals 
een zicht op de schorren, landbouwgron-
den en bossen.Voor de namiddag had Wal-
ter nog een interessant terrein uitgekozen 

 Verslagen te verzenden naar Tuur Wuyts, Mestdaghplein 15/4, 2610 Wilrijk of mail naar arthurwuyts@telenet.be
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namelijk het natuurgebied Kortenhoeff.  
Het domein maakt deel uit van het Grens-
park De Zoom – Kalmthoutse Heide. Het 
is een vrij open gebied met veel heide.  Een 
Buizerd en 3 Sperwers vliegen hier rond.   
Aan en in een grotendeels uitgedroogd 
ven groeit overvloedig het zeldzame Moe-
rashertshooi en op de oever hier en daar 
Waternavel,  de kleinste schermbloemige.
We genieten van de stilte en het weidse 
uitzicht.  Aan een volgend uitgedroogd ven 
zien we in de verte dat de bodem bedekt 
is met  geelgroen tapijt.  Het blijkt de fel 
woekerende exoot  Watercrassula (Crassula 
helmsii) te zijn die behoort tot de vetplan-
tenfamilie en afkomstig  is uit Australië 
en Nieuw-Zeeland. Met de verrekijkers 
merken we  hier 6 rondtrippelende Witte 
kwikstaarten. Aan de rand van de zandweg 
toonde Walter ons nog  enkele exemplaren 
Stekelbrem.            
Om deze aangename dag af te sluiten werd 
door een deel van de groep nog iets ge-
dronken in het bekende Stabroekse café– 
restaurant ‘De Neus ‘en daarmee zat de dag 

erop en was iedereen tevreden !

In Kortenhoeff lag rond een vrijstaande den 
de grond bezaaid met felrode blaadjes van 
Klaproos. Deze blaadjes bleken gemaakt van 
nylonweefsel, iets wat praktisch niet vergaat.    
Waren deze blaadjes rondgestrooid bij een of 
ander evenement ? Op voorstel van een van 
de deelneemsters  begon gans de groep dit zeer 
groot aantal blaadjes op te rapen en in een zak 
te steken. We hadden ons milieubewustzijn in 
de praktijk gebracht !  En zo hoort het ook !

Paddenstoelentocht in de Kooldries
15/10/2017 - 32 deelnemers
Gids/leiding:  Lucy de Nave                                                                                                      
Verslag: Tuur Wuyts

Het was een warme nazomerdag voor deze 
specifieke wandeling in dit Kempisch na-
tuurreservaat. De samenstelling van de 
groep bestond uit personen van alle leef-
tijden waaronder ook jonge ouders met 
kleine kinderen. En deze kinderen waren 

opvallend geboeid door de vormen en 
kleuren van de paddenstoelen. Ook een 
groepje bedreven mycologen was present.        
De Kooldries (14 ha) bestaat uit een afwis-
seling van talloze grote en kleine vijvers 
die nu grotendeels droog stonden. Deze 
vijvers zijn voormalige plekken waar klei 
uitgegraven werd. Doorheen het gebied 
slingert een pad afgezoomd met loofbo-
men. Bij een infobord aan de ingang gaf 
Lucy een inleiding met een korte histo-
riek van het reservaat dat beheerd wordt 
door Natuurpunt. Gezien het warme weer 
was het aangenaam wandelen onder het 
bladerdak van de bomen. Lucy torste een 
dikke map mee met duidelijke tekeningen 
over de bouw van paddenstoelen. Nu en 
dan werd halt gehouden om aan de hand 
van gevonden exemplaren enthousiast te 
vertellen over vorm, kleur, eetbaarheid, 
giftigheid, folklore, geschiedenis en roes-
verwekkende eigenschappen (o.a. van 
Vliegenzwam) van bepaalde paddenstoe-
len. Zo kwamen we te weten dat onze 
voorouders plakken fijn gesneden Ber-
kenzwam gebruikten als pleisters voor 
eksterogen om de pijn te verzachten. Voor 
de kenners hierbij een kleine greep uit de 
gevonden en besproken soorten:  Violet-
groene russula, Rimpelende melkzwam, 
Groene knolamaniet, Zwartpurperen 
russula, Schubbige bundelzwam, Plooi-
vlieswaaiertje, Zwavelmelkzwam, Gewone 
heksenboleet en Spekzwoerdzwam.
Op het afgesproken uur werd de wandeling 
beëindigd. Lucy heeft deze paddenstoelen-
tocht met brio gegidst wat haar dan ook 
een gemeend applaus opleverde !

Vogeltocht naar het Noordelijk Eiland 
Wintam
12/11/2017 - 9 deelnemers
Gids: Tuur Wuyts 
Leiding: Wim Vandeweyer 
Verslag: André De Mul                                                               

Koude, wind en regen, het houdt een echte 
Natuurpunter niet tegen.  En volgens de 
meteo zou het in de loop van de namid-
dag nog uitklaren.  We  verzamelen met 
8 aan de Bist in Wilrijk. Ter plekke sloot 
Frans aan.  Ondanks de regen zetten we 
toch maar over.  Langs de oever scharrelen 
5 Kleine Zilverreigers.  Op het Noordelijk 
Eiland overschouwen we vanuit de kijkhut 
de plas: voornamelijk Bergeenden en een 
overvliegende Aalscholver. We verlaten 
ons schuiloord.  Het regent nog steeds en 
de lucht kleurt donkergrijs.  Wat gaan we 
doen ? Tuur gaat het rijtje af: het enthou-
siasme is niet bijster groot.  Met de wind 
mee gaat nog, maar halverwege moeten we 

rAntGroen - 25



 verslagen
keren, hé.  We nemen de boot van 3 uur en 
steken terug over:  (nog) 3 Kleine zilverrei-
gers (dezelfde van daarnet ?) en een Blauwe 
reiger.  We eindigen in café Thienpont, een 
gezellig alternatief en goede af sluiter van 
deze tocht.  Je ziet, welk weer het ook is, 
een uitstap met Natuurpunt is altijd een 
belevenis.  Bedankt Tuur en Wim, we hou-
den het Noordelijk Eiland nog tegoed voor 
een volgende keer..

De nieuwe KiTe Lynx HD
Door naTuurpunT verKozen ToT  

De besTe verreKijKer van HeT jaar !

uiTzonDerLijKe LeDenKorTing!

Natuurpunt Optiekshop 
Sights Of Nature

Pieter De Conincklaan 108 
8200 Brugge 
T 050 31 50 01 
F 050 31 68 47 
www.sightsofnature.be

In Brugge vindt u de enige speciaalzaak van de Benelux voor verrekijkers, telescopen en microscopen. Sights Of Nature is 
reeds 30 jaar een begrip in binnen-en buitenland.  
U ontdekt er het volledige gamma van topmerken zoals Swarovski Optik, Kite Optics, …
In de winkel staat men garant voor deskundig advies en de beste service.  
In het eigen atelier kan u terecht voor alle herstellingen van hedendaagse maar ook  
uw oude optische instrumenten.

Sights Of Nature is officieel partner van Natuurpunt en ook gekend als de Natuurpunt-Optiekshop. Leden genieten er niet 
enkel korting…  
Via elke aankoop schenken zij ook een grote bijdrage aan de werking van Natuurpunt!

Adv_snep2.indd   1 27/02/2014   10:29:00

Lidmaatschap Natuurpunt: 27 euro per jaar te storten op rekening van Natuurpunt vzw 

(BE17 2300 0442 3321 BIC:GEBABEBB) met vermelding: lidmaatschap, Afd. Zuidrand 
Antwerpen, naam en adres. Als lid van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ontvangt u het 
algemeen verenigingsmagazine Natuur.blad en ons afdelingstijdschrift rAntGroen. 

Adreswijziging: elke adreswijziging moet rechtstreeks gemeld worden aan Natuurpunt 
vzw, Coxielaan 11 - 2800 Mechelen (e-mail: Vera.Baetens@natuurpunt.be) met de volgende 
gegevens: lidnummer, naam, oud en nieuw adres en lid “afdeling Zuidrand Antwerpen.”

Abonnement op rAntGroen: voor leden van andere afdelingen door storting van 10 euro op 
onze rekening met vermelding van uw naam en adres.

p. 28 boven: Grote bloedsteelmycena
p. 28 onder: Witte kluifzwam
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Het Uilenbos te Hove is onderdeel van het landschapspark Grote Boshoek, een open kleinschalig landschap met enkele 
mooie boselementen. Het Uilenbos  (17,5 ha) wordt gekenmerkt door 2/3 droog eiken-beukenbos en 1/3 vochtig hakbos, 
doorsneden door de Lauwerijkse beek. De drogere delen zijn een restant van een waaiduin in de Scheldevallei en werden 
gevormd tijdens de ijstijd.
De dichte onderbegroeiing met Adelaarsvaren in het eiken-beukenbos vormt een goede schuilplaats voor reeën die hier hun 
jongen werpen in mei. Tijdens deze periode is dit deel (rode route) dan ook gesloten. De oudere bomen zijn dikwijls aange-
tast, te merken aan de vele spechtenholen. Naast een 5-tal spechtensoorten, komen hier vele andere vogelsoorten voor, 
waaronder de Boomklever, Goudhaantje, Boomkruiper en enkele roofvogels. Op de bodem zit de Hazelworm verscholen en 
een enkele keer een Levendbarende hagedis.
Het hakhoutbos is begroeid met Els, Es en Esdoorn op de vochtige en Hazelaar op de iets drogere delen. Tijdens de (prille) 
lente komt hier een weelderige voorjaarsflora te voorschijn; einde januari reeds het Sneeuwklokje en wat later de Bosane-
moon, Speenkruid, Sleutelbloem en vele andere soorten. Ook het Oranjetipje (vlinder) kan je dan opmerken. 
De Lauwerijkse beek herbergt weinig leven, maar de zijbeken des te meer, met Dotterbloem en Gele lis. 

Waarnemingen en beheer
• Hoe meer we weten hoe beter. Geef dus je waarnemingen door op waarnemingen.be
• Natuurpunt kocht dit bos met financiële steun van Vlaanderen en de gemeente Hove, ondersteund door de provincie. 

Aankoop en onderhoud kosten echter veel. Graag dus een symbolische bijdrage van 1 €/p (in de bus) indien je geen lid 
bent of inwoner van Hove. 

• Wil je meewerken aan het beheer… geef dan een seintje aan uilenbos@zuidrand.be 

Toegangsregels voor dit stiltegebied, om de reeën niet te storen:
• Is het bos toegankelijk van 9.00 u. ’s morgens tot zonsondergang of ten laatste 19.00 u. in de zomer. 
• Blijven we steeds op de aangegeven paden en betreden we nooit de rustgebieden. 
• Blijft het blauwe pad het ganse jaar open. Het rode is gesloten van  1 mei tot 10 augustus.
• Is het ganse bos een stiltegebied. We vragen je dan ook om niet te roepen, lawaai te maken of te fluiten in het bos. 
• De fiets laten we aan de toegang staan.
• Honden zijn altijd verboden (ook aan de leiband), aangezien zij geursporen achterlaten die het territorium van de 

reeën verstoren.

Uilenbos (Hove), een bos vol leven
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Teksten voor het 
volgend nummer 

kalender * inschrijven noodzakelijk 
 2 januari: wandeling op Fort 7
 7 januari: jenevertocht
13 januari: historische wandeling Fort 7
13 januari: winteravond eigen leden
*13 of 14 januari: INBO watervogeltelling
21 januari: Lier Anderstad
21 januari: historische wandeling Fort 7
*28 januari: bustocht Zeeland en Zuid-Holland
* 3 februari: vleermuistelling
*10 februari: Ankona
11 februari: sneeuwklokjeswandeling Uilenbos
*17 of 18 februari: INBO watervogeltelling
*17 februari: LAV
18 februari: historische wandeling Fort 7
24 februari: klusjesdag lokaal IJsvogel
25 februari: Fo(r)toshoot
 4 maart: vogelexcursie Linkeroever
11 maart: Bourgoyen-Ossemeersen
*17 of 18 maart: INBO watervogeltelling
*17 maart: nestkastjes timmeren met ARDEA
18 maart: historische wandeling Fort 7
24 maart: Halsbandparkiet-telling
25 maart: voojaarswandeling Uilenbos
25 maart: Fo(r)toshoot
31 maart: historische wandeling Fort 7
*31 maart: nacht van de Steenuil
 2 april: Zevenbergenbos
 8 april: Middelheim
14 april: Vallei van de drie beken
*14 april: broedvogeltelling Blauwe reiger Teksten voor het volgend nummer graag tegen 20 februari


