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rAntGroenverantwoordelijke: 
Guido Van Boeckel
03/455 01 27-redactie@zuidrand.be

Verslagen te zenden naar:
Tuur Wuyts 
Mestdaghplein 15/4, 2610 Wilrijk
03/449 99 11–arthurwuyts@telenet.be

Zuidrand.waarnemingen.be: 
Gilbert Van Ael
03/827 05 10-gilbert.van.ael@telenet.be
Veerle De Saedeleer,
vee_saddler@yahoo.co.uk

Verdeling: Guido Callaerts
contactgegevens: zie bestuursleden

Contact voor geleide wandelingen 
in Fort 7:
   Natuur: Tuur Wuyts 
03/449 99 11-arthurwuyts@telenet.be
    Monument: Philippe Vanhove
03/825 02 43-philippevanhove@telenet.be

 in Groen Neerland:
 Rudi Leemans - 03/828 43 16
 Groen.Neerland@zuidrand.be

Alle betalingen voor onze afdeling dienen te gebeuren op volgende rekening: 
BE02 9799 7675 4740  BIC: ARSPBE22 van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. 

Op uw betalingen steeds reden van betaling, uw naam en e-mail adres of telefoonnummer vermelden a.u.b.

 
Fiscaal aftrekbare giften (min. 40 euro) dienen rechtstreeks gestort te worden op rekening BE56 2930 2120 7588 BIC: GEBABEBB van 

Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met vermelding “Afdelingsfonds 3722, Zuidrand Antwerpen”.

Dat is meteen een goede start !
Neen, ik heb het niet over de eerste lentekriebels, de zon die juist door de wolken priemt, de 
sneeuwklokjes in mijn tuin die hun kopje richten en de berichten dat de eerste padden ontwaakten op 
zoek naar hun geliefde. Ik heb het over de start van de werking van de afdeling dit jaar en de eerste erg 
hoopvolle berichten rond het Strategisch Project Boshoek.
De Lokale Algemene Vergadering ging dit jaar op 18 februari voor de eerste keer door in een 
nieuw kleedje, inclusief een nieuwe zaal (De Ark op de grens van Hove en Mortsel). Meer dynamische 
presentaties met filmpjes, wat meer afwisseling en een wat “warmere zaal” zowel qua charme en 
aankleding als qua temperatuur. Rond de 60 leden vonden hun weg naar deze nieuwe bestemming en 
naar de reacties te meten, gingen ze allen met een fijn gevoel naar buiten. Een afdeling die leeft, actief 
is op vele domeinen (beheer, studie, beleving, educatie en beleid), in alle drie de gemeenten (Wilrijk-
Edegem en Hove), die bruist van activiteit en nieuwe uitdagingen opzoekt zoals de paddenpoelen te 
Edegem en het project de Grote Boshoek te Hove. Verder in deze rAntGroen tref je het verslag van deze 
avond aan inclusief de financiële afsluiting van het jaar en de herbevestiging van de bestuursleden. 
Wij houden immers van transparantie en openheid van bestuur. Eerlijk, ik heb er een erg goed gevoel 
bij en hoop jullie allemaal ook. Noteer dus de volgende afspraak op zaterdag 17 februari 2018, maar al 
met stip in jullie agenda !
Een warm en goed gevoel kreeg ik ook wanneer ons, juist voor de Algemene Vergadering, het bericht 
bereikte dat de minister het Strategisch Project Grote Boshoek heeft goedgekeurd. Het project 
behelst het behoud van het open landschap op de grens van Hove, Boechout en Lint en bevat ook een 
aanzienlijk aankoopluik voor het Uilenbos en de aansluitende meer zuidelijk gelegen landschappelijke 
zone rond de Gasthuishoeve. Deze financiële steun zal Natuurpunt (onze afdeling  )toelaten om 
het Uilenbos te kopen van het OCMW van Antwerpen. Het Kempisch Landschap en de ge-
meen  te Hove  zullen samen de omgeving van de Gasthuishoeve kopen. Voor het Uilenbos mikken we 
natuurlijk op de bescherming van de erg hoge natuurwaarden van het bos, terwijl de open ruimte van 
de Gasthuishoeve nog borg staat voor extensieve landbouw waar kleine landschapselementen in de 
toekomst het landschap zeker verder zullen verrijken. 
Deze rAntGroen bevat dan ook een speciale bijdrage rond dit project die gelijktijdig gepubliceerd 
wordt in de tijdschriften van alle 4 de betrokken Natuurpunt afdelingen: Spoorwegberm (Lint en 
Kontich), Land van Reyen (Boechout), Wielewaal (Lier) en Zuidrand (Hove). Op paasmaandag 
17 april kan je trouwens tijdens een fietstocht kennis maken met het op dat moment in volle lente 
ornaat getooid gebied en bezoeken we verschillende bosterreintjes en beemden in de Grote Boshoek. 
Schrijf dit dus maar al in je kalender. Wij vertrekken om 13.00 u. op de Lintsesteenweg aan het 
waterzuiveringsstation.
Tot slot even een (groot) woordje van dank aan Sabine Caremans van het Landschapspark Zuidrand, 
Bart Van Couwenberge (Schepen Leefmilieu Hove) en Rosan Heremans (Natuurpunt). Hun 
medewerking was cruciaal in het slagen van het Strategisch Project !

Een erg gelukkige voorzitter
Hugo Waeterschoot

Bestuursleden en coördinatoren
Hugo Waeterschoot, voorzitter
en coörd. Beleidswerkgroep
03/455 22 12 - 0477/33 23 30 
hugo.waeterschoot@scarlet.be
Erlend Hansen, secretaris
03/457 46 99- erlend.hansen@skynet.be
Guido Callaerts, penningmeester &
coördinator behaagactie
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
013/30 85 47
nicole.boussemaere@gmail.com
Maggy Troffaes, bestuurslid
03/827 83 60-maggy.troffaes@skynet.be
Floris Van Volsem, bestuurslid  
03/455 23 05 -mariannejmm@gmail.com
Els Wynants, bestuurslid            
0497/42 74 29-wynantsels@gmail.com
Stany Marichal, bestuurslid            
0478/56 45 84
stanislas.marichal@telenet.be

 Omslagfoto: Sneeuwklokjes
 Foto’s p.2: boven: Velduil ©  Rudy Vansevenant - onder: Patrijs ©  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 %. 

Niet zo ver uit onze buurt, net voorbij Lier, is de natuuront-
wikkeling in volle gang. In het mondingsgebied van de Grote en 
de Kleine Nete worden tal van gebieden heringericht als over-
stromingsgebied, getijdengebied, natuurgebied. 
Deze waterrijke regio wordt zo één grote kraal van plassen, vij-
vers, moerassen, natte weilanden, rivieren en beken. Uiteraard 
een aantrekkelijke omgeving voor vogels. Zowel Natuurpunt 
als het Agentschap voor Natuur en Bos zetten er hun schouders 
onder twee LIFE+- projecten om dit ambitieuze plan te reali-
seren. 
Samen met een lokale gids verkennen we vandaag enkele van 
de nieuwe en vogelrijkste stukjes. En dat doen we rustig wande-
lend, met voldoende tijd om te genieten van landschap, vogel-
zang, geuren en kleuren, maar ook om te kunnen fotograferen 

of schetsen. 
Op ’t gemakske dus, of zoals dat vandaag heet: SLOW!
Aanvang: 08.30 uur (einde om 14.00 uur)
Plaats: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk
Samendelend rijden (0,07 eur/km)
Organisatie: Joris Van Reusel en Kathy De Lange
Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobo-
kensepolder.be
Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme regenbesten-
dige kledij, verrekijker, fototoestel, schetsboek, een hapje en 
drankje voor onderweg.

Zondag 2 april - 8.30 u.
Excursie naar het LIFE+ Netegebied

Op deze vroege lentedag, vroeg in de ochtend, maken we het 
meeste kans om de Middelste bonte spechten te horen roepen 
en zingen in één van de bossen die we in ons werkingsgebied 
vinden. Met enkele oude bossen in Hove, Edegem en aan de 
zuidgrens van Wilrijk en Hoboken, de grote stad-
sparken Den Brandt en Nachtegael, maar ook de 
forten en de begraafplaats Schoonselhof hebben we 
verschillende gebieden te onderzoeken. Enkele er-
varen spechten-moniteurs, onder leiding van gids 
Luc Van Schoor, nodigen je uit om mee op pad te 
gaan naar de beste plekken en al wandelend geduldig 
te luisteren…. 
Misschien krijgen we er ook wel eentje te zien. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt in één 
of simultaan in meerdere gebieden gemonitord. 
Afspraakplaats: Hoofdingang Nachtegalenpark 
(naast par king Beukenlaan), Wilrijk
Aanvang: 08.00 uur (einde om 12.00 uur)
Organisatie: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor.

Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobo-
kensepolder.be
Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme regenbesten-
dige kledij, verrekijker, fototoestel

Zaterdag 8 april - 08.00 u.
Monitoring Middelste bonte specht

foto: website Natura2000
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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

Zaterdag 15 april - 15.00 u.
Broedvogeltelling blauwe reigerkolonie Schoonselhof – Antwerpen

Vogelwerkgroep ARDEA telt voor het vierde opeenvolgende 
jaar het aantal broedparen van haar boegbeeld Ardea cinerea in 
het Engels bos van de stadsbegraafplaats Schoonselhof. Ook dit 
jaar trekken we behoedzaam en voorzichtig één keertje de kolo-
nie 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 her kenbaar 
door de aanwezigheid van volwassen vogels op het nest  of verse 
uitwerpselen, eierschalen en braakballen onder de nestbomen. 
We telden in 2016 zeker 38 bezette nesten. Hoe het dit jaar 
met de reigerkolonie vergaat kan je zelf vaststellen op deze dag. 
We hopen alvast dat de recente natuurbeheerwerken, rond de 
waterpartijen, langs de bosrand geen negatieve gevolgen zullen 
hebben op de kolonie.
Opgelet: bij slecht weer wordt de telling verplaatst naar een la-
tere datum.
Praktisch: afspraakplaats wordt aan de aangemelde deelne-
mers kort vooraf meegedeeld (en via de blog). Vermits we het 
aantal deelnemers ter voorkoming 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

Reiger op nest - foto: Kathy De Lange

Paaszondag 16 april - 8.00 u.
Broedvogelinventarisatie Uilenbos

Het Uilenbos te Hove is ongetwijfeld één van de mooiste na-
tuurgebieden van onze streek. Als privéterrein was het ech-
ter nooit vrij toegankelijk, en er werd tot op heden dus geen 
systematisch onderzoek naar het voorkomen van broedvogels 
gevoerd.
In het licht van de toekomstige grotere betrokkenheid van 
Natuurpunt bij het gebied, werd ARDEA gevraagd om voor een 
eerste inventaris te zorgen. De resultaten kunnen ook hier weer 
richting geven aan het natuurbeheer, maar zeker ook bijdragen 
tot een betere valorisatie van het gebied.
ARDEA start dit onderzoek in 2017 met een bescheiden aantal 
wandelingen in de periode april-mei. Eventueel worden bijko-
mende (avondlijke) bezoeken ingelast. Hulp van ervaren voge-
laars is hierbij zeker welkom. Liefst met een engagement om 

de drie bezoeken mee te doen zodat we met dezelfde mensen 
kleine teams kunnen maken. Wil je meedoen met dit onder-
zoek, meldt je dan vooraf aan via e-mail. 
Aanvang: 08.00 uur (einde om 12.00 uur) aan de toegang van 
de dreef van het Uilenbos, Boshoekstraat 98, Hove.
Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobo-
kensepolder.be. Aangemelde deelnemers ontvangen dan kort 
voor aanvang de gegevens over een mogelijke samenrijden-
afspraakplaats (bv. vanaf de Boomsesteenweg).
Organisatie: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, warme regenbesten-
dige kledij, verrekijker, fototoestel.
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Paasmaandag 17 april - 13.00 u.
Voorjaarsflora & landschapsfietstocht in de Grote Boshoek

Een samenwerking tussen Natuurpunt Zuidrand, Oude Spoor-
weg, De Wielewaal en Land van Reyen.
Vier natuurpuntafdelingen hebben hun schouders gezet onder 
het ambitieus project ‘Grote Boshoek‘ om de laatste  reste rende 
open ruimte, gevormd door belangrijke beekvalleien en bos-
complexen op de grens van Hove, Lint, Boechout Kontich, Duf-
fel en Lier, te behouden. Samen met het Landschapspark Zuid-
rand, de betrokken gemeenten en Natuurpunt dienden we een 
strategisch plan in om deze huidige open ruimte te bewaren. 
Op paasmaandag 17 april kan je ter plaatse al wandelend 
komen kijken. Of fiets je liever mee  een lus (15-20 km) waarbij 
je  de groengebieden kan bezoeken?  Twee hiervan zijn normaal 
niet toegankelijk voor het grote publiek. Het Babbelkroonbos 
(1), de Babbelbeekse beemden (2) en het Uilenbos (3) kan je 
vandaag bezoeken. Dus grijp deze kans! 
In elk van deze bijzondere natuurgebieden worden we vergast 
op een kleine wandeling met aandacht voor voorjaarsflora .. en 
het landschap. 
De wandelingen starten om 13.30 u., 14.45 u. en 16.00 u. en 
duren telkens  45-50 minuten waarna we naar het volgende 
punt fietsen. Op alle plaatsen kan je achteraf ook een drankje 
nuttigen en even uitrusten. Wandelaars zijn welkom in de drie 

gebie den. Een niet te missen 
en unieke namiddag dus!
Je kan op ieder van deze drie 
plaatsen op de aangegeven 
uren vertrekken: 
1) Babbelkroonbos: af-
spraakplaats: aan de parking 
begraaf plaats, Bouwenstraat 
te Lint
2) Babbelbeekse beemden: 
afspraakplaats: aan de ingang van het natuurgebied, in de 
Bremstraat vlakbij ‘t Senthout,te Duffel
3) Uilenbos: afspraakplaats: om 13.00 u. aan de weg naar het 
waterzuiveringsstation op de Lintse steenweg of om 13.15 u. 
aan de Boshoekstraat 99 aan het oude hoevetje 

Contactadressen voor verdere info: 
1) info@landvanreyen.eu  
2) dirk.costrop@telenet.be 
3) hugo.waeterschoot@scarlet.be

Afhankelijk van het weer en de vleermuizen beginnen vanaf 
heden terug de zogenaamde zomerrondleidingen.
Dit wil zeggen dat vanaf heden terug de gebouwen worden be-
zocht. Waar we tijdens de winterrondleidingen onze aandacht 
vestigen op de buitenwerken van het fort gunnen we u nu de 
mogelijkheid om een rondgang in de binnenste organen mee 
te maken.
Een gids ontsluit voor u alle geheimen van deze ondergrondse 
ruimtes en gangen in de vreemdste vormen.
Duur ongeveer 2 uur. 

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 16.00 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel.
Leiding: Philippe Vanhove
Gidsen: historische gidsenploeg

Zaterdag 22 april - 14.00 u.
Monumentenwandeling op Fort 7

We starten aan de kerk van Etikhove (Etikhoveplein). In de 
voormiddag (10-12 u.) bezoeken we de omgeving van de La-
deuzemolen, de Longkruidbosjes en de Hekkebruggestraat. 
Deze straat staat bekend als het schoolvoorbeeld van een 
grondverglijding die de Vlaamse Ardennen  typeert. 
Afstand ongeveer 4 km. 
’s Middags (12-14 u.) begeven we ons naar het “dak” van de 
Vlaamse Ardennen: de Hotondberg (150m). 
We kunnen daar in het plaatselijke cafeetje “Den Hootond” 
onze meegebrachte picknick verorberen (Zandstraat 4 te Kluis-
bergen, deelgemeente Zulzeke).  Als dessert kunnen we bij mooi 
weer van op de top van de Hotondmolen het weidse landschap 
van de Vlaamse Ardennen aanschouwen. In de namiddag (14-
17.30 u.) brengen we dan een bezoekje aan het Hotondbos dat 
dan op zijn best staat wat voorjaarsflora betreft (bronbosje met 

Goudveil, Bittere veldkers, tapijten van Wilde hyacint, etc.) en 
hebben we terug aandacht voor de relatie geologie, land schap, 
flora en cultuurhistorische aspecten. De wandeling loopt verder 
langs zoveel mogelijk onverharde bos- en veldwegels waarbij 
het Beiaardbos en het Kalkovenbos de revue passeren. 
Afstand ongeveer 8 km. 
Afspraak:  8.00 u. op de Bist te Wilrijk. Kostendelend vervoer.                     
Aansluiten ’s middags om 14.00 u. kan, mits te verwittigen, aan 
de Hotondmolen, Zandstraat 4 te Kluisbergen (deelgemeente 
Zulzeke). Einde ter plaatse rond 18.00 u.
Deelname : 2 euro (externe gids)
Mee te brengen:  stevig schoeisel, verrekijker, picknick
Gids:  Filip Keirse
Leiding:  Kris Vos – 0491 870 420 - KrisV@skynet.be

Zondag 23 april - 8.00 u.
Vlaamse Ardennen
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Zie aankondiging 16 april.

Zaterdag 29 april - 8.00 u.
Broedvogelinventarisatie Uilenbos

Zondag 30 april - 13.30 u.
Lentewandeling in Averbode Bos & Heide

Op deze laatste dag van april trekken we richting Kempen, 
meer bepaald naar  Averbode het raakpunt van de provincies 
Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg. Rond de abdij van 
Averbode ligt een natuurgebied van 530 ha, het grootste dat 
Natuurpunt ooit aankocht. Door middel van een grootschalig 
herstelproject dat in 2006 startte werd hier getracht de ver-
dwenen vennen, de open heidelandschappen en de oorspron-
kelijke inheemse loofbossen te herstellen.  Vanaf 2010 werden 
er waterhuishoudingswerken, zoals het plaatsen van stuwen en 
het dempen van grachten, uitgevoerd om voldoende water te 
krijgen in de uitgegraven vennen. Nieuwe wandelpaden werden 
aangelegd en de bestaande verbeterd. Doel is via een ontspan-

nen wandeling in dit mooie natuurgebied samen te ontdekken 
hoe de natuur op de werkzaamheden heeft gereageerd.
Afspraak: we vertrekken om 13.30 uur aan de Bist te Wilrijk 
(kostendelend vervoer). Wie rechtstreeks naar daar wil gaan 
wordt om 14.30 uur verwacht aan de parking gelegen naast 
huis nr. 23 Turnhoutsebaan, 3980 Tessenderlo.  
Einde van de wandeling voorzien rond 17.00 uur ter plaatse.
Mee te brengen: stevig schoeisel en eventueel verrekijker, fo-
totoestel, loep.
Gids: Nicole Boussemaere - 0494/71 59 32
Leiding: Lucy de Nave 03/237 99 52
  0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)

Ben jij amateur-fotograaf en hou je ervan om samen met gelijk-
gestemden in alle rust te fotograferen ? 
Dan is dit jouw kans! 
We bezoeken vandaag het “Glacis”en alles wat daarop en daar-
rond te vinden is.Het “perron” - de“barakken” - de gevel van 
het hoofdfrontgebouw en van de caponnieres, en natuurlijk...
de natuur! 
Onder begeleiding van een historische gids - zelf fotografie 
amateur - krijg je alle tijd om andere perspectieven en camera-
instellingen uit te proberen.  

Afspraak: om 10.00 uur aan de ingang van Fort 7 (legerstraat 
40, Wilrijk)  
Einde 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: statief, cameratas met reservebatterij, stevig 
schoeisel, lunchpakket 
Leiding: André De Locht , 0476/87 03 54

Zaterdag 29 april - 10.00 u.
FO-r-TOSHOOT “BINNEN GLACIS”

Zaterdag 29 april - 14.00 u.
Op zoek naar de Kamsalamander

Het is ondertussen een publiek geheim: onze afdeling herbergt 
een stabiele populatie Kamsalamanders. Waar? Dat zoeken we 
vandaag uit.
De provincie heeft ons een 6-tal amfibieënfuiken ter beschik-
king gesteld en die worden vooraf opgesteld. Tijdens de wande-
ling worden die gelicht, altijd een spannend moment. We ver-
wachten Kleine watersalamander, Alpenwatersalamander en … 
Kamsalamander.

Afspraak: om 14.00 u. aan de beheerkeet van Groen Neerland, 
Kleine Doornstraat, achter de knotwilgenrij. Einde voorzien 
tegen 16.00 u.
Meebrengen: stevige, waterdichte wandelschoenen.
Organisatie: Rudi Leemans – 0477/69 23 50 of 03/828 43 16

foto: website Natuurpunt © Hugo Willocx
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Maandag 1 mei - 8.00 u.
Vogelexcursie: Het Zwin

Het legendarische natuurreservaat Het Zwin te Knokke is sinds 
juni 2016, na een grote herinrichting en renovatie, weer open 
voor het publiek. Het reservaat en de nieuwe inrichting is een 
pareltje van internationaal formaat geworden dat elke natuur-
liefhebber (nogmaals) moet gezien hebben. Paviljoenen in 
een hedendaagse architectuur, interactieve vogel-info-expo’s, 
multimediale live-observatie technologie, en natuurlijk een 
zeer rijk vogelleven (vooral water- en zangvogels maar ook de 
bekende ooievaarskolonie) maken een bezoek aan het nieuwe 
Zwin onvergetelijk.
ARDEA wachtte even om hier een excursie in te richten, want 
begin mei is het natuurlijk volop broedtijd en dus hét moment 
om tal van vogels erg actief te kunnen observeren. We mikken 
naast een klassiek bezoek aan het reservaat ook op een gids die 
ons iets meer vertelt over de achtergrond van de (architectu-
rale en educatieve) vernieuwing, want dit reservaat wordt hét 
model voor vele nieuwe natuurbelevingsinrichtingen in de toe-
komst. 
In de namiddag maken we een wandelexcursie in een van de 
omliggende natuurgebieden in de duin-, kust- en polderstreek, 
maar je kan ook opteren om de namiddag verder rustig door te 
brengen in het Zwinpark (of het strand?). Zo maken we er een 
mooie gevulde dag van voor jong én oud, een feestdag waardig!

Inschrijven is verplicht! 
Er kunnen maximum 20 volwassen deelne-
mers mee.
Stort zo snel mogelijk het gepaste bedrag op 
rek. BE81 523080650424 van ARDEA-NP 
m.v.v. referentie Zwin + het aantal personen 
+ email en gsm.
Prijs: volwassenen: 10 eur / kinderen en 
jongeren van 6 t.e.m. 17 jaar: 5 eur / kinderen jonger dan 6 
jaar: gratis. Bij voldoende inschrijvingen genieten we van een 
iets goedkoper tarief wat terug verrekend wordt. ARDEA biedt 
de lokale gids/deskundige aan.
Afspraak: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk
Vertrek: 08.00 uur, terug ca 19.00 uur
Kostendelend rijden (0,07 eur/km)
Meebrengen: picknick, verrekijker, telescoop, vogelgids, evt. 
camera, stevige waterdichte schoenen of laarzen.
Organisatie en gids: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor

De Antwerpse Voorkempen is van oudsher een streek van 
kasteeldomeinen, de zogenaamde ‘huizen van plaisantie’. Het 
Vrieselhof was één van die adelijke domeinen en werd in 1974 
aangekocht door de provincie en opengesteld voor wandelaars.  
Het 90 ha groot gebied bestaat uit een parkgedeelte rond het 
kasteel met U-vormige hofgracht en vijver. 
Voorbij de Heidebeek, die vroeger de domeingrens vormde, ligt 
het Vrieselgoor, een moerassig bebost gebied dat onderhevig is 
aan kwel. Aan de overzijde van het Groot Schijn ligt het Goor, 
een laaggelegen moerassig land. 
Bij het Goor hoort een deel waardevol blauwgrasland. Het 
Groot Schijn kent in het Vrieselhof nog haar natuurlijke me-
anderende loop. 
In het stervormig aangelegde bos achter het kasteel 
komen veel holenbroedende vogels voor. Oude eiken 
en beuken oefenen een grote aantrekkingskracht uit 
op spechten. Hier broeden naast de Groene en de 
Grote bonte specht ook de Kleine bonte-, de Zwarte- 
en zelfs de zeldzamere Middelste bonte specht.
Onder de broedvogels is Bosuil een vaste klant en 
Steenuil (foto) is regelmatig te zien in de graslanden 
langs het Schijn. 
Mogelijk is de Houtsnip hier ook nog een broedvo-
gel. Luc  kon er in de jaren ’80 en ‘ 90 enkele keren 
een baltsende vogel in de schemering waarnemen. 
De laatste lentewaarnemingen dateren al van  2011. 
Het is dan ook de vraag of deze schuwe bosvogel 
nog in het domein broedt. De kans is vrij klein dat 
we vanavond de Houtsnip te zien krijgen, al weet je 

maar nooit. De karakteristieke baltsvlucht  is vooral bij warme 
lenteavonden te zien. Daarom gaan we deze keer wat later op 
stap tijdens een avondlijke excursie.
Afspraak: vertrek om 19.00 u. op de parking onder het viaduct 
aan ’t Spant, Boomsestweg 333 in Wilrijk. Einde wandeling ca. 
22.00 u. te Oelegem.
Wie eventueel wil aansluiten aan het Vrieselhof verwit-
tigt de leiding vooraf.
Kostendelend rijden (0,07 euro/km) 
Leiding: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor (0494/33 63 09) 
Mee te brengen: verrekijker, fototoestel, bij droog weer vol-
staan wandelschoenen.

Zaterdag 6 mei - 19.00 u.
Provinciaal domein Vrieselhof
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Zaterdag 6 mei & zondag 7 mei 2017
Tweedaagse Weservallei

Uitgedaagd door de beloofde, weinig bekende Duitstalige plek-
jes in een rustig en prachtig lentekleed en het vooruitzicht te 
kunnen genieters van culinaire geneugten hebben ervoor ge-
zorgd dat de gereserveerde kamers al snel waren volgeboekt.
Afspraak: zaterdag vertrek om 9.00 u. Met niet-autobezitters 
worden uiteraard tijdig afspraken gemaakt met hun chauffeur.
Zondag terug omstreeks 19.00 u.   

Leiding: Raoul Hendrickx  -   03/449 15 98   
                  raoul.hendrickx@hotmail.com  
Gids: Hugo  Waeterschoot   -   03/455 22 12   
           hugo.waeterschoot@scarlet.be

Het gebied langs de Dijle, aan de overkant van Rijmenam be-
staat uit een brede strook vochtige graslanden. Ze gaan vrij plots 
over in een zandige, beboste donk van Grove den en zuur eiken-
bos: Pikhakendonk. Pikhagen is een verwijzing naar Sleedoorn 
en Wegedoorn die in het gebied te vinden zijn. Vooral de afwis-
seling tussen zeer droge en zeer natte biotopen, de uitzonder-
lijke rijkdom aan zeer oude houtkanten en het voorkomen van 
zeldzame graslandvegetaties (met o.a. Grote pimpernel) geeft 
het gebied een uitzonderlijke natuurwaarde. Bedoeling is hier 
ook het Pimpernelblauwtje aan te trekken. Een deel van dit ge-
bied zal, in samenhang met de geplande Sigma-werken, naar 
wetlands getransformeerd worden. 
Ook wil men Kamsalamander introduceren. Die diende im-
mers uit de Oude Dijle-arm bij het Zennegat Mechelen gered 
te worden.
Afspraak: we vertrekken om 13.10 uur aan de Bist te Wilrijk 
(kostendelend vervoer). Wie rechtstreeks naar daar wil gaan 
wordt om 14.00 uur verwacht aan de parking bij de kerk van 

Rijmenam. Einde van de wandeling is voorzien rond 16.30 uur 
ter plaatse.
Mee te brengen: fototoestel, loepje, verrekijker, veldgidsen, 
aangepast schoeisel en aangepaste kledij naar de weersom-
standigheden.
Gidsen: Sonja Deneve en Jean- Marie Vanhove
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48
   (GSM is enkel op de dag zelf bereikbaar)

Zondag 14 mei - 13.10 u.
Wandeling Pikhakendonk

Zaterdag 13 mei - 8.00 u.
Wijmeers & Paardeweide

In de vallei van de Zeeschelde werkt de Vlaams overheid hard 
aan veiligheid en natuurherstel. Overstromingsgebieden 
worden aangelegd waarin nieuwe natuurgebieden groeien. Wij 
bezochten de voorbije jaren al de Polders van Kruibeke, Ber-
genmeersen en Paardeweide te Kalken. Nu trekken we naar de 
Wijmeers, een nieuw overstromingsgebied dat in 2016 werd 
afgewerkt. Een grote variatie in biotopen gaande van droge 
rivierduinen over veen- en zandplassen, poldergraslanden tot 
een ontpolderd gebied met slikken en schorren leveren vast en 
zeker mooie waarnemingen op. Dit is een low impact excursie 
zonder auto’s. We nemen de trein naar Schellebelle en wande-
len vandaar via het voetveer naar Aard aan de andere zijde van 
de Schelde, een gehucht gelegen bij de Wijmeers en de Kalkense 
Meersen. Na de Wijmeers doorkruist te hebben nuttigen we de 
lunch in een Uitbergens cafeetje. Na de middag wandelen we 
stroomafwaarts langs de Schelde, met aan de overzijde Bergen-
meersen, naar de Paardeweide. Dit gebied bestaat uit polder-
graslanden (met weidevogels als grutto en Kievit) en een groot 
plas- en moerasgebied met tal van watervogels. Na een dorst-
lessend bezoek aan ’t Oud Brughuys wandelen we verder naar 
het station van Schoonaarde.

Afspraak: vertrek om 8.00 u. in Berchem-station !  We nemen 
de trein naar Schellebelle. Vandaaruit maken we een wandeling 
van minimaal 12,5 km en maximaal 15 km om in Schoonaarde 
de trein terug naar Antwerpen te nemen. 
Aansluiten in andere stations (Sint-Niklaas, Lokeren, 
Gent) is mogelijk. Neem hiervoor contact op met Wim 
Mertens.
Einde om 19.19 u. in Berchem station.
Deelnameprijs is  de prijs van de treinrit, te betalen de dag zelf. 
Dat is 7,40 EUR pp in geval van een groepsticket (+15 inschrij-
vingen), zoniet is het 10.80 EURpp (prijzen onder voorbehoud 
van wijzigingen door NMBS).
Verplicht inschrijven bij Wim Mertens vóór 5 mei.
Meebrengen: picknick, verrekijker, telescoop (als je die een 
hele dag kunt dragen). Goede wandelschoenen, we wande-
len over goed begaanbare paden en wegen, maar bij nat weer 
mogelijk wel plassen. Regenkledij.
Leiding en gids: Wim Mertens - 0499/58 99 16
                  wim.a.mertens@proximus.be
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Zie aankondiging 16 april.

Zaterdag 27 mei - 8.00 u.
Broedvogelinventarisatie Uilenbos

Zaterdag 20 mei - 9.00 u.
S.O.S. Zwaluwen & weidevogels in onze regio

Doorheen de geschiedenis werden zwaluwen steeds als geluks-
brengers beschouwd. Vreemd dus dat de mens de prachtige 
huis– en boerenzwaluw stillaan verbant uit zijn omgeving. 
Angst voor vogelpoep op de stoep maakte al vele typische huis-
zwaluwnestjes onder dakgoten kapot. Industrialisatie van de 
landbouw laat niet meer toe dat vogels in stallingen broeden, 
dus die blijven meer en meer gesloten voor Boerenzwaluwen 
die net daar graag broeden. 
Zo is het met deze geweldige natuurlijke insectenverdelgers  de 
laatste jaren erg slecht gesteld geraakt bij ons. Boerenzwalu-
wen: ca 80 à 90 % van de populatie is verdwenen. Ook met de 
Kievitten gaat het alarmerend slecht. Daarvoor is de landelij ke 
actie SOS-Kievit opgezet. Maar ook lokaal is het alle hens aan 
dek om te redden wat gered kan worden, en in te grijpen met 
kunstnesten, biotoopbescherming etc. 
Natuurpunt wil dit samen met gemeenten en lokale besturen 
concreet maken op lokaal niveau. Daarom nam ARDEA in 2016 
de handschoen op om een eerste verkenning te houden van 

de resterende zwaluwen en weidevogels in ons werkingsge-
bied. Deze lente gaan we er mee door. Tijdens twee zaterdagse 
voormiddagen fietsen we zo’n 15 km door Hoboken, Wilrijk 
en Edegem en hopen deze mooie vogelsoorten nog te kunnen 
waarnemen. Met wat geluk treffen we ook een Scholekster, 
die dan weer op daken van bedrijfsgebouwen nieuwe broed-
plaatsen verkent. We doen dit een eerste keer op 20 mei. Op 17 
juni organiseren we dan een tweede ronde. Het traject wordt 
bepaald aan de hand van recente waarnemingen. We gaan 
waarschijnlijk ook wel eens ‘den boer op…’. 
Het niet verstoren van broedende zwaluwen (en hun gasthe-
ren) is een code waar we ons absoluut aan houden. 
Afspraak: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk, aan het 
kerkje, met de fiets. Vertrek: om 09.00 u. Einde ca 12.00 u.
Leiding:  Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
    J. Van Reusel - 0486/83 62 34
Meebrengen: fiets, verrekijker, camera,...

Zie aankondiging 16 april.

Zondag 14 mei - 8.00 u.
Broedvogelinventarisatie Uilenbos

Ben jij amateur-fotograaf en hou je ervan om samen met gelijk-
gestemden in alle rust te fotograferen ? 
Dan is dit jouw kans! 
Ter gelegenheid van de“Fortendag” organiseren we een “trage” 
wandeling in de voormiddag. 
Zo kan je in alle rust een standpunt kiezen, camera instellingen 
wijzigen en de foto maken waar je al lang van droomde.
We lopen het normale parcours van de bezoekers, maar dan op 
fotografen-tempo !  
Licht en belichting is voorzien - dus geen flitsen nodig. 

Afspraak: om 10.30 uur aan de stand van de historische gid-
sen - elke wandeling duurt ongeveer 2 uur. 
Aantal deelnemers is beperkt tot 10.
Graag vooraf aanmelden: andre.de.locht@telenet.be 
Mee te nemen: statief, cameratas met reservebatterij, stevig 
schoeisel, zaklamp, lunchpakket. Wij zorgen voor geschikte fo-
toverlichting in de gebouwen! 
Leiding: André De Locht - 0476/87 03 54

met om 10.30 u.
FO-r-TOSHOOT “Fortendag”

Zondag 21 mei - 10.00 u.
Forten gordel op Fort 7 Zie aankondiging p. 31
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Op deze Pinksterzondag gaan we op bezoek bij de buren in het 
Vlaams-Brabantse Diest, meer bepaald in de deelgemeente 
Webbekom. Hier bevindt zich een natuurgebied dat een totale 
oppervlakte heeft van meer dan 200 ha, onmiddellijk aansluit 
bij de Diestse stadskern en beheerd wordt door het agentschap 
Natuur & Bos. Het overstromingsgebied Webbekoms Broek is 
een halfopen landschap van graslanden, rietlanden, hooilanden 
en verspreide bosjes. In het moerassige klimaat van het Web-
bekoms Broek voelen insecten zich opperbest. Ze vormen op 
hun beurt een lekker hapje voor amfibieën, reptielen, vogels 
en kleine zoogdieren. De brede rietkragen van het Webbekoms 
broek zijn dan weer een interessante broed- en pleisterplaats 
voor water- en moerasvogels zoals Rietgors, Kleine karekiet 
en Blauwborst. Ook Wulp, Watersnip, Kievit, Sprinkhaanriet-
zanger, IJsvogel, Grauwe klauwier en Witgatje houden van het 
natte landschap. Schotse ‘Aberdeen Angus’ runderen en IJs-
landse paarden zorgen voor begrazing van de weilanden waar-
door er talrijke bloemen groeien. Dotterbloem, Pinksterbloem, 

Echte koekoeksbloem, Egelboterbloem, Gele lis, Koningin-
nekruid en Moerasrolklaver fleuren zo het landschap op met 
hun kleuren en geuren.
Afspraak: we vertrekken om 13.30 uur aan de Bist te Wilrijk 
(kostendelend vervoer). Wie rechtstreeks naar daar wil gaan-
wordt om 14.30 uur verwacht aan de parking van het Bezoe-
kerscentrum Webbekoms Broek dat zich langs de stadsring van 
Diest tegenover het Begijnhof bevindt. 
Adres: Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest. 
Einde van de wandeling voorzien rond 17.00 uur ter plaatse.
Mee te brengen: stevig schoeisel (bij regenweer laarzen) en 
eventueel verrekijker, fototoestel, loep.
Leiding & gidsen: 
 Nicole Boussemaere 0494/71 59 32
 Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48
   (GSM is enkel op de dag zelf bereikbaar)

Zaterdag 27 mei - 7.15 u.
Kabbelaarsbank & noordkant Veerse meer

Zondag 4 juni - 13.30 u.
Zomerwandeling in het Webbekoms Broek

De nederlandse zeeuwse eilanden hebben (nog maar) een re-
cente bewogen geologische geschiedenis achter de rug waar-
voor we vandaag bijzondere aandacht hebben. 
’s Morgensvroeg rijden we naar de Kabbelaarsbank, juist ten 
noorden van Schouwen-Duivenland waar er, tengevolge van 
de aanleg van een deltadijk, recent een nieuwe zandplaat en 
duinengebied is ontstaan. Van hieruit vertrekken we voor een 
mooie ochtendlijke wandeling over deze zandbank met gega-
randeerd veel vogelzang (we hopen echt op de Nachtegaal na-
tuurlijk!), prachtige nieuw gevormde landschappen, een mooi 
zicht op het water van de Grevelingen en heel wat kalkplanten. 
Dit laatste heeft te maken met de  ontstaansgeschiedenis van 
deze plek. Na onze picknick ter plaatse verorberd te hebben 
vertrekken we naar het Veerse meer. Langs de noordzijde ervan 
zijn door gedeelte lijke droogleggingen door de deltawerken, 
grote zandbanken ontstaan met opnieuw prachtige flora van 
kalk maar ook uitgeloogde gronden, vlak naast elkaar gelegen. 
Vandaag vertellen we jullie honderd-uit over dit landschap en 
zijn ontstaansgeschiedenis en de link met de huidige fauna en 
flora. Tenslotte verplaatsen we ons naar het nabijgelegen Oran-
jezon (€ 1 toegang met muntje) een ouder duinengebied waar 
we zure condities aantreffen. We komen via de zeewering (en 
misschien wel het strand) terug naar de parking. Ondertussen 
is het waarschijn lijk wel reeds 18.00 u. en verorberen we voor 
de tweede maal een picknick ter plaatse met zicht op zee 
(we hebben de zon besteld).
Afspraak : we vetrekken vroeg, om 7.15 u. op de Bist te 
Wilrijk, aangezien Nachtegalen ook vroeg uit de veren zijn. 
Laat gerust weten als je er echt moeilijk zou geraken zo vroeg, 
dan pro beren we een oplossing te vinden. 
We organiseren deze dag uitzonderlijk op zaterdag omdat we 

laat terug zijn (rond 20.30 u.). Kostendelend vervoer wordt ge-
promoot. Gezien de afstand zou ik vrijwillige chauffeurs wil-
len vragen om me voorafgaandelijk een seintje te geven. Laat 
je niet afschrikken door de lengte van de excursie, het blijft im-
mers lang licht, goed wandelbaar (11km op volledige dag) en 
het wordt (beloofd) een fantastische en zeer gevarieerde dag. 
Meenemen: 2x picknick, verrekijker en goede stapschoenen.
Gids & Leiding: Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30
  hugo.waeterschoot@scarlet.be

(Deze tocht is onderdeel van het cursuspakket Geologie en Land-
schap, zie verder in dit nummer, maar staat open voor iedereen).
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Vrijdag 9 juni - 19.45 u.
De digitale vogelaar: info-sharing-avond

Zaterdag 17 juni - 9.00 u.
S.O.S. Zwaluwen & weidevogels in onze regio

Zie aankondiging 20 mei

In zijn recent boek ‘Het nieuwe vogels kijken’ beschrijft de 
bekende Nederlandse auteur Kester Freriks de recente wijzi-
gingen en nieuwe trends die hun intrede hebben gedaan in de 
dagelijkse ornithologische praktijk. Veel van de veranderingen 
hebben te maken met de digitale technieken en het internet. 
Dankzij internetwebsites, fora, databanken, communities 
etc  genereren we met zijn allen onwaarschijnlijk veel nieuwe 
data over vogelwaarnemingen, en kunnen we er ook gebruik 
van maken vooraleer we onze excursies starten. Twitchers 
doorkruisen het land op zoek naar de zeldzaamste nieuwe 
soort, wetenschappers krijgen nieuwe inzichten, fotogra-
fen zetten de mooiste vogelfoto’s online… Vogelkijken gaat 
meer en meer gepaard met een flinke dosis ict-vaardigheden 
en digitale uitrusting. Je komt niet buiten zonder opgeladen 
batterijen (van je smartphone of camera), je komt niet thuis 
zonder meteen te uploaden. En onderweg tikken we alles wat 
beweegt nauw keurig in. Zijn het potloodje en de notitieboek 
klaar voor het museum? 
Op deze avond laten we ons, samen met deskundigen van 

Natuur punt, onderdompelen in de geweldige mogelijk heden 
van websites als waarnemingen.be, leren we hoe eenvoudig het 
is om mobiel waarnemingen in te voegen, zien we wat onder-
zoekers met al die gegevens doen en op welke manieren we zelf 
actiever kunnen meewerken aan diverse meetnetten-projecten. 
En we nemen de tijd om praktische én filosofische vragen over 
het digitaal vogelen te bespreken. Een goed gesprek over hoe 
we hier bij ons het vogels kijken zien. 
Een avondje voor alle vogelwerkgroepers, maar zeker ook voor 
alle oudere en jongere vogelwaarnemers want tussen pot en 
pint kan iedereen zeker nog heel wat van elkaar leren. En breng 
zeker je smartphone, laptop of tablet mee. Opgeladen!
Afspraak: CC Moretus, Berkenrodelei 36, 2660 Hoboken. 
Aanvang om 19.45 uur, einde om 22.00 uur.
Deelname is gratis, maar graag je komst op voorhand 
melden via email naar ardea@hobokensepolder.be 
Leiding: Joris Van Reusel - 0486/83 62 34

Zaterdag 10 juni - 7.00 u.
Van het Brabants massief tot de Ardennen

Een lange boeiende dag voor de boeg vandaag !!! We laten je 
kennismaken met de noord-zuid as van België, van het Brus-
selse (oudste) massief van België, via de kalkstreek tot de grens 
met de Ardennen. Zaterdagmorgen verkennen we in de och-
tend eerst de kalkrijke duinmoerassen ten noorden van Brussel 
te Keerbergen. Gek hè dat je hier kalk vindt, want een steen-
worp verder ligt het Brusseliaan met zijn typisch kolenwoud 
gekenmerkt door zure beukenbossen en een zandsteenachtige 
bodem. De kalkgraslanden kennen een hele mooie flora in deze 
periode van het jaar met heel wat orchideeën terwijl het ko-
lenwoud gekenmerkt wordt door diepgekerfde valleien die uit-
monden in de riviervallei. Deze plooiing ten zuiden van Brussel 
heeft een erg bewogen en lange geschiedenis achter de rug met 
veel menselijke invloeden die we je zelf mee laten ontdekken. 
Daarna rijden we over de Condroz, een middelhoge vlakte, 
gekenmerkt door glooiingen en open landschappen evenals een 
rijke landbouwactiviteit; 100 km zuidwaarts tot aan de grens 
met de kalkstreek. Deze ligt als een smalle strook tegen de Ar-
dennen. We bezoeken de vallei van de Viroin ter hoogte van 
het dorpje Viroinval waar we één of meerdere fossiele koraal-
heuvels bezoeken… prachtig gelegen midden de vallei. Tot slot 
eindigt onze dag een beetje verder te Treignes dat al jaren op de 
landkaart prijkt met het logo “mooiste dorp van de Ardennen”, 
om hier te flirten met de grens tussen de Ardennen en de kalk-
streek. Je ziet er de breuk en scheidingslijn gewoon met het 
blote oog. In ieder van de gebieden die we vandaag be zoeken 
hebben we aandacht voor de ontstaansgeschiedenis, het land-
schap en de flora en faune die er op voorkomt. Met zonnig weer 

zien we vast en zeker ook veel vlinders. De avond wordt beslo-
ten met een picknick en een terrasje.
Afspraak: we vertrekken erg vroeg, om 7.00 u. op de Bist te 
Wilrijk en zijn pas terug tegen 22.00 u., maar daar zal je abso-
luut geen spijt van hebben ! Vandaar dat we de tocht op zater-
dag hebben gepland. Geef ons een seintje als je echt moeilijk-
heden zou hebben om er zo vroeg te geraken. Kostendelend 
vervoer wordt gepromoot. Gezien de afstand zou ik vrijwillige 
chauffeurs willen vragen om  voorafgaandelijk een seintje te 
geven.  We wandelen vandaag zo een 10 km op goede paden. 
Best doenbaar voor iedereen.
Meebrengen: 2x picknick, goede stapschoenen, kijker en zon-
necreme (we bekijken het optimistisch).
Gids & Leiding: Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30
  hugo.waeterschoot@scarlet.be

(Deze tocht is onderdeel van het cursuspakket Geologie en Land-
schap, zie verder in dit nummer, maar staat open voor iedereen).
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Zaterdag 17 juni - 14.00 u.
Monumentenwandeling op Fort 7

Vandaag neemt een historische gids je mee naar het binnenste 
gedeelte van het fort. Je krijgt de kans om onder deskundige 
begeleiding door kamers en gangen te wandelen waar soldaten 
zo vele jaren de dienst uitmaakten. Wat deden ze de ganse dag, 
waar aten en sliepen ze? Stonden er kanonnen? Werd hier ooit 
geschoten? En,... waren hier eigenlijk burgers toegelaten in de 
forten?                          

Met een gids erbij komt heel de geschiedenis weer tot leven!
Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 16.00 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel.
Leiding: Philippe Vanhove
Gidsen: historische gidsenploeg

Zaterdag 17 juni - 10.00 u.
Libellenexcursie op Groen Neerland
(i.s.m. libellenvereniging Vlaanderen)
Libellen vallen op door hun schoonheid en kleur. Vanwege hun 
snelle reactie op veranderingen in het milieu zijn het ook be-
langrijke indicatoren voor de ‘gezondheidstoestand’ van onze 
natuur. Met de huidige snelle klimaatsveranderingen veran-
dert ook de libellenfauna sneller dan voorheen.
Libellen kunnen vrijwel overal waargenomen worden. Al is de 
beste tijd om ze te zien midden op de dag, en liefst met zonnig 
weer. Toch zijn er soorten, zoals juffers, die ook tijdens bewolkt 
weer actief zijn.  Ook larvehuidjes en larven van libellen kunnen  
bij minder goed weer gevonden en op naam gebracht worden. 
Samen met libellenkenner Johan, gewapend met verrekijker en 
vlindernet, maken we kennis met deze onmisbare schakel in de 
natuur. Dit is een uitstap voor al wie deze diertjes van dichtbij 
wil zien, leren kennen of fotograferen (foto: Viervlek). 
Afspraak: om 10:00 u. aan de ingang van Groen Neerland, in 
de Doornstraat, Wilrijk. Einde omstreeks 13.00 u.
Meebrengen: laarzen zijn aangeraden indien je dichter bij de 
plasjes wil komen om eventueel een uitsluipende libel of larve-
huidjes te zoeken. Wie wil neemt een picknick mee, die kunnen 

we onderweg opeten, aan een plasje. Vaak zie je meer als je een 
tijdje stil zit... 
Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de gids.
Gids: Johan Devolder - 0478/32 47 80
            johan_devolder1@gmail.com
Leiding: Kris Vos

Zondag 18 juni - 13.30 u.
Natuurwandeling in het Viersels gebroekt & omgeving

Op deze laatste lentezondag van het jaar nodigen we je graag 
uit om het Viersels gebroekt te komen (her)ontdekken, een 
natuurpareltje ca. 20 km ten oosten van Antwerpen dat deel 
uitmaakt van de Kleine Netevallei. In 1997 werd hier een eerste 
perceel aangekocht; nu beheert Natuurpunt er meer dan 50 ha 
open beemdenlandschap dat dankzij enkele beken zijn nat ka-
rakter heeft behouden. In het late voorjaar ligt het gebied er 
op zijn mooist bij: bloemrijke graslanden en ruigtes die tal van 
vlinders, libellen en andere insecten aantrekken; rietkanten, 
wilgenbosjes en vijvers waar zang- en watervogels zich thuis 
voelen; de beverfamilie die her en der zijn sporen nalaat. In de 
periode 2011-2016 investeerde het Europese LIFE-fonds hier 
mee in grootschalig habitatherstel, zodat doelsoorten zoals 
moeraskartelblad, moerassprinkhaan en watersnip nog meer 
kansen krijgen. Met de eindspurt van dit project, waarin nog 
enkele percelen werden heringericht en een nieuw vlonderpad 
werd aangelegd, laten we je vandaag graag kennismaken. We 
steken ook even het Netekanaal over om een blik te werpen op 

een 8-tal ha nieuwe natuur in Nijlen – Vogelzang, enkele voor-
malige visvijvers die snel zullen uitgroeien tot een prachtige 
groene corridor tussen het Viersels gebroekt en het provinciaal 
domein Kesselse Heide. 
Afspraak: vertrek met eigen wagens (kostendelend) om 13.30 
u. aan de Bist te Wilrijk. Aansluiten kan ook om 14.00 u. aan de 
kerk van Viersel (Beemdstraat), mits de gids hiervan te verwit-
tigen. Einde ter plaatse rond 17.30 u.    
Mee te brengen: verrekijker, loep, veldgidsen, ev. fototoestel. 
Bij regenweer zijn laarzen aanbevolen, bij droog weer volstaan 
stevige wandelschoenen.
Leiding: Wim Vandeweyer – 0485/60 54 97 
   wimvandeweyer8@gmail.com 
Gids: Rudy Van Cleuvenbergen - 03/ 464 05 57 (‘s avonds) 
           rudy.vancleuvenbergen@skynet.be
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Ben jij amateur-fotograaf en hou je ervan om samen met gelijk-
gestemden in alle rust te fotograferen ? 
Dan is dit jouw kans! 
We gaan vandaag op ontdekking in het Hoofdfront.
We bezoeken een kruitkamer, nemen onze tijd in de hoofdca-
ponniere, de verbindingbrug en alle hoekjes en kantjes die elke 
“urbex” amateur-fotograaf zal doen watertanden! 
Onder begeleiding van een ervaren historische gids - zelf ook 
amateur-fotograaf - nemen we de tijd om te experimenteren 
met camera-instellingen en perspectief.
Wij zorgen voor verlichting, maar breng gerust je materiaal 
mee als je strobist bent. 

Afspraak: om 10.00 uur aan de ingang van Fort 7 - Legerstraat 
40 te Wilrijk . Einde voorzien omstreeks 17.00 uur 
Aantal deelnemers beperkt tot 10. 
Graag vooraf aanmelden: andre.de.locht@telenet.be 
Kostprijs: € 10 per deelnemer.
Mee te nemen: statief, cameratas, reservebatterij, zaklamp, 
stevig schoeisel en lunchpakket.
Wij zorgen voor geschikte fotoverlichting in de gebouwen! 
Leiding: André De Locht - 0476/87 03 54

Zaterdag 24 juni - 10.00 u.
FO-r-TOSHOOT “Hoofdfront gebouw”

Traditioneel vieren we het zomersolstitium!  We starten met 
een wandeling van 1,5 à 2 uur in het mooie natuurreservaat 
waar rond deze tijd de zomerbloeiers stilaan opduiken.  Daarna 
genieten we van de langste dag van het jaar met lekkere drank 
en een massa hapjes buiten naast ons lokaal ‘De IJsvogel’.  
Mis deze jaarlijks weerkerende leuke activiteit niet!
Inschrijven voor 18 juni bij Lucy is noodzakelijk!

Afspraak: de wandeling vertrekt stipt om 18.00 u aan de ‘De 
IJsvogel’, Fort 7, Legerstraat 40 te Wilrijk. Dit is schuin tegeno-
ver huisnummer 75.
Kosten: (ter plaatse aan de leiding te betalen) 8 Euro voor 
hapje tapje .
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48
   (GSM is enkel op de dag zelf bereikbaar)

Woensdag 21 juni - 18.00 u.
Zomerzonnewende

Het is alweer drie jaar geleden dat we een bezoek brachten aan 
De Zegge. Vandaag doen we dat weer. Omdat dit gebied be-
hoort tot een van de weinige natuurgebieden in Vlaanderen die 
niet vrij toegankelijk zijn, geeft hier wandelen een gevoel van 
complete rust en verbondenheid met de natuur.
Het is eigendom van de Koninklijke Maatschappij voor Dier-
kunde van Antwerpen en is ongeveer 55 ha groot. Laagveen-
plassen, originele elzenbroeken en een heideterreintje bren-
gen afwisseling in het landschap. De orchideeënweiden zijn 
prachtig en misschien nog in bloei. In 2008 zagen we o.a. Kleine 
karekiet, Wespendief en Boomvalk. Verder Grote ratelaar, 
Kleine zonnedauw, Wateraardbei, Gevlekte orchis, Konings-
varen, Watervorkje, Pijptorkruid en nog veel meer.

Inschrijven voor deze tocht bij Lucy de Nave is noodzakelijk 
want het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen.
Afspraak: vertrek met eigen wagens aan de Bist te Wilrijk om 
13.00 u. (kostendelend vervoer). Je kunt rechtstreeks naar het 
gebied gaan, maar verwittig dan vooraf de leiding. Einde ter 
plaatse omstreeks 16.30 u.
Mee te brengen: laarzen, veldgidsen, verrekijker, fototoestel, 
loep, eventueel regenkledij.Het inkomgeld voor De Zegge be-
draagt 4 Euro per persoon, ter plaatse aan de leiding te betalen.
Gids: Bert Veris
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48
   (GSM is enkel op de dag zelf bereikbaar)

Zondag 9 juli - 13.00 u.
Natuurreservaat De Zegge

Zaterdag 1 juli - 13.30 u.
Wandeling in het mooie ‘Rivierenhof’ te Deurne

In 1921 hield   ‘De Bestendige Deputatie’ een stemming om 
het gebied ‘Ter Rivieren’ aan te kopen om het in te richten 
als Openbaar Park. Twee stemmen voor, twee tegen, twee 
onthoudingen... Onder invloed van griffier Schobbens deed de 
Gouverneurstem tenslotte de balans overhellen, zodat het park 
gespaard bleef. Zo kunnen wij thans nog genieten van dit 130 
ha grote park, dat we  samen eens intens gaan bekijken, want 
het loont beslist de moeite! Inderdaad er is nog heel wat natuur 
te beleven waaronder enkele merkwaardige bomen.

Afspraak: de wandeling start om 14.00 u. aan  de parking van 
het Sterckshof.  Einde rond 16.30 u. Je kan ook meerijden van-
op De Bist te Wilrijk: vetrek om 13.30 u. stipt.
Parkeergelegenheid naast het kasteel, alleen bereikbaar via de 
Collegelaan, vervolgens snelweg onderdoor.
Lijnbus 33 stopt voor het Sterckshof.
Gids:  Fons Waeterschoot – 03/322 12 75
Leiding: Hugo Waeterschoot – Hugo.Waeterschoot@scarlet.be
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Fietsen over land en over water met een pontje.  Een ontspan-
nen tochtje in een mooie natuur.  Af en toe eens stoppen, kijken 
naar het landschap, vogels, mensen ...  .  Een wandelingetje, 
eens bijkomen op een terras, en dat alles in goed gezelschap. 
Meer moet dat niet zijn.  Het is de constante, de eenvoud van 
het opzet die het tot een blijver maakt op de zomeragenda van 
Zuidrand Antwerpen. Dus veranderen we niets aan de formule, 
maar gaan gewoon verder op hetzelfde elan.  Gewoon hetzelfde 
recept, maar in een iets andere setting. Dat maakt het telkens 
weer iets om naar uit te kijken. 
Waar precies we dit jaar heen gaan, weten Luc en André op dit 
moment zelf nog niet - al hebben we wel al ideetjes, maar die 
houden we voor het volgend nummer.  Zo blijft het verrassend 
en spannend. Het parcours loopt over een afstand van ongeveer 
40 kilometer, aan een rustig tempo.  
Om praktische redenen (vervoer en dergelijke) willen we het 
aantal deelnemers op een 20-tal houden. Wacht dus niet te lang 
en schrijf je tijdig in. 
Wie mee wil verwittigt vanaf nu André De Mul 03/828 70 32  
of e-mail andredemul.ilsemilloen@gmail.com tot ten laatste 20 
juli met de vermelding: fietsvervoer met eigen wagen: ja/neen, 
mogelijke plaats(en) in je auto voor medefietsers/fietsen en je 
telefoonnummer. 

Voor de vaarkosten voorzie je ongeveer € 8, samen met de voor-
bereidingskosten (€ 1 p.p.) ter plaatse te betalen. 
Afspraak:   vertrek met eigen wagens om 8.00 u. aan De Bist 
te Wilrijk.   Einduur ter plaatse rond 17.30 u. De deelnemers 
ontvangen nog een bevestiging of worden verwittigd ingeval de 
afspraak wijzigt. 
Meebrengen: picknick, drank, kijker, fototoestel, regenkledij 
en uiteraard je fiets die rijklaar is. Indien nodig, zorgen we voor 
extra fietsvervoer (+ € 2 extra per fiets).
Gids: Luc Van Schoor - 0494/ 33 63 09
Leiding:  André De Mul - 03/828 70 32 - 0478/57 48 92

Zondag 30 juli - 08.00 u.
Rondje Pontje

Niet op reis ? Een goed alternatief is een ontspannende zomer-
wandeling op fort 7 en het wordt puur genieten van de natuur 
in al zijn aspecten op  een unieke  locatie !
Maar er is meer want vanaf 16.30 u. kunt ge terecht op ons 
pop-up terras  voor een drankje naar keuze tegen schappelijke 
prijzen en met vriendelijke bediening !       
Het einduur staat niet vast en hangt af van de stemming van 
de bezoekers . . .  

Afspraak: om 14.30 u. voor de wandeling.    
Vertrek Legerstraat 40 (schuin over nr 75).     
Rond 16.30 u. voor de Pinteling.        
Opgelet :  honden zijn niet toegelaten op het reservaat.
Leiding:  Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48 
    (GSM alleen bereikbaar op de dag zelf !)                                        
Gidsen: Nicole Boussemaere - 0496/71 59 32
 Tuur Wuyts - 03/449 99 11 - 0474/55 25 75  

Zondag 23 juli - 14.30 u.
Fortwandeling & pinteling

Vorig jaar waren we enkele malen met de plantenwerkgroep 
van Colybia (Natuurpunt Schijnvallei) op streeptocht in de 
Schrieken.  Zowel de planten als de vogels en het landschap 
nodigden ons uit voor een minder gespecialiseerd bezoek.
Dit deel van het Kempens landschap maakt deel uit van een 
groot langgerekt natuurgebied tussen de dorpskernen Beerse, 
Wechelderzande, Vlimmeren en Lille. Hier kom je ook namen 
tegen als Epelaar, Kindernouw, Visbeekvallei en Lilse Zegge. 
We blijven in de meest noordelijke zone. 
In de brochure lezen we: ”Tot voor de tweede wereldoorlog 
veranderde er haast niets aan het uitzicht van het gebied. 
Van nat naar droog vind je er laagveenmoeras met bloemrijke 
graslanden en broekbossen, eiken-berkenbossen, vennen en 
heiden die naadloos in elkaar over gaan.” 
Natuurpunt kon o.a. via een Life-project 26 percelen aankopen. 
Sommige ervan waren in gebruik door de landbouw, die werden 
grondig aangepakt en zijn nu pareltjes van natuurontwikkeling.
Onze instap was natuurlijk de plantenrijkdom, maar als ik zeg 

dat we tussendoor ook Zwarte ooievaar en Zwarte ruiter zagen, 
dan zie je dat diversiteit troef is. Deze winter werd geregeld de 
Klapekster gemeld. In een verder verleden hebben we hier ook 
gezocht naar de zeldzame Adder, gezocht maar niet gevonden, 
maar hij is er wel. Met deze interessante natuurelementen, ge-
combineerd met een lieflijk landschap maken we er een aan-
gename zondagnamiddag van.
Afspraak:  vertrek om 13.00 u. aan de Bist te Wilrijk en einde 
rond 17.30 u. ter plaatse. Aansluiten kan in 2340 Beerse, In-
dustrieweg 17, om 13.45 u. Voor de gps 51.2974°, 4.8307°
Mee te brengen: verrekijker, loep, de nodige papieren of 
digitale gidsen, fototoestel, stevige wandelschoenen.
Gids: Walter Van Spaendonk - 0479 98 57 77 
            Ria - 0474 81 83 53
            walter.van.spaendonk@skynet.be
Plaatselijke gids en conservator: Daniël Josten
Leiding: Mil Lauwers - 03/455 71 90 - 0486/45 30 86
   emiel.lauwers@skynet.be

Zondag 16 juli - 13.00 u.
Schrieken - Beerse, landschapswandeling
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4 Natuurpunt afdelingen bouwen samen aan het Landschapspark Grote 
Boshoek met ondersteuning door het Landschapspark Zuidrand. 

De natuurgebieden in de Grote Boshoek gaan ontdekken met de fiets kan op maandag 17 april ! 
Zie aankondiging in de agenda.

Het landschapspark Grote Boshoek is een relatief ongeschonden openruimtegebied dat zich uitstrekt over de gemeentes Kontich, 
Hove, Boechout, Lint, Lier en Duffel.  Je vindt er topnatuur waaronder een aantal oude ‘Ferrarisbossen’ met een zeldzame voor-
jaarsflora, relicten van beekvalleien, kleine landschapselementen, bloemrijke hooilanden vaak gevoed met kwelwater. Het gebied 
kent enkele topsoorten zoals Eenbes, Sneeuwklokje, Bosgeelster, Grote keverorchis, Waterviolier en Zomerklokje. Heel wat zeld-
zame vogels (Havik, Zwarte en Middelste Specht, …) en diersoorten (Ree, Wezel en Hazelworm), vinden er hun stek en het lijstje 
amfibieën- en insectensoorten oogt ook erg aardig. 

De natuurpracht in Zevenbergenbos Lier, Uilenbos, Domein van Boechout, Den Turck, Bos van Marpingen en Lachenenbos is zo 
bijzonder, dat deze gebieden een strikte bescherming van zowel Vlaanderen als Europa genieten. De waterlopen spelen ook een 
belangrijke rol. In het landschapspark Grote Boshoek meanderen de Lachenenbeek en haar zijbeken doorheen pareltjes van natte 
graslanden met dotter- en koekoeksbloemen, moerasgebieden, en eeuwenoude, unieke, loofbossen met betoverende voorjaars-
flora. 
De waterlopen spelen ook een belangrijke rol. In het landschapspark Grote Boshoek meanderen de Lachenenbeek en haar zijbeken 
doorheen pareltjes van natte graslanden met dotter- en koekoeksbloemen, moerasgebieden, en eeuwenoude, unieke, loofbossen 
met betoverende voorjaarsflora.
Het gebied kent ook een goed werkende familiale landbouw in een voor 
deze regio nog relatief gaaf en open cultuurlandschap. Tot slot kent het 
gebied heel wat erfgoed zoals typische oude hoeves, haagkanten, eeu-
wenoude slootjes, dreven en bomenrijen, naast prima mogelijkheden 
voor recreatie. Kortom een plaats waar je echt nog rust kan vinden 
in de drukke verstedelijkte regio ten zuiden van Antwerpen en ten 
noorden van de Nete. 

Jammer genoeg zijn deze bijzonder waardevolle percelen nu relatief klein en liggen ze verspreid en geïsoleerd in het land schap, 
waardoor het leefgebied van heel wat planten en dieren versnipperd is. Door de verschillende puzzelstukken met elkaar te verbin-
den worden de populaties van beschermde planten en dieren robuuster en minder kwetsbaar. Tegelijk verbetert de kwaliteit van 
de omgeving voor omwonenden en alle bezoekers van het landschap.  Door het landschappelijk versterken van de brede vallei 
van de Babbelsebeek (de belangrijkste zijbeek van Lachenenbeek) wordt ook een ecologische verbinding met de zuidelijk gelegen 
Netevallei mogelijk. 

foto boven: een google luchtfoto van het Uilenbos. De toe-
gang bevindt zich aan de zuidzijde aan de boerderij. 

foto links: landelijke toegangsweg tot het Uilenbos
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4 Natuurpunt-afdelingen actief in dit gebied met een gezamenlijke visie 

“Grote Boshoek” is geen gewoon natuurgebied, maar een unieke 
uitdaging waarin Natuurpunt haar verantwoordelijkheid wil 
nemen. Vier lokale Natuurpunt afdelingen (Land van Reyen, Zuid-
rand Antwerpen, Oude Spoorweg en De Wielewaal) streven er 
naar om het gebied te laten evolueren tot één groot open landschap 
met meer en betere natuur, extra waterretentie,  kleinschalige en 
multifunctionele (bio)landbouw, bescherming van het erfgoed en 
diverse vormen van recreatie. 

Samen zoeken we naar opportuniteiten om de bestaande bossen uit 
te breiden, waardevolle percelen aan te kopen als stapstenen tussen 
bestaande natuurgebieden en -kernen, en naar mogelijkheden om 
extra verbindingen als bomenrijen, houtkanten en hagen te kunnen 
realiseren in het landschap en  dit landschap  voor het publiek toe-

gankelijk te maken. Kortom: in overleg de natuurwaarden in het landschap versterken waar mogelijk en deze maximaal toegan-
kelijk maken waar dit verantwoord is. 

Het beheren van de verschillende natuurgebieden gebeurt met vrijwilligers. Hierbij trachten we ook de lokale bewoners en ge-
bruikers bij het hele verhaal te betrekken. 

Beleefbare open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand met een strategisch project 

Uiteraard kan Natuurpunt alleen niet de nodige oplossingen bieden om haar streven 
te realiseren, daarom is er een samenwerkingsverband afgesloten via Landschapspark 
Antwerpse Zuidrand in een strategisch project onder coördinatie van de provincie Ant-
werpen. 

Vier Natuurpunt-afdelingen, de provincie Antwerpen, 8 gemeenten, het Agentschap voor Natuur en Bos, Ruimte Vlaanderen, 
Vlaamse overheid, Kempens Landschap, Boerenbond, lokale landbouwers, Bosgroep Antwerpen Zuid en  grondeigenaars heb-
ben samen het ambitieuze plan opgevat om dat unieke landschap in de zuidrand van Antwerpen te behouden en te versterken 
met als doel een landschapswerking die de gemeentegrenzen overstijgt. Samen maken we werk van meer en betere ‘Beleefbare 
open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ rond de  thema’s milieu, natuur en landschap, landbouw, onroerend erfgoed, recreatie 
en toe risme. Er wordt gewerkt aan projecten op het terrein zoals wandelen, fietsen, trage wegen, landbouwverbreding, erfgoed, 
toerisme, natuurinrichting, enz. Er wordt ook aan een visie gewerkt waarbij de open ruimte met al haar functies en kenmerken 
bekeken wordt zodat we samen kunnen werken aan ‘Beleefbare open ruimte’ in al haar aspecten.

Uw gift helpt echt

Natuurpunt-vrijwilligers werken vandaag al volop aan de natuur van morgen. Een grote groene open ruimte is goed voor plant en 
dier, maar ook voor u als wandelaar of fietser.

U helpt ons vooruit met een financiële bijdrage, groot of klein, door storting van een bedrag naar keuze op rekeningnummer 
BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer vzw, met vermelding: 
Gift Fondsnummer F-04008 (Grote Boshoek-Project Uilenbos). 
Giften boven de € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. U krijgt hiervoor automatisch een afschrift van Natuurpunt en een uitnodiging 
als sponsor wanneer het Uilenbos wordt overgedragen aan Natuurpunt.

Alvast bedankt voor je steun en tot 17 april !
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Zelf in paniek verliezen reeën het noorden niet
Reeën vluchten óf noord- óf zuidwaarts, nooit oost- of westwaarts

In de Grote Boshoek en in het bijzonder in en om het Uilenbos komt een grote populatie reeën voor. 
We vonden het daarom gepast dit artikel uit de Standaard van 10 juni in ons tijdschrift over te nemen.

Grazende reeën mogen dan in alle mogelijke richtingen staan, wanneer ze in een flits allemaal tegelijk wegspurten doen ze dat 
zonder tegen elkaar te knotsen, ondanks de paniek. “Omdat ze hun ingebouwd kompas gebruiken” zegt Petr Obleser (Tjechische 
Universiteit van Biowetenschappen). Samen met een aantal collega’s van de Universiteit van Duisburg en Virginia Tech beschrijft 
hij in het vakblad Behavioral Ecology and Sociology hoe ze op zestig verschillende plaatsen “hertjepest” gingen doen. 
Resultaat: de dieren vluchtten bijna altijd langs de noord-zuid as.

“We zijn de eersten die nagingen of 
een ingebouwd kompas meespeelt in 
het vluchtgedrag van dieren” zeggen 
de vorsers trots. Eerdere onderzoekers 
keken wel naar vluchtafstanden, naar 
het moment van vluchten, naar waar 
de prooidieren op letten, naar waarin 
ze wegschieten ten opzichte van het 
roofdier – maar dus niet ten opzichte 
van het magnetisch veld van de aarde. 

De onderzoekers observeerden 188 
reeën (Capreolus capreolus) op zestig 
plaatsen in Tsjechië, op verschillende 
momenten van de dag, tijdens 46 da-
gen in de periode van april tot augus-
tus 2014. Ze lieten elk dier slechts één 
keer schrikken. 

De waarnemingen werden gedaan door ervaren veldbiologen en boswachters in olijfgroen jagerspak, zeggen ze er voor alle zeker-
heid bij. Die noteerden eerst de richting waarin elk dier graasde, voor ze hen lieten schrikken en dan hun vluchtrichting noteer-
den. Niet enkel ten opzichte van het gevaar maar ook ten opzichte van de dichstbijzijnde schuilplaats.

Eerste vaststelling: wanneer de reeën graasden stonden ze wel in verschillende richtingen, maar toch opvallend waakzamer noord-
zuid. Een vaststelling die trouwens ook al voor koeien is gemaakt.

Richtingvoorkeur

Tweede vaststelling: ze vluchten van het gevaar weg – niemand had iets anders verwacht – maar ze deden dat niet in de tegen-
overgestelde richting van waar het gevaar zat. Ze vluchten óf noordwaards óf zuidwaards, nooit oost- of westwaarts, tenzij het 
landschap hen daartoe dwong. Windrichting of positie van de zon speelden geen rol, evenmin als de richting van de dichtstbij-
zijnde schuilplaats. 

Die richtingsvoorkeur speelde ook wanneer ze alleen waren, maar nog veel meer wanneer ze in groep waren. Dat is ook zinnig, 
zeggen de onderzoekers: “zo vermijden ze botsingen, én blijft de groep samen”. 

Maar ook voor één dier heeft het zin: “het helpt hen om nadien de plaats terug te vinden vanwaar het gevlucht is. Voor een moeder 
die een klein kalfje verstopt had is dat uiteraard belangrijk”.

Het magneetzintuig van hertachtigen is nog niet gevonden, maar dit onderzoek bevestigt dat ze er één moeten hebben – al is in 
theorie een ingebouwde klok in combinatie met de richting van de zon ook mogelijk.

Pieter Van Dooren
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Inventarisatie van vleermuizen in het Uilenbos te Hove
Johan De Ridder, Daniel Sanders en Wim Van Deynze

In 2016 voerden we een verkennend vleermuizenonderzoek 
uit in het Uilenbos. Het is een oud loofbos met voorjaarsflora 
gelegen op het grondgebied van de gemeente Hove. Het sluit 
aan op het grotere Bos van Moretus in Boechout. Het domein 
is ingebed in een agrarisch gebied ten zuidoosten van de kern 
van Hove. Het bos maakt deel uit van het habitatrichtlijnge-
bied BE2100017 - Bos- en heidegebieden ten oosten van 
Antwerpen. Het gebied werd als speciale beschermingszone 
aangewezen voor onder andere 3 soorten vleermuizen van de 
bijlage II van het Natuurdecreet: Bechsteins vleermuis (Myo-
tis bechsteinii), Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) 
en Meervleermuis (Myotis dasycneme). Met de inventarisatie 
wilden we een eerste beeld krijgen van de aanwezige soorten 
vleermuizen in het onderzoeksgebied. 

Het gebied werd onderzocht met batdetectoren gedurende 4 
avonden in de periode juli tot oktober 2016. Er werden min-
stens 7 soorten vleermuizen waargenomen: Gewone dwerg-
vleermuis (Pipistrellus pipistrellus), Ruige dwergvleermuis 
(Pipistrellus nathusii), Laatvlieger (Eptesicus serotinus), Baard-
vleermuis (Myotis mystacinus), Watervleermuis (Myotis dauben-
tonii), Franjestaart (Myotis nattereri) en Grootoorvleermuis 
(Plecotus spp.). Het aantal waargenomen soorten vleermuizen 
is vergelijkbaar met andere inventarisaties die we uitvoerden 
in de zuidrand van Antwerpen. We treffen meestal tussen 6 en 
9 soorten aan. 

De 3 soorten vleermuizen waarvoor het SBZ werd aangemeld 
werden tijdens de inventarisatie niet met zekerheid waar-
genomen. Bechsteins vleermuis en Ingekorven vleermuis zijn 
aan de hand van geluiden moeilijker te determineren, en vra-
gen over het algemeen een gerichter onderzoek. Ingekorven 
vleermuis (Myotis emarginatus) is een meer warmteminnende 
soort die in Vlaanderen vooral op zolders van oude gebouwen 
wordt gevonden. Ze wordt in variabele aantallen zwermend 
en/of overwinterend teruggevonden in de forten 3, 4 en 5. 
Deze forten liggen op 4 – 5 km afstand van het Uilenbos. Een 

grondigere controle van het bosgebied op aanwezigheid van 
Ingekorven vleermuis wordt best uitgevoerd. 

Het Uilenbos is een jachtgebied voor Gewone dwergvleermuis 
en Grootoorvleermuis. De dieren kunnen verspreid over het 
gehele gebied aangetroffen worden. We stelden jachtactivi teit 
vast van minstens 3 Myotis-soorten. De Lauwerijkbeek wordt 
hierbij gebruikt als jachtgebied door Watervleermuis. De wa-
terloop is mogelijks ook een vliegroute voor vleermuizen, maar 
er werden onvoldoende gegevens verzameld om hierover uit-
sluitsel te geven. In september en oktober werden een groot 
aantal sociale geluiden van Gewone dwergvleermuis waarge-
nomen. Dit wijst op mogelijks territoriaal gedrag. We konden 
tijdens de inventarisatie geen verblijfplaatsen van vleermui-
zen lokaliseren. 

De auteurs adviseren om boombewonende vleermuissoorten 
als doelsoorten op te nemen in het beheerplan voor het bosge-
bied. Een natuurlijk bosbeheer met voldoende oppervlakte oud 
bos heeft een grote meerwaarde voor vleermuizen. Specifieke 
aandacht dient bij het beheer uit te gaan naar de ontwikkeling 
van een grote structuurrijkdom en een dichte ondergroei. Dit 
kan o.a. door het verder zetten van het hakhoutbeheer in de 
voch tigere delen van het bos, of door het verjongen met strui-
ken en het invoeren van een middelhoutbeheer.  Via een gericht 
bosrandbeheer kan ook het randhabitat, een geschikt jachtge-
bied voor vleermuizen, versterkt worden. De mantel kan ont-
wikkeld worden in het huidige bos. De zoom zou ontwikkeld 
kunnen worden in de naastgelegen landbouwpercelen, o.a. via 
een gecombineerd inzetten van sensibilisering, het sluiten van 
beheerovereenkomsten of het voorzien van vergoedingen voor 
aangepast beheer. 

Het volledige verslag kan online geraadpleegd worden:  
http://www.academia.edu/30291772/Inventarisatie_van_vleer-
muizen_in_het_Uilenbos_te_Hove

Figuur 1. Sonogram van franjestaart (opname 2016_JDR_0310, 25 augustus 2016, Johan De Ridder)
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Verslag van de besluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18 februari 2017

  2017, niet zomaar een rAndje Groen
De afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen hield haar jaarlijkse lokale algemene vergadering (LAV) op zaterdag 18 februari 2017. 
Alles stak dit jaar in een nieuw kleedje zowel de zaal (de Ark gelegen op domein de Windhoek op de grens van Mortsel en Hove), 
als de wijze waarop het programma gebracht werd door verschillende sprekers en doorspekt met kleine videofilmpjes. De opkomst 
was zeker en vast goed (58 leden) gedreven door het aangekondigde jaarthema (2017, niet zomaar een rAndje Groen) met aandacht 
voor het beheer van het monument op Fort 7, de nieuwe terreinen te Edegem en de vooruitgang m.b.t. de inrichting van het gebied 
Frijthout en de mogelijke verwerving van het Uilenbos te Hove. De volledige opbrengst van deze avond ging naar het project ter ver-
werving van het Uilenbos waarbij leden werden aangemoedigd om een gift voor het gebied te doen.
Het programma van deze goed gevulde vergadering omvatte:

1. een officieel gedeelte met een overzicht van de hoogtepunten van 2016 
2. een overzicht en goedkeuring van de financiën en bestuurlijke aspecten van de afdeling inclusief de (her)verkiezing van 
bestuurs leden + een demonstratie van de nieuwe website van de afdeling
3. een etentje en gezellig samenzijn  
4. thema toelichtingen rond de verschillende gebieden van de afdeling te Wilrijk, Edegem en Hove
5. gluren bij de buren… waarbij afdeling Spoorwegberm (Johan Asselbergs) hun visie en aankoopprojecten in  “De Grote Boshoek” 
kwam toelichten
6. in parallel werd een fotografisch verslag van het afgelopen jaar getoond

De getoonde presentaties (rond de punten 1, 2, 4 en 5) evenals de videofilmpjes en een uitgebreider verslag kan je consulteren op 
onze website (www.zuidrand.be). 
De belangrijkste punten en conclusies van de LAV betreffen de volgenden:

- De activiteitsgraad van de afdeling blijft hoog met bijna 100 beheer- en 70 andere activiteiten. De beheeractiviteiten in onze 
reservaten (Fort 7 en Groen Neerland) waren goed voor ongeveer de helft, aangevuld met wekelijkse natuurexcursies, zoog-
dieren-, planten-, amfibieën- en uilen-inventarisaties, acties ,…). Beleid kwam in 2016 iets minder aan bod maar belooft in 2017 
weer hoog op de agenda te staan (Essers Wilrijk, verkiezingen in 2018, …). Rond de vogelwerking bleef de afdeling uitvoerig 
samenwerken met Ardea. Wat vorming betreft waren de cursus “varens” en “de waarnemeningswebsite van Natuurpunt” een 
succes, maar moest de cursus paddenstoelen worden afgelast door een gebrek aan interesse. Opmerkelijk dit jaar was de erg grote 
deelname aan de bustochten (Vallei van de Hermeton en de Hoge Venen) ! Het aantal deelnemers op de wekelijkse activiteiten 
blijft gestaag rond 15 à 20 met uitschieters tot ver boven de 100. 
- De Opendeur van 15 mei op Fort 7 in het kader van de Antwerpse Fortengordel lokte wel 450 fietsers en wandelaars 
naar het fort ondanks het minder goede weer. Het was een fijne dag met veel interesse voor de natuur-educatieve standen, de bij-
enstand van de imkers, de kinderexcursies rond vleermuizen en  de kinderactiviteiten (schminken & knutselen). In tegenstelling 
tot vorig jaar werd er ook afgesloten met een positief financieel resultaat. Het besluit van de LAV van 2016 om de organisatie van 
de Fortengordel volkomen in eigen hand te houden was hier niet vreemd aan.
- Vermeldenswaardig waren de nieuwe activiteiten te Hove in oktober rond het Uilenbos met meer dan 200 bezoekers (met 
medewerking van Ardea) en in december met de start van de inrichting van Frijthout met het aanplanten van struiken waarbij 
meer dan 140 mensen de handen uit de mouwen staken. De samenwerking met de gemeente Hove en het Land schapspark verliep 
hierbij erg constructief. 
- De afdeling organiseerde opnieuw een behaag-natuurlijk actie op het grondgebied van de afdeling en voor stad Antwerpen. 
Te Wilrijk, Hove en Edegem werden voor meer dan 1 km nieuwe hagen aangeplant met streekeigen soorten. Vooral de gemeente 
Hove had hierin een groot aandeel door de aankoop van plantgoed voor de inrichting van Frythout. 
- De intensieve beheeractiviteiten van de afdeling waren zoals steeds gericht op de natuurreservaten Fort 7 en Groen Neer-
land. Dit jaar verruimde echter het aandachtsveld en werd dit aangevuld met verscheidene beheeractiviteiten te Edegem rond 
de inrichting en behoud van een aantal amfibieënpoelen. De afdeling legde ook een wandelpad aan in het Hogerhagenbosje dat 
in oktober ingehuldigd werd. Ook dit jaar werden alle beheerwerkers betrokken bij het opstellen van het beheeractieplan voor 
het Fort. Nieuw was de beheerwandeling op Frijthout. Wat soortbescherming betreft lag de focus op de paddenpaarplaatsen te 
Edegem (Kattenbroek) en de inventarisatie van uilen en het ophangen van gepaste nestkasten (door Ardea) in de afdeling. 
In 2016 werd ook gestart met enkele beheermaatregelen op het Fort ter bescherming van het monument. Er wordt vooral 
ingezet om de verdere aftakeling van het monument te vertragen door gepaste snoei van de begroeing.
- Natuurstudie richtte zich dit jaar opnieuw op de planteninventarisatie van de groengebieden in onze afdeling ter ondersteu-
ning van beheer en beleid. In het kader van het nieuwe monitoringplan voor de afdeling werd ook de paddenstoelenpopulatie van 
het Fort verder in kaart gebracht. Een inventarisatie van de vleermuizen in het Uilenbos en een wintertelling op Fort 7 stonden 
tevens op de agenda. ARDEA, de regionale vogelwerkgroep, was erg actief in 2016 met verschillende inventarisatieactiviteiten in 
de regio. Waarnemingen in de afdeling worden systematisch ingegeven op www.waarnemingen.be en op deze wijze beschikbaar 
gesteld voor alle geïnteresseerden.
- Naar aloude traditie publiceerde de afdeling ook dit jaar 4 mooie en kleurrijke rAntGroen-nummers met veel aandacht voor 
fotografisch werk van eigen leden. De website van de vereniging werd onder handen genomen en ondertussen gelanceerd.  Meer 
en meer leden en sympathisanten vinden trouwens de weg naar onze activiteiten via de actieve facebookpagina en de website 
van de afdeling.
Het aantal leden van de afdeling blijft stijgen in alle gemeenten waar onze afdeling actief is, tot bijna 1600 families. 



rAntGroen - 21

 verenigingsberichten

Boven dien zetten vele nieuwe leden zich in rond speciale activiteiten zoals het bezoek aan het Uilenbos, de plantactie op Frijthout 
of de inrichting van de gebiedjes te Edegem. 
- Tot onze spijt moest de afdeling het ontslag vernemen van de natuur- en milieuambtenaar te Edegem die nochtans een erg groot 
“hart” had voor de natuur en zich hier “hard” voor inzette. De afdeling zal er dan ook over waken dat Edegem zijn ambities op 
het vlak van natuur en milieu niet terugschroeft gezien de grote nood hieraan, getuige de erg grote en groeiende belangstelling 
vanwege de Edegemse bevolking.

Het landschapspark Zuidrand dat opkomt voor de open ruimte in de regio, blijft een belangrijke partner voor de afdeling in de 
samenwerking rond de trage wegen en de komende aankoop van OCMW gronden van de stad Antwerpen in de Grote Boshoek 
(grens Hove-Boechout-Lint) en in Wilrijk. Op de LAV vernamen de leden dat de minister een positief advies heeft verleend rond 
het aankoopluik (subsidieaanvraag) van het strategisch plan voor de Boshoek. Hierdoor staan we een belangrijke stap verder in het 
aankoopdossier van het Uilenbos. 
Voor 2017 blijft de aandacht van de afdeling gericht op de volgende belangrijke projecten: 1) de aankoop van het biologisch zeer 
waardevolle Uilenbos te Hove, 2) de aankoop van een perceel langsheen het Geitenpad te Wilrijk voor de uitbreiding van de Kamsala-
manderpopulatie, 3) de start van de natuurinrichting en beheer op het Frijthout te Hove,  4) de verdere uitbouw van het beheer van 
de groengebieden in beheer gegeven aan de afdeling te Edegem en 5) de verdere uitvoering van de werken aan het monument op Fort 
7. Voor de nieuwe gebieden te Hove dient ook een formeel beheerteam te worden samengesteld.

De LAV keurde het algemeen overzicht goed evenals het voorstel om alles op alles te zetten om de aankoop van het Uilenbos in 2017 
waar te maken, indien de omstandigheden dit toelaten.

De resultatenrekening van 2016 toonde een batig saldo van 518,25 € nadat een belangrijke reservering van 5500 € voor de 
aankoop van het Uilenbos werd gereserveerd. Dit resultaat was het gevolg van de erg hoge activiteitsgraad, de groei van het aantal 
leden en vooral het resultaat van enkele activiteiten zoals de behaagactie, het grote aantal gidsbeurten en een bijdrage van Studio 
100 voor opnames op het fort. Anderzijds werden er geen grote aankopen verricht en waren de kosten voor de bustoch ten en 
winteravonden beter onder controle tengevolge van maatregelen beslist door de LAV van 2016 (bustochten kosten nu 20 € en 
voor de winteravonden wordt een gift gevraagd). De vorig jaar besliste kostenbeheersing voor de LAV zal pas dit jaar een posi-
tieve bijdrage hebben (vrije toegang vervangen door vraag voor een gift ter ondersteuning van de aankoopprojecten). Naast deze 
positieve factoren is ook vooral het rondbrengen van de rAntGroen ipv de verzending met de post een belangrijke bijdrage om de 
lokale werking te kunnen bekostigen. Belangrijke en noodzakelijke inkomsten werden tevens verkregen via de Minasubsidiëring, 
de bijdragen van Wilrijk en Edegem in de werking en de bijdrage van Natuurpunt via het lidgeld.

De LAV keurde de resultatenrekening voor 2016 unaniem goed en bedankte de penningmeester in het bijzonder voor het puike werk.

De begroting voor 2017 werd voorzichtig opgesteld en voorziet ongeveer 12800 € inkomsten. Er wordt uitgegaan van een 
beperkt verlies van 1350 €. We hopen op meer inkomsten van activiteiten (LAV, Fortengordel,…), het gestegen aantal leden, en 
meer giften om het verlies te kunnen wegwerken en zoals in 2016 een overschot te bereiken om de kosten verbonden aan de gep-
lande aankopen (Uilenbos, …) te kunnen verzekeren. Het eigen vermogen van de afdeling bedraagt ongeveer 136.000 €, het groot-
ste deel hiervan staat geparkeerd op het reservatenfonds te Mechelen. Voor de aankoop van gebieden (Uilenbos en Geitenpad te 
Wilrijk) zullen de reserves (cash en reservatenfonds) worden aangesproken, maar ze zullen niet volstaan om deze hoge uitgaven 
te financieren. De LAV herbevestigde daarom de noodzaak om jaarlijks een 5000 € te kunnen reserveren uit de opbrengsten, voor 
de afbetaling van deze gebieden.

De LAV keurde het begrotingsvoorstel 2017 unaniem goed en verleende het bestuur een mandaat om de reserves aan te wenden voor de 
aankoop van nieuw natuurgebied, in het bijzonder het Uilenbos.

Bestuurders: de voorstellen tot verlenging van de bestuursmandaten van Hugo Waeterschoot (als voorzitter)  Erlend Hansen 
(als secretaris) en Maggy Troffaes (als bestuurslid) werden unaniem herbevestigd door de LAV voor een periode van 3 jaar. Kris 
Vos zal in 2017 als coördinator de activiteiten van de afdeling registreren op de natuurpunt website. 
De LAV keurde verder éénparig de volgende afvaardiging voor de Algemene Vergadering van Natuurpunt goed: voor 
Natuur studie (vzw): Walter Van Spaendonk, voor Natuurbeheer (vzw): Tuur Wuyts, voor Educatie (vzw): Nicole Boussemaere, 
Erlend Hansen voor Beleid (informeel). De afdeling kan bovendien 3 (of 4) bijkomende vertegenwoordigers sturen door het leden-
aantal (op het moment van de LAV was nog geen bevestiging hiervan ontvangen): Rudi Leemans, Guido Callaerts, Hugo Waeter-
schoot en Lucy de Nave indien een 4de kandidaat kan

De LAV dankte de bestuursleden, coördinatoren en de vele vrijwilligers voor hun zeer gewaardeerde inzet voor de afdeling het 
afgelopen jaar en het bereikte resultaat.

Hugo Waeterschoot, voorzitter        Erlend Hansen, secretaris
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De lente en de vroege zomer zijn voor een vogelwerkgroep als ARDEA zo wat het hoogseizoen van 
het jaar. Na de lange koude en vooral natte herfst en winterperiode, lokt al wat vleugels heeft ons 

mee naar buiten met vrolijk gezang, dartel balts- en paargedrag, vlijtige nestbouwactiviteiten en vervolgens 
gedisciplineerd gebroed en vertederende jonge vogeltjes. De late en noordelijke broedvogels krijgen we in april 
nog overvliegend te zien (tenminste als je mee naar de Trektelpost in Hoboken trekt. Beflijsters laten zich er 
jaarlijks medio april goed zien). Maar halverwege april is er al volop gekrijs van juveniele reigers te horen vanuit 
de grote takkenbossennesten, hoog in de bomen van het Schoonselhof. Hoe het met de reigerkolonie gaat, kom 
je snel te weten als je op 15 april mee op reigeronderzoek trekt. Daags nadien ben je ook weer welkom voor een 
nieuw regionaal onderzoekje:  voor het eerst zullen we de broedvogels van het Uilenbos te Hove inventariseren. 
Nu Natuurpunt meer en meer te maken heeft met dit nog steeds afgesloten bosgebied, kunnen de gegevens 
zeker bijdragen tot een gepast toekomstig vogelvriendelijk natuurbeheer. Maar liefst vier voormiddagen in april 
en mei doorkruisen we stil, luisterend en observerend het bos. Voor leergierige vogelaars een buitenkans om 
mee te gaan! Ook de laatste (?) boerenzwaluwen en kieviten in ons werkingsgebied volgen we dit jaar opnieuw. 
Met de fiets trekken we op 20 mei en 17 juni naar enkele weidegebiedjes en langsheen boerderijen. Hoe gaan de 
landbouwers hier bij ons in de buurt om met deze vogels? Broeden er weer kieviten op de snelwegberm, en op de 
golfterreinen? En wat met de scholeksters die meer en meer op bedrijfsgebouwen broeden, veilig voor de vos? 
Wie fietst met ons mee?

Onze aandacht gaat de komende lente ook in grote mate uit naar een heel bijzondere vogelsoort: de mibos, een 
spechtje met een veel te lange naam (middelste bonte specht) die heel langzaam in Vlaanderen oprukt dankzij de 
veroudering van onze bossen. Al sinds begin maart trachten we met enkele teams ten velde deze soort in kaart 
te brengen. Op 8 april biedt zich een laatste kans aan om mee op mibos-zoektocht te gaan. En we vergeten bijna 
dat Ardea’s Roofvogel & Uilen Werking (kortweg ARUW, want zo hebben we deze ploeg enthousiaste braakballen 
recent gedoopt) ook deze lente weer een hele reeks nieuwe nestkasten volgt: waar broedt  nog de steenuil of de 
kerkuil? Hoe doen onze slechtvalken op ’t Kiel het weer dit jaar? (Terzijde: recent plaatsbezoek aan de Chrristus 
Koningkerk, samen met het FIR, leerde dat een nieuwe nestkast plaatsen hier technisch wel haalbaar is. Mits het 
akkoord van de kerkraad kunnen we tegen volgende winter daar aan werken.) Geïnteresseerd in ARUW? Laat het 
ons weten, dan nodigen we je uit op een volgende werkvergadering op 6 juni.

Alsof dit alles nog niet boeiend genoeg is, is het voorjaarsprogramma van ARDEA nog eens rijkelijk doorspekt 
met een reeks fijne en exquise sexy vogelexcursietjes: we trekken naar het niet zo verre Life+ Netegebied (2 april, 
slow-excursie), naar het iets verdere volledige vernieuwde Zwin (1 mei), en met de trein reizend en wandelend 
verkennen we een net nieuw Sigmaplan-wetland in de Scheldevallei: de Wijmeers te Kalken (13 mei). Voor 
de late vogels en nachtraven onder de liefhebbers bieden we enkele leuke avondactiviteiten aan: schemer-
vogelwandelingen in het Vrieselhof te Oelegem (6 mei) en de Kalmthoutse Heide (24 juni), waar we hopen op 
houtsnippen en nachtzwaluwen (maar niet depressief worden als het niet zo is). Tenslotte verdiepen we ons eens 
grondig in de geheimen en mogelijkheden van de digitale waarnemingsplatformen, en hoe we er als vogelaars 
anno 2017 ook weer helemaal mee kunnen méé zijn. En wat er nog meer mee te doen is en vooral hoe al die 
anderen het (al) doen. Dat alles en nog veel meer op de info-sharing avond ‘de digitale vogelaar’ op vrijdag 9 juni. 
De rode duivels scoren die avond nadien ook nog wel in de herhaling op je digibox. Ben je mee?

Dan graag, tot méégaans !

Joris Van Reusel

Méé !
ARDEA nieuws lente 2017
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Opnieuw paddenstoelen cursus in 2017 !
In het najaar hernemen we onze determinatiecursus paddenstoelen, ook dit jaar met een sessie microscopie ! 

De cursus richt zich zowel tot beginners als tot gevorderden, aangezien onmiddellijk gebruik gemaakt wordt van een zeer gedetail-
leerde opzoektechniek. Daarom is er eerst een theorieles begin september in ons klaslokaal op Fort 7 (Wilrijk), gevolgd door een 
8-tal veldlessen op zaterdagmorgenden in verschillende gebieden rond het Antwerpse. Telkens zal er door verschillende vakkun-
dige gidsen in detail besproken worden wat er op dat ogenblik in elk gebied zal en kan gevonden worden.
Gaarne doe ik een oproep bij de mycologen om ook via hun kennissenkring bekendheid te geven aan deze cursus bij potentiële 
geïnteresseerden.
Opmerking: de cursus is wel beperkt is tot een 15-tal personen.
Verdere info volgt in de volgende rAntGroen.

Coördinatie: Erlend Hansen - 0472/78 20 58

Instapcursus Geologie en Landschappen (door Hugo Waeterschoot)
Theorie op 4 en 18 mei, excursies op 28 mei en 10 juni.

Via deze instapcursus rond landschappen en hun geologie geven we je achtergrond over de ontstaansgeschiedenis van onze 
streken evenals van de bodem en het reliëf. Doel is beter te begrijpen waarom bepaalde planten en dieren in een bepaalde streek 
voorkomen. We houden het praktisch en eenvoudig en richten ons vooral op de landschappen en geologie van België,  zodat we 
dit in de praktijk ook even nader kunnen (gaan) bekijken in twee excursies op zaterdag 27 mei en zaterdag 10 juni  (zie agenda in 
dit nummer).
Naast deze praktijkexcursies voorzien we twee theoretische lessen:
- op donderdag 4 mei rond de vorming van Europa en de processen die daarbij te pas komen om leem, klei, zand en kalkstreken 
te vormen. 
- op donderdag 18 mei zoemen we in op de landschappen typisch voor Belgïe en de link met hun fauna en flora... 

Alles is sterk geïllustreerd  en vooral toegepast. Voor meer detail verwijs ik naar het vorige rAntGroennummer op p 16. 
Opgepast: de excursie naar Nederland is gewijzigd naar zaterdag.

Inschrijven voor de theoretische cursus is aangeraden en kost € 8 voor één les of € 15 voor beide lessen. 
Graag storten op nummer BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt Zuidrand met vermelding van je naam. De twee lessen vormen 
één geheel maar zijn ieder op zich apart te volgen ook. De excursies zijn gratis.

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.



Groen Neerland
Natuur voor iedereen !        Rudi Leemans
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 beheer
Fort 7 nieuws           Tuur Wuyts

De winterperiode is normaal de stille periode op het reservaat maar toch valt er regelmatig wat te vermelden. Op 20 november 
trok een herfststorm over het land en op het fort viel er dan ook een  grote dode boom in het wild gedeelte plus her en der grote 
takken. Groei en afbraak zijn normale fenomenen in de natuur. 
Een verrassing was de waarneming door een deelnemer van een Zwarte specht tijdens de Nieuwjaarswandeling van 2 januari. 
Jammer dat de rest van de deelnemers deze specht niet zagen. Als troostprijs kregen we wel Dodaars te zien. Putters, vroeger ook 
Distelvinken genoemd zijn kleurrijke zangvogels en op 5 januari werden er 5 ex. gezien en 4 ex. lieten zich zien op 14 januari. 
Zulke waarnemingen maken uw dag goed !
In de Tankweg loopt een ondergrondse hoogspanningskabel en op 6 januari werd een kabelbreuk vastgesteld. Een kleine graaf-
machine groef een vrij lange sleuf en daarna werd een deel van de kabel vervangen. Nadien werd de sleuf gedicht en aangedamd.      
Dit omgewoelde terrein is duidelijk te zien op deze weg en  we zijn benieuwd hoe de natuur dit gedeelte terug zal inpalmen in de 
komende maanden.        
Koperwieken pleisteren regelmatig op het fort gedurende de winterperiode en op 2 februari werden er een 25-tal geteld.            
Gedurende de maand februari komen er meestal een aantal zonnige en vrij warme dagen voor. Zo ook op 3 februari  waarop één 
Atalanta rondvloog langsheen een zonbeschenen helling aan de rietkraag !      
Welkome wintergasten zijn steeds Goud- en Vuurgoudhaan. Zeker het mannetje Vuurgoudhaan is een fraai gekleurd zangvogeltje.      
Geen ogenblik zitten ze echt stil en ze wippen onophoudelijk van tak naar twijg.         
Ook dit jaar zal de Vos zijn territorium hebben op het domein en op 11 februari werd hij/zij minutenlang geobserveerd op het St. 
Jansplein !         
Om een Houtsnip op te stoten moet men wat geluk hebben. Op 12 februari vloog één ex. op in het wild gedeelte. Zigzaggend vloog 
deze schuwe bosvogel weg tussen de bomen. Tot hiertoe werden nog geen Sijsjes gesignaleerd op het fort, maar ook elders zijn ze 
deze winter zelden te zien.       
Al ooit een groepje Krulhaarkelkzwam gezien ? Kijk maar eens in een determineerwerk of Google maar eens,  de binnenzijde van 
de kelk is scharlaken rood.    Welnu op het reservaat was er één groeiplaats van deze zeldzame soort in februari.                                             
Iets heel anders; aan de historische gebouwen heeft “de tand des tijds” of beter plantengroei en vorst, zijn werk gedaan. Om 
verdere aftakeling tegen te gaan zijn ingrepen noodzakelijk in de nabije toekomst. Voorbereidende werken zijn reeds gestart.        
Hopelijk brengen deze instandhoudingswerken niet teveel hinder voor het reservaat.            
En . . . laat nu de lente maar komen. !

Het nieuwe welkomstbord is duidelijk: 
wandelaars die zich aan de regels houden 
(overdag, geen honden en enkel op het 
beweg wijzerde wandelpad) zijn welkom in 
het natuurreservaat, ook zonder gids.
Wij hebben ook nieuws voor de beheer-
ploeg:  de Groendienst van Stad Antwer-
pen wil ons helpen bij de uitvoering van 
ons beheerplan. Wij beslissen zelf waar we 
hulp kunnen gebruiken en wanneer. 
Gedetailleerde planning op 2 juni, tijdens 
wandeling met de groendienst.  
     
Tot binnenkort op Groen Neerland!
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Speuren in de vijver  voor onze jonge lezers

Eva Suls

Vinnige vissen

Het eerste wat bij vissen opvalt is dat ze geen poten hebben, ze hebben vinnen.

Dat zijn heel doeltreffende roeren waarmee zij zich heel gemakkelijk kunnen draaien en keren.  De staartvin dient 
meestal om zich voort te bewegen, die is ook groter en sterker dan de ander vinnen.Vissen zijn koudbloedige dieren 
net zoals kikkers en padden.  Ze hebben gewoon dezelfde temperatuur als het water waarin ze zwemmen.  In de zomer 
is dat geen probleem.  Dan zijn ze heel actief, maar in de winter koelt het water af en de vissen dus ook.  Ze bewegen 
bijna niet meer en rusten veel op de bodem.  Op die manier verbruiken ze maar weinig energie en moeten ze minder 
ademen.

De vis heeft een gladde huid bedekt met schub-
ben.  Zo kan hij moeiteloos door het water 
schuiven. Vissen hebben bovendien een spitse 
kop die zonder nek overgaat in het lijf.  Er 
zijn geen uitsteeksels of holten die de gladde 
stroomlijn onderbreken.

Dit is nodig om snel te kunnen zwemmen, 
want het water heeft veel meer kracht om 
iets tegen te houden dan de lucht.  Voel je de 
weerstand van de lucht?  Bijna niet, maar als 
je je hand even door het raampje van de auto 
steekt, zul je naarmate de auto sneller rijdt, 
de lucht harder voelen op je hand.  Draai nu je 

hand een halve slag, met de smalste kant in de wind.  De druk van de lucht wordt nu veel kleiner.  Als het in de lucht al 
zo belangrijk is om een mooie, gladde stroomlijn te hebben, dan is dat zeker het geval in water.  Zwaai eens met je hand 
door het water.  Nu voel je echt goed dat het water je hand tegenhoudt.  Om snel door het water te kunnen bewegen, 
moet je dus veel kracht hebben en een mooie stroomlijn.  Geef toe dat de vissen daar heel goed in geslaagd zijn.

Vissen moeten ook ademen. In plaats van longen 
waar de lucht in en uit stroomt hebben ze kieuwen, 
dat zijn dunne plaatjes waar het bloed door stroomt.

Het vliesje dat rond de kieuwen zit is zo dun dat de 
zuurstof er gewoon door kan.  Bij vissen zitten de 
kieuwblaadjes in hun kop.  Het water dat ze voort-
durend opzuigen stroomt langs de kieuwblaadjes, 
geeft zuurstof af en stroomt dan langs de kieuwo-
pening weer naar buiten.  Die opening zie je voort-
durend open en dicht gaan.
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Zeevogel-excursie Westkapelle (NL)
23/10/2016 – 12 dlnm
Leiding: Joris Van Reusel
Gids: Luc Van Schoor
Verslag: Sonja Van Kerckhove

Vandaag is ons doel Zeeland, meer speci-
fiek Westkapelle en brede omgeving. We 
duimen ervoor om aan de mist te ontsnap-
pen die nog rond ons hangt, want de meteo 
voorspelt voor vandaag niets denderends.
Het aantal deelnemers is er trouwens naar: 
12 personen waaronder Kalin, een jonge 
spruit van 16 maanden. Om 8 uur worden 
de inzittenden verdeeld in de auto’s en 
zijn we startensklaar.  Eens de grens over  
wordt onze hoop stilaan werkelijkheid: de 
mist blijkt minder dik te zijn.  Oef ! Iets 
voor Westkapelle steken er 2 reetjes voor 
onze auto de baan over en iets verder laat 
de Torenvalk zich zien … en de ganzen na-
tuurlijk.  De zonneschijn komt al piepen 
en 10 minuutjes later duikt een prachtig 
landschapszicht op: de zon als een grote 
oranjerode bol die zijn gloed over de akkers 
spreidt, met daartussen een witte sliert 
nevel ... sprookjesachtig ! Aan Westkapelle 
klaart het helemaal op en de oranje en rode 
vuurtoren wordt er zelf helemaal door op-
gelicht.  Prachtig zicht met de grijsblauwe 
zee als achtergrond.  Bij de vuurtoren ver-
voegen Marnix en Raoul ons– net op tijd 
want Joris moet onze bestelling van vers 
gemaakte soepjes doorgeven aan “Het Pol-
derhuis” in Westkapelle. De vogeltelpost 
aan de vuurtoren is een ideale plek om 
zowel over de zee als over de plassen ach-
ter ons de vogels te spotten – en niet enkel 
vogels: in het veld achter ons ontdekken we 
naast de plassen een reebok. Na een uurtje 
zee kijken plant Luc een wandeling langs 
de zee en kleine Kalin wordt in haar zitje 
geplaatst en kan zo op de rug van mama 
Katrien mee genieten.  In een struik langs 
het pad op de dijk fotograferen we een 

Goudhaantje. Bij de golfbrekers halen we 
ons hartje op, daar zitten o.m. een tiental 
Steenlopers en enkele Paarse strandlopers 
te spelen in het opspattende water.  Plots 
wordt er een groepje Zilverplevieren op-

geschrikt door een Slechtvalk.  Prachtig 
toch, die Zilverplevieren in vlucht! Ver-
der noteren we Gele kwik, Scholekster, 
Jan-van-gent boven de zee, Waterpieper, 
Aal scholver …  Bij het terugkeren naar de 
auto’s merkt Joris een Scholekster op die 
maar liefst 4 ringen rond zijn poten heeft 
– hij tracht ze af te lezen – geen gemakke-
lijke klus. We verplaatsen de wagens naar 
de Schelpweg in Noordervroom, aan de an-
dere kant van de dijk en hebben het gezel-
schap van de Torenvalk.  Wat een prachtig 
zicht over dit plassengebied.  Middagpauze 
in Westkapelle: “Het polderhuis”, waar 
we onze picknick mogen opeten in hun 
gezellige ontmoetingsruimte. We rekenen 
af en rijden richting Westkapelse kreek 
en maken er een rondwandeling. In een 
boompje zit een Goudhaantje - mooi - en 
in de kreek, Fuut, Dodaars en een koppel 
Geoorde fuut. Bij het bezoek aan het ge-
meentelijk opslagterrein is het pad door 
de duinen gedeeltelijk overwoekerd maar 
naar goede gewoonte leidt Luc ons via een 
vervaagd weggetje (spannend) naar de la-
ger gelegen gemeentelijke opslagplaats en 
we kunnen onze rondwandeling zoals ge-
pland verderzetten. Nadien bezoeken we 
de kijkwand in het Noordervroom waar 
we enkele Kemphanen en Watersnippen 
en Smienten noteren, en van daaruit rij-
den we Walcheren in, richting Middelburg. 
Iets voorbij Grijpskerke vliegt er een grote 
zwerm Goudplevieren over de akkers (we 
tellen er zo’n 2000).  Natuurlijk heeft Luc 
onmiddellijk de juiste reflex en zwenkt de 
eerstvolgende weg in.  Aan het eerstvol-
gend kruispunt worden de wagens bij wijze 
van spreken “neergekletst” en we kunnen 

niet rap genoeg uit de auto springen met 
onze kijkers om die zwerm gouden vogels 
te kunnen bewonderen, die prachtig opge-
licht worden door de lage zon.  Een beetje 
tegen onze zin verlaten we deze plek om 
onze planning verder af te werken.  Ons 
laatste doel is het natuurgebied Middel-
plaat aan het Veerse meer.  Daar hebben 
we een zeer toffe waarneming van Ha-
vik en Slechtvalk die over de Middelplaat 
vliegen, en zien we groepen Rotganzen, 
Grote en Kleine zilverreigers, Middelste 
zaagbekken … Het is inmiddels 17.15 u. 
en tijd om terug naar Antwerpen te rijden.  
We vernamen dat het daar gans de dag grijs 
en vochtig weer was.  Joris trakteert ons op 
een madeleintje, kwestie van ons krachten 
te geven tijdens onze terugreis, en met een 
brede handzwaai en dito glimlach nemen 
we afscheid van elkaar. Het was weer eens 
een geslaagde dag met enthousiaste deel-
nemers en dito gids en leiding !

Wintam
27/11/2016 - 21 dlnm
Gids: Marc & Peter Hofman
Leiding: Tuur Wuyts
Verslag: Eva Suls
Een mooi en verrassend stukje natuur, in 
de buurt van de zeesluizen van Wintam 
te Schelle. Enkele jaren geleden was het 
Noordelijk eiland nog opgespoten maan-
landschap, vandaag is het een mooi na-
tuurgebied met veel bloemen en planten. 
Ook watervogels en trekvogels voelen er 
zich in hun nopjes.  Je wandelt in Wintam 
bovendien door een officieel stiltegebied. 
Een gebied dat zeker weer eens de moeite 
waard was om te bezoeken, onder een stra-
lend zonnetje vertrokken we van de Bist te 
Wilrijk naar Schelle. Tijdens de wandeling 
konden we opmerkelijk veel vogels waarne-
men: Krakeend, Aalscholver, Kleine zwaan, 
Tafeleend, Watersnip, Kievit, Pijl staart, 
Bergeend, Dodaars, Smient en zelfs 1 IJs-
vogel.  Naar de avond toe werd het echter 
kouder en was het tijd om te vertrekken. De 
veerdienst bracht ons veilig terug in Schelle 
waarna we allen naar huis terugkeer den.

KBIN te Brussel
4/12/2016
Leiding: Hugo Waeterschoot
Verslag: Tuur Wuyts
Het was reeds van 2010 geleden dat onze 
afdeling dit museum vlakbij de Europese 
wijk bezocht. De opkomst was vrij gering 
maar de deelnemers kregen van Hugo 
een zeer degelijke uitleg met alle aspecten 
over ontstaan van vooral dieren en bij uit-
breiding ook over de mens. De wordings-

 Verslagen te verzenden naar Tuur Wuyts, Mestdaghplein 15/4, 2610 Wilrijk of mail naar arthurwuyts@telenet.be
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geschiedenis van soorten kunnen weten-
schappers vooral opmaken aan de hand 
van fossielen en voor planten ook aan 
afdrukken in kalksteen.
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Na-
tuurwetenschappen beschikt over uitste-
kend materiaal dat op een frisse en didac-
tische manier wordt getoond.
Een beetje afwijkend is de verzameling di-
nosauriërs  van Bernissart (Henegouwen) 
die in de 19e eeuw werden uitgegraven op 
een diepte van ongeveer 300 m. Deze in-
drukwekkende groep reuzegrote  geraam-
ten behoren tot het historisch bezit van het 
museum. Opvallend waren de vele ouders 
en ook wel grootouders die met hun jonge 
kinderen of kleinkinderen hier rondliepen. 
Ook enkele groepen van jeugdbewegingen 
waren van de partij.       
Hugo heeft niets aan het toeval overgela-
ten om er een boeiende activiteit van te 
maken. Jammer dat er niet meer deelne-
mers van konden genieten.

Ganzentocht Meetjesland & Oostkust
18/12/2016 - 18 dlnm
Gids: Rudy Van Cleuvenbergen
Leiding: Wim Roelant                                                                                                      
Verslag:  Hilde Vangrunderbeek
Ondanks de aangekondigde nevel en mist 
verzamelden toch 18 doorwinterde na-
tuurpunters om 8 u.  aan ‘t Spant te Wilrijk 
om samen op zoek te gaan naar ganzen en 
vooral naar de Kleine rietgans, een soort die 
in België alleen maar in de Oostkustpolders 
overwintert. We verlieten de Expresweg 
naar de kust  ter hoogte van  afrit Assenede  
en reden langs een aaneenschakeling van 
polders  met namen als  Albertpolder, Rode 
polder, polder Artois, St. Janspolder enz., 
allemaal polders die  ingedijkt werden in 
de 16de eeuw. Deze polders  met hun geu-
len, plassen, grachten, …  zijn restanten, 
littekens van vroegere dijkdoorbraken. 
Dit  krekengebied, gelegen in het regionaal 
landschap “het Meetjesland” is zeer waar-
devol  en herbergt ’s winters heel wat gan-
zen,  vooral dan Grauwe -, Kol- en Rietgan-
zen maar ook Smienten en heel wat andere 
eendensoorten.  In dit weliswaar idyllisch 
landschap konden we, hoe hard we ook ons 
best deden, maar bitter weinig ontdekken, 
slechts een enkele Buizerd, Meerkoeten en 
een groep overvliegende Kolganzen  kregen 
we te zien. Stilaan werd de mist wat minder 
hardnekkig en ontdekten  we een  20-tal 
Kleine zwanen in de vlucht. In  Lap scheure  
verlieten we de expresweg   en kwamen stil-
aan in bekend ganzengebied.  
Op de  vroegere, gekende   pleisterplaat-
sen  in Damme  was er evenals de vorige 
winters  weinig beweging,  een Slechtvalk 
vloog er over een kleine groepje Kolganzen 

en Smienten. Een eindje buiten Damme  
zat een  grote groep  Kolganzen en één en-
kele Kleine rietgans.  Een Grote zilverreiger 
liet zich van zeer dichtbij bewonderen. Om 
precies 12 u. kwamen we aan in het bezoe-
kerscentrum van de Uitkerkse Polder, tijd 
voor een middagstop;  bij een drankje  kon-
den we onze boterhammen  opeten. Na de 
lunch lieten we de auto’s staan en vanaf  het 
centrum  maakten we een  wandeling naar  
één van de 2 kijkhutten. Onderweg boven 
het riet vloog een vrouwtje Blauwe Kie-
kendief. Op het water voor de hut waren 2 
Slobeenden aan het grondelen. Onze tocht 
ging terug verder met de wagens.  Dicht bij 
de weg zaten heel wat groepen van zowel 
Kolgans als Kleine Rietgans. Hiervoor 
waren we gekomen!  We  kregen  de kans 
om van dichtbij goed de kenmerken, die 
volwassen en jonge vogels van mekaar on-
derscheiden, waar te nemen. In meerdere 
groepen Kleine rietganzen ontdekten we 
ganzen met halsringen die prompt afgele-
zen werden. Aan de hand van enkele sche-
ma’s gaf Rudy ons uitleg  over het belang 
van het ringwerk om de trekroutes van 
deze ganzensoort in kaart te brengen.
Deze mooie waarnemingen deden ons het  
povere succes van de voormiddag snel ver-
geten. Buiten de grote ganzengroepen za-
gen we verder nog mannetje en vrouwtje 
Bruine kiekendief  en vele Torenvalken. 
Rond 15.30 u. reden we terug richting Uit-
kerkse Polder met de bedoeling op zoek te 
gaan naar de daar gemelde Velduilen. En 
jawel,  prompt stootte Rudy met de auto 
een Velduil op die blijkbaar vlak langs de 
weg zat. De wagens werden geparkeerd  en 
geloof het of niet, gedurende meer dan een 
half uur konden we 5 (!) Velduilen  zien 
rondvliegen, zich met tweeën wentelen in 
de lucht (zie foto), wat rusten in het gras 
of op een paaltje, … een waarneming om 
nooit meer te vergeten! Ondertussen be-
gon het  te schemeren, tijd  om afscheid te 
nemen van mekaar, tijd om onze gids en 
leiding te bedanken voor deze mooie excur-
sie en tijd  om de lange rit huiswaarts aan 

te vatten.De deelnemers in de wagen van 
Walter werden na het afscheid even verder 
nog getrakteerd op een bijzonder extraatje, 
een Hermelijntje in wintervacht, wat zeg je 
daarvan …! De afwezigen hebben weer iets 
moois  geMIST!

Jenevertocht
8/1/2017 - 18 dlnm
Gids: Marc Hofman
Leiding: Luc Van Schoor
Verslag: 
vm: Joris & Mauro Van Reusel
nm: Michel Verfaillie
Als de weerman zegt dat het gaat stormen 
en sneeuwen, zijn er in onze regio gelukkig 
altijd wel  een handvol vogelaars die lak 
hebben aan de weerberichten en gewoon 
mee op excursie gaan. Omdat het weer 
tenslotte onvoorspelbaar is. Zeker in Zee-
land, en zeker als je met de vogelwerkgroep 
op stap gaat want dan valt het altijd mee. 
Dus ook op deze eerste excursie van het 
nieuwe jaar daagden  18  enthousiastelin-
gen op.  Die vulden samen vijf wagens en 
hoopten op een mooie vogeldag. De aange-
kondigde jenever prikkelde de verwachtin-
gen natuurlijk ook. Bij onze eerste stop 
aan het Markiezaatmeer, bij De Schelde-
vanger in de Hogewaardpolder, werden we 
verwelkomd door 4 reeën, die in de mist 
ontwaakten op een dijk. Blijkbaar hadden 
we net een Zeearend gemist. De eerste 
ganzen, Aalscholvers en Torenvalken (alle 
heel de dag vaak gezien) waren present. 
Even verderop in de polders bevond zich 
een zeer indrukwekkende groep gemengde 
ganzen (Grauwe en Canadezen) van enkele 
honderden exemplaren. We speurden naar 
iets meer bijzondere soorten maar dat viel 
tegen. Gelukkig zat er een Slechtvalk op 
een weidepaal die enkelen onder ons zeer 
mooi konden bekijken vanuit de auto. Bij 
de Oesterdam is het in de winter altijd uit-
kijken naar Sneeuwgorsjes. Op deze lange 
dijkweg  tussen Oosterschelde en spuika-
naal rijden we langzaam op de dienstweg 
(niet toegankelijk zonder toestemming!). 
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Af en toe houden we halt. Plots trekt de 
hemel open en schijnt de zon volop, en 
krijgen we een prachtig, haast stilstaand 
en verglaasd landschap voor ons: strakke 
blauwe lucht, hevig fel licht van een laag-
staande zon dat hard weerkaatst op de 
grote waters rondom ons. Geweldig! Ie-
dereen slaakt een zucht: gelukkig dat we 
zijn meegegaan, dit is zo mooi! Uiteraard 
zijn ook de vogelfotografen in hun nopjes,  
want met deze mooie omstandigheden zijn 
de vele vogels prima in beeld. Op de Oos-
terschelde zien we vier Pijlstaarten en heel 
veel Rotganzen,  Kuif- en Tafeleenden.  Ook 
veel Smienten, Meerkoeten, Bergeenden 
noteren we hier. Aan de andere kant van de 
weg, op het brede Schelde-Rijnkanaal tref-
fen we de eerste Middelste zaagbekken. En 
wat verderop een eerste hoogtepunt van de 
soortenlijst: een Topper (m) drijft te mid-
den van de Kuifeenden. Voor wie ver kon 
kijken was  een groepje Brilduikers te zien. 
Maar het allerleukst aan de Oesterdam zijn 
de vele steltlopers die zich hier ophouden. 
Als je ze rustig benadert laten ze zich van 
zeer dichtbij zien. Veel Wulpen, Scholek-
sters, Steenlopers (hier blijkbaar ook ma-
cadamlopers!),  twee Kanoetstrandlopers 
en één Drieteenstrandloper wipten en 
renden over de rotsige oevers dat het een 
lieve lust was, en ze maakten er voor ieder-
een een heel mooi ochtendlijk schouwspel 
van. Dat werd nog wat gekruid door een 
groepje Graspiepers  én één Sneeuwgors 
(v)! Die had zich verstopt tot het allerlaatst, 
zodat zij met alle showaandacht kon gaan 
vliegen. Dus toch! Even verder in het kleine 
haventje troffen we Dodaarsjes en Grote 
mantelmeeuwen, en weer een erg mooi wa-
terlandschap dat volop baadde in de zon.
Net voor de lunchstop werd een idyllisch 
plekje op de zuidkant van Tholen aange-
daan, voor een sfeervol aperitiefmoment. 
Met de zon op onze bol en uitzicht op heel 
wat Brandganzen, Smienten en Tureluurs 
in de Schakerloopolder  werden de flessen 
jenever opengetrokken. Voor de jongeren 
was er gedacht aan chocomelk, erg attent 
van de leiding! Met een welgemeende 
schol! van de gids werd de borrel en het AR-
DEA-jaar ingezet. Een groepje Veldleeuwe-
riken kwam er prompt even bij zitten in 
de nabije weiden. Maar gelukkig bleef ie-
dereen nog nuchter genoeg om de tweede 
Slechtvalk (v) van de dag te spotten.  Met 
mooi weer, schitterende landschappen, en-
kele zeer leuke vogelwaarnemingen en een 
prima feestsfeer was de ochtend alvast een 
topper-excursie! Na een deugddoende bol 
soep in de Smaek te Scherpenisse bezoch-
ten we de natte polders van Scherpenisse. 
Bij de gerieflijke kijkhut zagen we enkele 
leuke eendensoorten zoals Wintertaling, 
Pijlstaart, Nonnetje(mannetje), Slobeend. 

Andere soorten waren IJsvogel(2), Zwarte 
ruiter, Goudplevier(68), Kluut, Lepe-
laar, Putter. Uiteraard Brandganzen en 
ook een Sperwer. Daarna op zoek naar 
de Strand leeuwerik in het Rammegors. 
Vroeger was hier een zoetwaterplas met 
riet en bijhorende populatie steltlopers. 
Ook slaapplaats voor veel vogelsoorten 
geweest. Nu is het een getijdegebied met 
wat riet. Zoals oor spronkelijk. Bijkomende 
soorten zijn Zwarte zwaan(2), mannetje 
Blauwe kiekendief en Middelste zaagbek. 
Van de Strandleeuwerik geen spoor te 
bekennen. Daarna trokken we naar het 
Stinkgat en de schorren van Sint-Anna-
land. Dit slikken- en schorrengebied is een 
geschikt pleistergebied voor de Pijlstaart 
en een goede slaapplaats voor ganzen bij 
laagwater. Hier ook nog te bekijken waren 
Kemphaan(4), Groenpootruiter, Zwarte 
ruiter(2), Kluut(70), en Zilverplevier.

Wandeling Hobokense Polder
15/1/2017 - 17 dlnm 
Gids: Gilbert Van Ael
Leiding: Lucy de Nave
Verslag: Tuur Wuyts
Om 14 u. werd verzamelen geblazen aan 
het voormalig stationsgebouw van Hobo-
ken voor een rustige winterwandeling in dit 
170 ha grote natuurgebied. Gilbert loodste 
ons langs de Schroeilaan het reservaat bin-
nen. We waren er niet alleen want sinds de 
H.P. uitgeroepen werd als mooiste wandel-
gebied van de provincie is er een ware toe-
vloed op gang gekomen van bezoekers al 
dan niet met kinderen en honden. Omdat 
er in deze periode geen bloeiende planten 
voorkomen weidde Gilbert uit over de eco-
logie (samenhang) van bomen, kruiden, 
zoogdieren, vogels, insecten, zwammen 
en andere opruimers van zwakke en dode 
organismen tot ze gereduceerd worden tot 
mineralen zodat de kringloop gesloten is. 
De aanwezigen werden actief betrokken bij 
dit verhaal.        
Het weer was wat fris maar kom,  een beetje 

met de voeten trappelen en dan is het wel 
uit te houden. Op het Boekskot, één van 
de waterplassen, viel de nieuwe kijkwand 
in cortenstaal op. Voor dit materiaal werd 
gekozen omdat de vorige houten kijkhut in 
brand werd gestoken. Er viel hier even als 
aan het Rallegat haast geen pluim te be-
kennen als gevolg van het dichtvriezen van 
deze plassen. Gilbert moest toegeven dat 
van de vroegere rijkdom aan zangvogels 
niet meer zoveel overbleef . . . . 
Aan de Nieuwe graspolder waar intussen 
ook veel struikgewas staat maakten we 
rechtsomkeer om parallel aan de Schelde-
laan terug naar ons vertrekpunt te komen.      
Daar kreeg Gilbert een gemeend applaus 
plus een stevige pakkerd van Lucy als dank!  
Tot ziens Hobokense Polder . . .

Winteravond: 
Oost & Westkust Canada
21/1/2017 - 90 dlnm
Presentatie: Rudy & Hilde
              Vansevenant-Vangrunderbeek
Verslag: Hugo Waeterschoot
Een winterse avond met vriesweer in de 
lucht; ideaal om even te genieten van één 
van de winteravonden van de afdeling. 
En vanavond stond er een klepper op de 
agenda…twee reisverslagen van Rudy 
Vansevenant en Hilde Vangrunderbeek 
die respecitievelijk in 2012 en 2016 de 
oost- en westkust van Canada bezochten. 
Dat beloofde… en zo dachten ook 90 an-
dere leden erover toen de deur van de zaal 
dichtplofte en Rudy zijn diashow startte. 
Wondermooie foto’s van landschappen, 
vogels, planten en zoogdieren, maar ook 
een mooi reisverhaal. Ik ben persoonlijk 
reeds in beide streken geweest en kon zo 
“realistisch” meedromen op de getoonde 
reisroutes… 150 mile house, Mount Rob-
son, Glacier park, Quebec, Saint Lawrence 
river,… . Wat reisverslagen van Rudy en 
Hilde steeds tot zulk een feest voor het 
oog maken, is de aandacht voor natuur in 
zijn prilste (en soms spectaculaire) vorm. 
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Het Grizzly-vrouwtje dat rechtopstaande 
op haar achterste poten humane indrin-
gers snuffelde…, de Chipmunk die zo ge-
noot van zijn strootje Morgenster dat hij 
vliegensvlug naar binnenwerkte, de Bever 
die het laatste restje bast van een jonge 
twijg knabbelde, of het mannetje Gou-
den grondspecht die vrouwlief met kroost 
kwam voederen…, je kon de emotie, het 
drama, de geur en tensie van het moment 
zo aflezen van het fotomateriaal. En dat is 
precies wat het allemaal zo groots maakte 
deze avond. Er zijn naast mezelf nog 90 
dromende mensen buitengewandeld die 
avond. 

PS: “Hilde en Rudy waren heel blij met de 
talrijke opkomst, niet in het minst met de 
aanwezigheid van een aantal “ouwe trouwe 
ex-Wielewalers” die anders niet meer zo 
frequent op de activiteiten (kunnen) ko-
men. Met dank dus aan Paula, Carlos, Loui-
sa, Huguette, ... voor hun aanwezigheid!”

Bustocht Zeeland & Zuid-Holland
29/11/2017 - 23 dlnm
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: Walter Van Spaendonk 
Verslag: André De Mul
Weinig volk op de Bist.  Was het de vries-
kou van de voorbije dagen of gewoon 
geen zin ?  Een dagje Zeeland is juist een 
goede remedie tegen de winterblues en 
dan nog wel in  1-ste klas met voor ieder 
die wil een zitje aan het raam.  Langszij 
vliegt een Buizerd voorbij. Eerste stop-
plaats aan de Sint-Anthoniegorzen: Haas, 
enkele Wulpen en Grote zilverreiger.  We 
houden het hier voor bekeken en rijden 
verder langs de slikken van het Volkerak.  
Ook hier weinig te zien want de plassen 
zijn nog gedeel telijk bevroren. We noteren 
Grauwe gans, enkele Kollen, overvliegende 
Rietganzen, Heckrunderen en op het open 
water: Wintertaling en Slobeend. Het is 
niet makkelijk rijden over de kronkelende 
wegen. Aan de Haringvliet is het uitkijken 
naar Zeearend.  Niet te zien, wel Middelste 
zaagbek, Brilduiker en een mannetje en 
twee vrouwtjes 
Nonnetje. On-
derweg naar het 
Watergat ook nog 
Blauwe reiger en 
nog Grote zil-
verreiger en aan 
het  Watergat zelf  
Pijlstaart en Win-
tertaling.  We ver-
volgen onze weg 
richting Nieuwe 
Tonge.  Bij Bat-
tenoord  stoppen 
we want hier zijn flamingo ’s gesig naleerd.  
Van ver zitten ze op een eiland, van dicht-
bij zijn ze een eiland in het water, drie 
soorten bij een: de Chileense, de Caribische 
en de Europese.  Zoek de ver schillen.  Dan 

vliegen ze op – gestrekte roze lijven tegen 
een grijze lucht - en landen terug.  Een 
mooi gezicht. Aan de Slikken van Flakkee 
doen we nog een korte wandeling.  In de 
lucht enkele Goudplevieren, een vlucht 
Brandganzen. Een eind weg tellen we een 
horde reeën: 46 stuks, en nog verder weg 
telden we een groep van  5 Wilde- en 45 
Kleine zwanen. Al bij al blijven we toch een 
beetje op onze honger. We zijn toch wat 
meer gewend, maar… eerlijk gezegd: zijn 
we door al de jaren niet verwend ? Onze 
andere honger stillen we in het Wapen van 
Stellendam.  Op de Westerplas-Zuider-
diep: Kuif- en vooral Toppereend (48), De 
Kwade Hoek langs het water: Kluten, Bon-
te strandloper en enkele Drieteentjes.  Ver 
weg Slechtvalk op de uitkijk, staat zelf te 
kijk. Verder niets bijzonders wegens hoog 
water.  Van de Kwade Hoek naar de Koude 
Hoek.  In het tegenlicht zien we op een ei-
landje onder meer de silhouetten van Rot-
gans, Pijlstaart, Krakeend, Zwarte ruiter 
en Rosse grutto.  De Brouwersdam wordt 
onze laatste stopplaats.  Hier trekken we 

wat meer tijd uit want gegarandeerd bij-
zondere waarnemingen: mannetjes Ei-
dereend, Kuifduiker, Middelste zaagbek, 
Brilduiker, een Steenloper.  We wandelen 
verder naar de Spui. Dichtbij in het water 
zitten Grijze zeehond, en op het droge  
Scholekster en Kanoet. We speuren ver-
der op het water en jawel, zoals verwacht 
zijn op de afspraak: IJseend (15), Zwarte 
zee-eend (120), Grote zee-eend (6).  Ook 
verschillende Roodkeelduikers, waarvan 
bij nader toezien één ervan een Pareldui-
ker blijkt te zijn. Lang geleden dat we die 
nog te zien kregen!  Terug de bus in.  Mis-
schien de ganzen nog zien landen.  Onder-
weg krijgen we als toemaatje nog Blauwe 
kiekendief te zien.  Voor de ganzen is het 
inmiddels te donker, maar niet getreurd, 
die houden we voor een volgende keer. 
Bedankt, Luc en Walter, voor het gidsen en 
de leiding.  Het was een geslaagde dag.  De 
afwezigen hadden weer eens ongelijk.
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Voor deelname aan excursies en workshops is vooraf online 
inschrijven (vanaf midden april) gewenst via 
www.provincieantwerpen.be (zoekterm ‘Natuurfeest’). 
Tel. 03/240 59 88
e-mail: ankona@provincieantwerpen.be

‘Natuurfeest Provincie Antwerpen’ terug in Ranst tijdens Fortengordeldag – weekend 20-21 mei

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
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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 8 euro op 
onze rekening met vermelding van uw naam en adres.

            Gevlekte witsnuitlibel
p. 32 boven:  Weidebeekjuffer (vr) - midden: Gewone oeverlibel - onder: Bruine korenbout

Vandaag is het zover en opent Fort 7 te Wilrijk voor iedereen gra tis 
haar deuren, samen met 22 andere forten in de provincie Antwerpen. 
Het thema tijdens de Fortengordel 2017 is muziek. Fort 7 geeft hier 
een speciale en unieke invulling aan: vandaag kan je komen kijken 
maar vooral luisteren naar en genieten van ‘natuur lijke stilte”.. of 
beter gezegd “luisteren naar de geluiden van de natuur”. Van het rui-
sen van de bomen en het riet op de vijver, tot de vele vogelgeluiden en 
wie weet … vleermuisgeluiden. 
Gelijktijdig leiden monumentgidsen je rond in een ontoegankelijk deel 
van het Fort (inschrijven ter plaatse) en vergasten ze je op een foto-
tentoonstelling, fortenpoëzie en verhalen. Tot slot kan je zelf Haiku’s 
ontdekken rond natuur en ons laten weten welke je de mooi ste vond. 
Kinderen kunnen het leven van vleermuizen ontdekken op hun niveau 
met speciale gidsen. Tot slot kan je rustig bekomen in ons “natuurcafe” 
waar je een gezond hapje en natje kan nuttigen. Een geheel programma 
in een rustige en duurzame stijl dus.
We nodigen je alvast uit om met je ganse vriendengroep of familie naar 
Fort 7 te komen…alleen de hond mag niet mee. Kom je met de fiets 
dan hebben we een speciale parkeerruimte voor je voorzien. De wagen 
laat je best achter op de parking van het crematorium (ingang hoek 
Legerstraat en Jules Moretuslei). Met de bus (141-33-22) geraak je er 
ook vlot. 
Tussen 10 u. en 17 u. kan je starten en we sluiten om 18 u. Een kleine 
hint: in de voormiddag is het beduidend rustiger en komt “het luiste-
ren naar natuur” beter tot zijn recht en moet je min der of niet wachten 
voor de monumententocht. Je kan dan op de middag aansluiten met een gezonde hap.
We zoeken ook nog medewerkers voor die dag. Geef gerust een seintje als je wil meehelpen (Erlend.hansen@skynet.be).

Fortengordel 2017: klinkt als zachte muziek in je oren !
Zondag 21 mei van 10 u. tot 18 u.
Ingang: Legerstraat 40, Wilrijk
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Teksten voor het volgend nummer 
ontvangen we graag ten laatste op 15 mei.

 * 2april: LIFE+ netegebied
 *8 april: monitoring Middelste bonte specht
*15 april: reigertelling Schoonselhof
*16 april: broedvogelinventarisatie
17 april: fietstocht Boshoek
22 april: monumentenwandeling
23 april: Vlaamse Ardennen
*29 april: broedvogelinventarisatie
29 april: op zoek naar de Kamsalamander
*29 april: Fo-R-toshoot
30 april: Averbode bos & heide
 *1 mei: Zwin
 6 mei: Vrieselhof
 6 & 7 mei: Tweedaagse Weservallei (volzet)
*13 mei: Wijmeers & Paardeweide
14 mei: Pikhakendonk
*14 mei: broedvogelinventarisatie
20 mei: SOS zwaluwen & weidevogels
21 mei: Fortengordel & Fo-R-toshoot (*)
*27 mei: broedvogelinventarisatie
*27 mei: Babbelaarsbank & Veerse meer
 4 juni: Webbekoms broek
* 9 juni: Digitale vogelaar
*10 juni: Brabants massief tot Ardennen
17 juni: SOS zwaluwen & weidevogels
17 juni: libellentocht Groen Neerland
17 juni: monumentenwandeling
18 juni: Viersels gebroekt
*21 juni: zomerzonnewende
*24 juni: Fo-R-toshoot
 1 juli: Rivierenhof
* 9 juli: De Zegge
16 juli: Schrieken
23 juli: Pinteling
*30 juli: rondje Pontje

kalender * inschrijven noodzakelijk


