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 Internationale aandacht voor het milieu “warmt op”… 
maar Vlaanderen vertoont onderkoelingsverschijnselen

Een wat eigenaardige aanhef misschien maar het wordt wel duidelijk bij het einde van dit artikel waar 
ik op doel. Ik schreef deze intro voor dit rAntGroen nummer immers net de dag na de aankondiging 
door Trump dat Amerika het klimaatakkoord van 2015 in Parijs (COP 21), de rug toekeert. Opmerkelijk 
en ongehoord, daar twijfelt toch geen mens aan. Zelfs de organisatie die de studie uitvoerde op basis 
waarvan de president zijn besluit nam, gaf aan dat zijn conclusies niet echt door de studie ondersteund 
werden. Wat nog opmerkelijker was, was de snelheid waarmee de rij van regeringsleiders, bedrijfsleiders 
en sociale organisaties elkaar voor de voeten liepen om te melden dat  ze het akkoord onverkort zouden 
“uitvoeren” en sommige spraken zelfs van “opvoeren”. Daarvan geraakte ik nu “in vervoering”, temeer 
daar op diezelfde dag een studie werd gepubliceerd die aangaf dat zowat de helft van de Belgen het 
liefst van al “groene hernieuwbare energie wenst te gebruiken, al kost dat iets meer” en een derde van 
de bevolking “openstaat voor een elektrisch vervoermiddel”… . Daar konden we een jaartje geleden enkel 
van dromen. Verandert er dan toch iets? Ik denk het wel. Grote veranderingen zijn gewoonlijk pas echt 
mogelijk wanneer er op grote schaal iets aan gebeurt. Op die manier hebben we in de jaren tachtig in 10 
jaar tijd het probleem van de zure regen  quasi uitgeroeid door zwavel uit de brandstof te bannen, en het 
gat in de ozonlaag in de jaren negentig door vele fluor gebaseerde koolwaterstoffen te verbieden. Telkens 
lag er een grootschalige internationale actie ondersteund door een maatschappijgolf en de industrie aan 
de basis. Het bleek een model dat werkte. De laatste keer dat we zulk een grootschalig positief milieu-
verhaal mochten meemaken was met de uitbanning van loodhoudende benzine en de invoering van de 
autokatalysatoren. Wanneer je de gegevens van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) of van het 
Europees milieuagentschap (EEA) erop na slaat zal je merken dat de luchtkwaliteit bij het begin van het 
millenium spectaculair verbeterde. Spijtig genoeg van korte duur want daar stond een nieuwe uitdaging 
of noem het gerust bedreiging aan de voordeur te wachten… neen twee zelfs: de klimaatopwarming 
en fijn stof (pm2,5). Dit laatste wordt in grote mate veroorzaakt door het verbranden van hout en 
vooral diesel. Het Internationaal klimaatpanel sloeg alarm en de wereld bereikte na 10 jaar discussiëren 
in Parijs eindelijk een bindend politiek akkoord nadat ook China en de Verenigde Staten althans op 
papier overtuigd geraakten. Vele staten en steden in de VS wilden echter sowieso niet mee dat wisten 
we eigenlijk al, maar wat Trump op 1 juni in gang zette was verbazend. Ineens is de aandacht voor de 
klimaatbeheersing “gloeiend heet” en hebben zelfs China en India er een mep op gegeven. Ik heb er dan 
ook goede hoop op dat het deze keer menens is vooral omdat men politiek heeft ingezien dat een betere 
energievoorziening los van fossiele brandstof noodzakelijk is. Dit, gekoppeld aan een dalende prijs en 
het groeiende milieubesef, zou weleens het definitieve kantelpunt kunnen betekenen. En dat heeft zin … 
vooral voor Vlaanderen. 
Vlaanderen is in Europa kampioen in het fijn stof. Langzaam komt onze maatschappij tot het besef 
dat fijn stof jaarlijks meer dan 10 x meer slachtoffers maakt dan er verkeersdoden zijn! Dat zijn er dus 
duizenden…ja je leest dit goed. Wist je bijvoorbeeld dat fijn stof iedere gemiddelde Belg 3 levensjaren 
kost? Dit heeft een gigantische economische impact die nog sterk onderschat wordt. En ja ook bomen… 
maar evengoed extensief beheerde weiden dragen bij tot het CO2-evenwicht, hoogstnoodzakelijk om de 
diesel-verliefdheid van onze maatschappij wat te compenseren. En laat het nu toch net in Vlaanderen 
zijn dat het daar even grondig mis loopt. Er worden nergens ter wereld per oppervlakte zoveel diesel 
kilometers gereden en onze minister van leefmilieu (en landbouw) krijgt kop noch staart aan haar 
bosbeleid. Eerst waren er de boscompensatie-gelden die in de lade bleven liggen en nadien was er de 
boskaart om toch nog wat restantjes waardevol bos te redden. Alles loopt blijkbaar op de klippen of 
spreekwoordelijk gezegd… we zien “door de bomen het bos niet meer”. Bovendien werden er nog nooit 
zoveel oude graslanden (illegaal) gescheurd ten voordele van de “te intensieve” landbouw die meteen 
een negatief visitekaartje aflevert zowel qua biodiversiteit als qua bestrijding van de opwarming van het 
klimaat; dit alles ten voordele van de overproductie. Daar word ik echt koud van en ik hoop dan ook dat 
er hier in Vlaanderen snel een ommekeer komt. Misschien kan 1 juni 2017 daar aan bijdragen… ik heb in 
ieder geval een sprankeltje hoop  gekregen sinds vandaag !

Hugo Waeterschoot
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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 %. 

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)

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: vertrek 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

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

Zondag 9 juli - 13.00 u.
Natuurreservaat De Zegge

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 

Zondag 16 juli - 13.00 u.
Schrieken - Beerse, landschapswandeling
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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

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

Na het Land van Altena (in 2014) en De Betuwe (in 2015) 
trekken we dit jaar terug naar het Rivierenland. Het Rivieren-
land wordt noordelijk begrensd door de Utrechtse heuvelrug 
en de Lek, en zuidelijk door de Maas. Middendoor wordt het 
Rivierenland doorsneden door de Waal. We volgen deze ri   v ier 
oostwaarts en komen zo langs, jawel, het Land van Maas en 
Waal, destijds bezongen en bejubeld door Boudewijn De Groot. 
We bezoeken dit Land zelf niet, maar fietsen langs de uiter-
waarden en genieten van het typische Hollandse land schap: 
vergezichten, water (en-) vogels, landerijen en dies meer.  
Onderweg doen we misschien ook nog een natuurgebiedje of 
een hoeve met streekproducten aan.  Hoe het traject precies 
verloopt, weten we pas na de voorbereiding, maar wees gerust, 
het verloopt op wieltjes over een afstand van ongeveer 45 kilo-
meter aan een rustig tempo. Om praktische redenen (vervoer 
en dergelijke) willen we het aantal deelnemers op maximum 20 
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 € 5,00 p. p., inclusief 

voorbereidingskosten, 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
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Zondag 13 augustus - 8.00 u.
Steltloperstocht Zeeland (NL)
ARDEA neemt je op deze zomerklassieker weer mee naar de 
beste steltlopersplekjes van Zeeland. Op dit moment van het 
jaar is voor vele steltlopers de terugtrek naar het zuiden al vol-
op aan de gang, maar de meeste dragen hun kleurrijke zomer-
kleed nog.  In de slikken van de Oosterschelde vinden ze een 
rijk gedekte tafel om er ofwel de hele winter door te brengen 
of om er krachten op te doen voor hun verdere reis, vaak tot 
diep in Afrika. We kunnen op deze tocht dus veel verschillende 
(en misschien ook bijzondere) soorten waarnemen van deze 
ele gante vogelgroep op hoge poten en goed leren hoe je ze kan 
onderscheiden, wat niet altijd gemakkelijk is. 
Tijdens de steltloperstocht van vorig jaar werden 81 vogel-
soorten waargenomen waaronder niet alledaagse als Grauwe 
franjepoot, Grote zee-eend, Zwarte ooievaar en Zomertortel.
Ben je ook benieuwd wat we deze keer in de kijker krijgen ?
Kom dan mee genieten van deze boeiende vogelwereld  in de 
waterrijke landschappen van Zeeland.
’s Middags eten we, zoals gebruikelijk, ons lunchpakket in een 
lokaal cafeetje. 

Afspraak: we vertrekken om 8 uur aan ’t Spant, Boomsesteen-
weg 333 te Wilrijk en zijn terug in Wilrijk rond 19 uur. Kosten-
delend rijden (0,07 €/km). Zonnecrème is soms nuttig, maar 
voorzie zeker ook een winddichte jas.  Bij droog weer volstaan 
stevige wandelschoenen. Kijker, telescoop en fototoestel zijn 
aanbevolen.
Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
Leiding: Marc Hofman - 0494/56 01 07
  marc.hofman3@telenet.be

Deze zondag gaan we eens iets anders doen dan gewoonlijk. 
We gaan dan namelijk natuur combineren met cultuur. Hoe we 
dat gaan doen? Heel simpel. We gaan eerst een uurtje wande-
len in het Stadspark. Daar zal onze gids Lieve ons uitgebreid 

vertellen over het ontstaan van het park alsook uitleg geven 
bij enkele standbeelden die daar staan. Als we hier klaar zijn 
trekken we verder via het standbeeld van Leopold I richting 
kruidentuin (beter bekend als de Botanieken hof). Ook daar 

Wist je dat er in België ongeveer 2500 soorten vlinders 
voorkomen en dat zo’n 95% daarvan nachtvlinders of motten 
zijn? Nochtans kennen we die lang niet zo goed als de vaak meer 
kleurrijke dagvlinders. Bij motten denken velen onmiddellijk 
aan insecten die de onhebbelijke gewoonte hebben je kleding 
om zeep te helpen of aan hun onophoudelijk zenuwachtige ge-
fladder rond je brandende tuinlantaarn bij een avondlijke bbq 
... 
Wim Veraghtert, lesgever bij Natuurpunt CVN, neemt ons na 
een theoretische inleiding mee om de diertjes  zelf van nabij te 
gaan bestuderen. 
Na deze cursus zal je verbaasd en enthousiast zijn over de di-
versiteit en schoonheid van de miskende nachtvlindersoorten 
en nooit meer zomaar “mot” zeggen tegen een nachtvlinder.
Wil je graag deelnemen dan stuur je best een mail met vermel-
ding van je naam, het aantal deelnemers en het telefoonnum-
mer waarop we je indien nodig kunnen bereiken naar Nicole.
Boussemaere@gmail.com

Het inschrijvingsgeld bedraagt 7 Euro per persoon voor leden 
(10 Euro voor niet-leden).  Je inschrijving wordt definitief na 
ontvangst van je storting op rekening BE02979976754740 
van NATUURPUNT ZUIDRAND ANTWERPEN , Legerstraat 
40, 2610 Wilrijk met vermelding : Nachtvlinders + naam + tel-
efoonnummer
Afspraak: om 21.00 u. aan Lokaal De IJsvogel, Fort 7, 
Legerstraat 40, 2610 Wilrijk. Einde omstreeks 24.00 u.
Meebrengen: zaklamp en eventueel fototoestel en veldgids.
Leiding: Nicole Boussemaere - Nicole.Boussemaere@gmail.com

Vrijdag 4 augustus - 21.00 u.
Cursus nachtvlinders

Zondag 20 augustus - 14.00 u.
Wandeling Stadspark & botanieken hof

foto: Sonja Van Kerckhove
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Zondag 3 september - 8.00 u.
Vogel-verrassingstocht

Zoals al stilaan een kleine traditie begint te worden, hebben 
we in de nazomer, zo begin september, een verrassingstocht 
op het menu staan. Veel valt er natuurlijk niet aan te kondigen 
over wat en waar we iets leuks in het vizier kunnen krijgen. Dat 
is immers voor de begeleiders van deze tocht nog een verras-
sing tot op het laatst. De voorgaande dagen wordt alvast online 
het vogelfront in het oog gehouden. Heel wat trekvogels heb-
ben de tocht naar het zuiden al aangevat en daarbij zitten ook 
de jongen die dit jaar uit het ei zijn gekropen. Vele zijn dan ook 
de eerste keer op pad en durven dan al eens wat op de dool 
te geraken. Dit betekent dat een zeldzaamheid al eens wat ge-
makkelijker in onze contreien durft op te duiken. 

Natuurlijk kunnen we niets beloven, maar wie weet... Er is 
maar één manier op dit te weten te komen, sluit vandaag aan. 
Hoe meer ogen, hoe meer kans!
Afspraak: om 8.00 u. aan ‘t Spant, Boomsesteenweg 333 te 
Wilrijk. Einde omstreeks 17.30 u. ter plaatse. 
Kostendelend rijden (0,07 €/km).
Meebrengen: vogelkijker en telescoop, vogelgids, fototoestel, 
aangepaste kledij en picknick.
Leiding: Wim Roelant - 0477/ 34 07 21
   Luc Van Schoor

Zaterdag 26 augustus - 19.30 u.
Vleermuizen op Fort 7

Het laatste weekend van augustus is het Europese vleermuizen-
nacht en wordt er dus overal in Europa aandacht besteed aan de 
vleermuizen, zo ook op Fort 7 natuurlijk. Het Fort is gekend als 
winterverblijfplaats van een kleine populatie vleermuizen maar 
vooral in de zomer zijn ze paraat en zien we ze dikwijls op prooi 
jagen tussen de bomen of scherend boven de Fortgracht.
In de zomer verblijven de vleermuizen van Fort 7 meestal in 
natuurlijke holtes, vooral in bomen, maar af en toe laat er zich 
wel eentje zien in het Fort zelf. Tegen zonsondergang, vandaag 
verwacht tegen 20.30 u., gaan de vleermuizen actief op zoek 
naar voedsel. Dit gebeurt voor iedere soort op een ander mo-
ment. Het is net dan dat ze het best waarneembaar zijn en we 
ze bijvoorbeeld laag kunnen zien scheren over de Fortgracht op 
zoek naar muggen, motten en andere insecten. 
We starten de avond met een educatieve en interactieve diareeks 
met videofragmenten over het leven en wel en wee van de vleer-
muizen in Vlaanderen. We zien hierbij jagende Franjestaarten 
en Grootoorvleermuizen van dichtbij en je zal verbaasd staan 
over hoe gesofisticeerd hun jachttechnieken zijn. Nadien volgt 
de praktijk met een speuractie over de grachten waarbij we aan 
de hand van een batdetector het ultrasone geluid van vleermui-
zen hoorbaar maken voor het gewone oor. Bovendien kunnen 
we aan de hand van deze geluiden ook de jachttechniek van 
vleermuizen nader bekijken (of beter “aanhoren”).  We moeten 
hiervoor wel hopen dat het niet te hard regent. Het hoeft geen 

toelichting dat dit een erg kindvriendelijke activiteit is.  
Wil je meer weten over vleermuizen of de nacht van de vleer-
muis, surf dan zeker naar http://www.natuurpunt.be/nl/verenig-
ing/campagnes-en-acties/europese-nacht-van-de-vleermuis_634.
aspx 
Afspraak: wil je er bij zijn vandaag, dan verwachten we je te-
gen 19.30 u. aan het lokaal de IJsvogel (ingang Fort VII aan 
de Legerstraat 40 te Wilrijk) en zijn terug een uurtje na zons-
ondergang tegen 21.45 u. De diareeks is dezelfde als deze van 
vorig jaar. Mensen die enkel willen aansluiten voor de wande-
ling verzamelen aan het lokaal tegen 20.30 u. 
Leiding: Hugo Waeterschoot 03/455 22 12
 hugo.waeterschoot@scarlet.be

Grootoorvleermuis ©Hugo Willockx

krij gen we uitleg over zowel het ontstaan van de tuin als ook 
over enkele bomen en planten die daar staan. We eindigen rond 
16 uur aan de Bourlaschouwburg zodat iedereen die nog wil 
verder het stad in kan trekken. Het zal in ieder geval een leer-
rijke namiddag worden.
OPGELET !
Voor deze wandeling is het aantal deelnemers beperkt tot 20 
personen en er moet dus op voorhand worden ingeschreven bij 

de leiding (dit voor 6 augustus). Voor de gids vragen we een 
bijdrage van € 5 per persoon.
Afspraak: aan het standbeeld voor de gesneuvelden in het 
Stadspark (groot standbeeld aan de Van Eycklei).
Gids: Lieve Mariën
Leiding: Wim Vandeweyer - 03/321 32 23 of 0485/60 54 97
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Zondag 10 september - 7.30 u.
Hoge Venen tocht naar Malchamps (Spa)  
het mooiste Hoogveenrestant van ons land !
Het hoogveen van Malchamps is gelegen halverwege tussen 
Francorchamps en Spa. Het gebied is ronduit uniek en wordt 
gekenmerkt door talloze pingo’s met een prachtige hoogveen-
flora (en fauna). Midden deze poelen die ontstaan zijn op het 
einde van de laatste ijstijd hebben zich op de bulten van het 
hoogveen zeldzame planten zoals Veenbes, Zonnedauw en La-
vendelheide ontwikkeld. Erg kwetsbaar, maar o zo mooi. 
Maar ook de pingoranden zijn bijzonder interessant met de Be-
redruif, Stippelvaren en andere planten die eigenlijk getuigen 
zijn van de laatste ijstijd. Maar ook Beenbreek, Rode bosbes… 
en ga zo maar door, komen in het gebied veelvuldig voor. 
Midden september zijn ook de hazelnoten rijp waardoor de 
Notenkraker zich al eens wat makkelijker (en gewoonlijk erg 
luidruchtig) laat zien en de laatste libellen de boomvalken 
bekoren. Je merkt het, een uitzonderlijk gebied dat gelukkig 
beschermd bleef omdat het het voedingsgebied vormt voor de 
bronnen van Spa Monopole. 
Voor natuurpuntleden die hier nog nooit geweest zijn… ik 
verzeker je, je zal in België moeilijk een mooier stuk hoogveen 
van vlakbij kunnen bewonderen. Deze dagtocht is niet echt 
moeilijk omdat we meer dan de helft van de dag over knup-
pelpaadjes lopen letterlijk scheerlings langs, en af en toe zelfs 
dwars over, pingo’s lopen.  Maar het is en blijft hoogveen wat 
betekent dat laarzen absoluut noodzakelijk zijn al is en blijft 
het pad comfortabel lopen. Hopelijk valt het weer wat mee 
want we eten onze boterhammen ‘s middags buiten op, al kun-
nen we wel wat schuilen als het moet. Picknick (incl. drank), 

een verrekijker en eventueel veldgidsen neem je dus best ook 
mee. De wandeling is redelijke lang (10 km) maar helemaal niet 
moeilijk, een ideale gezinsuitstap dus (ook voor jongeren). 
Afspraak: we vertrekken om 07.30 u. aan de Bist te Wilrijk 
waar je ons rond 19.30 u. terug mag verwachten. 
Kostendelend vervoer is gezien de afstand natuurlijk het uit-
gangspunt en we zouden graag willen vragen of eventuele be-
reidwillige chauffeurs zich even zouden willen aanmelden op 
hugo.waeterschoot@scarlet.be.
Leiding: Hugo Waeterschoot - 03/455 22 12

Voor vogelaars vormen de Oostkantons één  van de beste ge-
bieden om typische Ardeense vogels te zien. Vogels die in 
Vlaanderen  en  Nederland zeer zeldzaam zijn komen hier 
voor. De Ardennen hebben een apart klimaat door de hogere 
ligging. Dit zorgt voor totaal andere landschappen en heel wat 
andere of ginds talrijker voorkomende vogelsoorten. Denken 
we maar aan soorten als Korhoen, Hazelhoen, Grijskopspecht, 
Taigaboomkruiper, Notenkraker, Waterspreeuw, Ruigpootuil, 
Oehoe, Rode en Zwarte wouw, Zwarte ooievaar, Klapekster 
en Raaf.  Gezien het late zomertijdstip, het feit dat sommige 
soorten echt zeldzaam zijn (vb Grijskopspecht) en andere, 
zoals de genoemde uilensoorten, overdag zelden te observeren 
zijn, gaan we  op zoek naar enkele typische soorten:
- de prachtige Rode wouw komt vanaf de lente tot het eind van 
de zomer in het gebied voor.
- de Notenkraker is een echte specialiteit van de Hoge Arden-
nen, waar hij in de uitgestrekte fijnsparrenbossen voorkomt. 
Deze ietwat geheimzinnige vogel doet zich vanaf september te 
goed aan hazelnoten.
- de Waterspreeuw is hier geen zeldzame soort maar je moet 
hem wel weten te vinden. Het is  de énige Europese zangvogel 
die onder water zwemt.
- de Grote gele kwikstaart is vooral te vinden langs de wat gro-
tere beken, riviertjes en rivieren.
- de Zwarte ooievaar is één van de topsoorten en specialiteiten 

van het zuiden maar leeft meestal erg teruggetrokken. Tijdens 
de najaarstrek die meestal vanaf dit tijdstip start is hij vaak wat 
minder schuw.
Daarenboven kan je hier ook typische bosvogels waarnemen 
als Taigaboomkruiper, Appelvink, Kruisbek, Vuurgoudhaantje 
en Glanskopmees, om er maar enkele te noemen. Het is haast 
onbegonnen werk om al deze soorten tijdens één dagexcur-
sie te spotten. We zijn dan ook geen soortenjagers maar tra-
chten wel enkele van deze  Ardeense klassiekers op te sporen. 
De na tuurpracht vinden we terug in de gevarieerde glooiende 
landschappen met soms uitgestrekte bossen,  veengebieden 

Zaterdag 16 september - 7.00 u.
Ardeense vogelklassiekers

Fagne de Malchamps

Rode wouw - foto: Wim Dirckx
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Amateur-fotografen bezoeken vandaag de halve Caponnière op 
LINKS (inderdaad, links !).  Een unieke gelegenheid - want hier 
komen we nooit met onze historische wandelingen.  Gegaran-
deerd een toffe locatie met kruitkamer en kazematten.
Onder begeleiding van een ervaren gids, zelf amateur-fo-
tograaf, krijg je alle tijd om andere camerastandpunten en -in-
stellingen uit te proberen.  
Wij zorgen voor verlichting, maar breng gerust je flitsmateriaal 
mee. 

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: cameratas, statief, reserve batterij, zaklamp. 
Vergeet geen warme kledij en stevige schoenen 
Leiding: André De Locht - 0476/87 03 54

Zaterdag 23 september - 10.00 u.
FO-r-TOSHOOT  “Linker halve Caponnière”

Zondag 17 september - 10.00 u.
Monumentenwandeling op Fort 7

Na een onderbreking van 2 maanden worden vandaag de 
rondleidingen op Fort 7 onder begeleiding van een histo-
rische gids hernomen. Aangezien het fort nog steeds een zo-
mers barok tafereel van weelderige plantengroei is nemen we 
u mee in het stelsel van gangen en kamers voor een bezoek 
aan de leef- en werkruimten van de soldaten. Zorg voor stevig 
schoei sel en houd er rekening mee dat de gebouwen ongeveer 
dezelfde temperatuur hebben als grotten. Neem best ook zelf 

een zaklamp mee. Het parcours is helaas niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.
Afspraak: om 10.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 12.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel.
Leiding: Philippe Vanhove
Gidsen: historische gidsenploeg

Deze dagexcursie bestaat uit twee delen, met een kleine verplaat-
sing na de picknick en met de mogelijkheid om aan één van beide 
deel te nemen.
Op de grens van Brabant en Zeeland ligt de Brabantse Wal, één 
van de drie Landschappen van Allure in Noord-Brabant. Een 
gebied waar natuurschoon, monumenten en culturele evene-
menten met elkaar verweven zijn. De Brabantse Wal is een 
zandplateau dat zich in het uiterste westen van de provincie 
Noord-Brabant uitstrekt van de Belgische grens in het zuiden 
tot aan Steenbergen in het noorden en tot de Wouwse Plantage 
in het oosten. Het gebied valt op door een grote verscheiden-
heid in landschappen.  
Op deze zondag vertrekken we om 8.30 u. op de Bist in Wil-
rijk richting Brabantse Wal in Nederland.  Een klein uurtje later 
zullen we onze wandeling starten aan de uitkijktoren aan het 
bezoekerscentrum. Daar krijgen we een prachtig uitzicht over 
het Markiezaatmeer.  Vanuit het bezoekerscentrum vertrekken 
we richting vogelkijkhut, hier kan een telescoop nuttig zijn. Na-
dien volgt er een landschapswandeling door het reservaat dat 
vroeger schor was, en door een bos dat op het hoger deel van 
de wal ligt. 
Rond de middag komen we opnieuw aan bij het bezoekerscen-
trum, waar we onze boterhammen kunnen nuttigen.  

Na een korte verplaatsing kunnen we een lichte, maar prachtige 
wandeling aanvatten in het natuurgebied de Kortenhoeff. Dit 
is een onderdeel van het Grenspark de Zoom - Kalmthoutse 
Heide. Het is het meest noordwestelijke deel van het park en is 
van de Kleine Meer gescheiden door de baan van Ossen drecht 
naar Huijbergen. Een heidegebied met vennen en bosjes, voor 
een groot deel het resultaat van de “natuurbouw” die de Ne-
derlanders ook hier hebben gerealiseerd. De vennen hebben 
een merkwaardige flora (1). Een schaapskudde wordt geregeld 
ingezet voor het beheer.
Afspraak: vertrek om 08.30 u. aan de Bist te Wilrijk en einde 
rond 17.00 u. ter plaatse. Aansluiten kan zowel ’s morgens als ’s 
namiddags, neem hiervoor contact met Eva of Walter.
Meenemen: picknick, stevig schoeisel, regenkledij (bij regen-
weer laarzen) en verrekijker.
Gids en leiding: Eva Suls en Walter Van Spaendonk
Eva - 0473/26 75 28 -  eva.suls@telenet.be
Walter - 0479/98 57 77 - walter.van.spaendonk@skynet.be
Ria - 0474/81 83 53
(1) Met de plantenwerkgroep Colybia bezochten we de Korten-
hoeff op 30 mei. Op waarneming.nl kan je een en ander hierover 
terugvinden.

Zondag 24 september - 8.30 u.
Brabantse Wal & Kortenhoeff (NL)

en  kla terende rivieren. Het programma en het traject van deze 
speciale Ardeense vogelklassieker wordt afhankelijk van de 
voorbereiding samengesteld door de gids en begeleiders.
Afspraak: wie mee wil, verwittigt vóór 10 sept. Walter Van 
Spaendonk, 0479/98 57 77.  Meldt hem eveneens of je al dan 
niet zelf rijdt en of je vóór de terugreis ter plaatse iets wenst 
te eten. Vertrek om 7 u. aan ’t Spant, Boomsesteenweg 333, 
Wilrijk. Kostendelend rijden (0,07 eur/km). We eindigen  de  

excursie ter plaatse rond 19.30 u., maar je kan aansluitend  iets 
eten als je dat wenst.
Mee te brengen: verrekijker, telescoop, fototoestel, picknick, 
drankje, stevige wandelschoenen en passende kledij. 
Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
Begeleiding: Walter Van Spaendonk - 0479/98 57 77                        
           Marc Hofman                       
           Joris Van Reusel
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Zaterdag 30 september - 8.00 u.
Start 12e herfsttrektellingen Hobokense polder

Wat in de herfst van 2006  begon als  een eerste ‘proef’trektelling  
langs de Hobokense polder is mettertijd een verankerde telpost  
geworden. De eerste jaren als een losstaande natuurpunt-acti-
viteit van een groepje enthousiaste trektellers onder impuls 
van Luc Van Schoor, sinds 2013 als vaste trektelpost van Vogel-
werkgroep ARDEA. De telpost Hobokense polder is één van de 
actiefste in de rij van een vijftigtal telposten die in Vlaanderen 
worden aangestuurd  door Natuurpunt Studie.
Ook tijdens deze herfst zijn we weer present bij de twee zit-
banken op de Scheldedijk.
Vanaf ‘s morgens vroeg tot ‘s middags worden alle overvlie-
gende vogels genoteerd. En dat kan op sommige dagen spec-
taculair zijn met duizenden: vinken, leeuweriken, piepers …en 
af en toe wat ‘specialekes’.
We vragen vooral wat extra hulp op de internationale trektelda-
gen, de Eurobirdwatch op zaterdag 7 oktober – en op zondag 
15 oktober, waarop verspreid over ruim 30 landen in Europa en 
Centraal Azië wordt geteld.
Ingeval er op sommige dagen in september, bij gunstige trek-
omstandigheden, wordt geteld zal dit worden aangekondigd via 
de ARDEA blog onder ‘trektellen’  http://ardea.hobokensepolder.
be/#category0.
In principe wordt er dagelijks geteld van 8 u. tot 12 u. naarge-
lang de weers-en trekomstandigheden.
Geef gerust een seintje aan Luc, Walter of Maarten als je wil 
deelnemen, ook als je twijfelt of de trektelling doorgaat bij 
minder gunstig weer. 
Op de ARDEA-blog  wordt regelmatig nieuws gepost  en op de 
website www.hobokensepolder.be/trektellen kan je dagelijks de 

telresultaten volgen.
Zoals steeds zijn alle vogelliefhebbers,-sters, van leek tot ken-
ner, zeer welkom. Ook als je nog niet veel van vogels en hun 
geluiden kent kan dit iets voor jou zijn ! Graag tot kijk op de 
Scheldedijk !
Afspraak: Scheldedijk Hobokense polder bij de twee zitban-
ken. Op 5 min. wandelen vanaf Petreoleumkaai  (parking) of 10 
min. vanaf de trappen einde Scheldelei – Polderstad/Hoboken.
Fietsen kan vlot tot op de telpost.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, 
(warme) drank.
Coordinatie: Luc Van Schoor 0494/33 63 09   
           Walter De Weger 0495/23 77 10    
            Maarten Mortier  0496/83 98 44

De zomer is helaas alweer voorbij! 
Enkele dagen na het officiële begin van de herfst wandelen we 
over ons fort om te ontdekken op welke manier de natuur zich 
voorbereidt op een periode van relatieve rust na een seizoen 
van intense activiteit. 
Misschien treffen we nog wel een aantal late zomerbloeiers aan 
maar vooral vruchten, noten, zaden en vast ook wel al een rits 
aan paddenstoelen. 
Ook vogels passen zich aan het nieuwe seizoen met de dalende 
temperaturen en verminderde zonneschijn aan, er zijn blijvers 
en reizigers. Met wat geluk kunnen we enkele trekkers spotten 
die een tussenstop maken. Regen of wind houden ons niet te-
gen, we maken er een boeiende wandeling van.

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

Zondag 1 oktober - 14.00 u.
Herfstwandeling op Fort 7

Zondag 1 oktober - 15.30 u.
ARDEA’s herfstmeeting

Naar jaarlijkse gewoonte roept ARDEA al zijn troepen samen 
voor een overschouwing van haar werking, en dat is dan vooral 
heel veel vogelonderzoek en vogelbeschermingsprojecten. Alle 
(prachtige) resultaten en de stand van zakens worden u op een 
schoteltje aangereikt, gekruid met tal van supermooie vogel-
foto’s van onze fotografen, filmpjes en berichten. 

Uiteraard ook verrassende tussendoortjes met als thema dit 
jaar: roofvogels en uilen, want daar zijn we in onze regionale 
werking zéér goed mee bezig. We presenteren ook de projecten 
en activiteiten voor 2018, wat wel eens een zeer feestelijk AR-
DEA-jaar kan worden, en we presenteren de ARDEA-Vogelfoto 
van het jaar 2017.
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Voor het eerst organiseert ARDEA een eigen zeevogelsafari. 
Daarvoor wordt de Andromeda, een voormalig vissers schip van 
de Zeeuwse rederij Hoogerwerf voor een hele dag gecharterd. 
Alle vogel- en zeeliefhebbers mogen mee op deze u nieke boot-
tocht die zeker heel wat prachtige zeevogels van dichtbij in het 
vizier zal brengen. Eind september en begin oktober is de beste 
tijd van het jaar om de zuidwaarts trekkende zeevogels uit het 
hoge noorden op de Noordzee waar te nemen. Vanaf kijkposten 
op de kust kan je met wat geluk al heel wat voorbijvliegende 
zeevogels zien, maar vaak is dat echter op grote afstand. Met de 
boot varen we enkele kilometers uit de kust en komen zo ter-
echt temidden van de fly ways. Zonder enige twijfel treffen we 
de heerlijk mooie Jan-Van-Genten, en tal van meeuwensoorten. 
Maar ook de mythische jagers (meeuwachtigen met rovers-
kuren), Pijlstormvogels en zelfs Alken en Zeekoeten kunnen 
we midden op zee tegenkomen. Ook zeevreemde vogels, zoals 
bv. een Velduil of Sperwer, worden regelmatig ge spot tijdens 
hun dwarse oversteek van het Kanaal. Tijdens de trektijd zijn 
verrassingen immers nooit uitgesloten. Onze ervaren vogelgid-
sen helpen iedereen om tijdens de boottocht zo veel mogelijk 
schitterende vogelwaarnemingen te doen, en natuurlijk is het 
ook een buitenkansje voor vogelfotografen!
En nog een troef: op zo’n zeevogelsafari varen we ook dicht-
bij de windmolenparken voor de Belgische kust, wat een zeer 
interessante en indrukwekkende ervaring is. Maar op zich is 
een dagje op zee, ver weg van de drukte aan land, een heerlijk 
ontspannende activiteit. Dus niet twijfelen en grijp deze kans 
(we gaan dit niet elk jaar doen!). En o ja: voor hen die zeeziekte 
vrezen, daar bestaan eenvoudige preventieve middeltjes voor!
Op de boot is een warme kantine met dranken en gemengd 
sanitair beschikbaar, dus dames én heren kunnen gerust mee.
Praktisch: de afvaart van de boot in Neeltje Jans (NL) is ge-
pland om 07.15 uur, daarom vertrekken we stipt om 06.00 uur 
vanaf onze vaste vertrekplaats aan ’t Spant te Wilrijk (Boom-
sesteenweg 333). We rijden dan samen (kostendelend à 0,07 
eur/km), en zijn daar om ca. 18.30 uur terug. 

Zeker meebrengen: picknick, warme en waterdichte kledij, 
verrekijker, camera. 
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: Joris Van Reusel - 0486/83 62 34

ARDEA mikt voor deze tocht op zo’n 40-tal deelnemers, en 
nodigt daarom iedereen uit de hele Antwerpse regio uit om mee 
te gaan. Zo houden we de kost beperkt tot slechts 40 euro p.p.!
Kinderen (6 tot 11 jaar) mogen mee aan halve prijs. Inschrij-
ven doe je best zo snel mogelijk (en zeker voor 1 oktober 
2017) door storting van het gepaste bedrag p.p. op rekening 
BE81523080650424 van ARDEA Natuurpunt HP met als refe-
rentie ‘Zeevogelsafari’ en het aantal personen + je email en je 
gsm. Mail deze gegevens ook naar Joris (ardea@jupiter24.be). 
Alle deelnemers ontvangen ca. een week voor de tocht een ge-
detailleerde infobrief met meer praktische afspraken en tips.

(PS: De schipper van de rederij behoud het recht om daags voordien 
de tocht op te schorten indien hij oordeelt dat het weer te riskant is. 
In dat geval wordt onmiddellijk een nieuwe datum geprikt.)

foto: Marnix Lefranc

Steenuil - foto: Kathy De Lange

Zondag 8 oktober - 6.00 u.
ARDEA’s zeevogelsafari
Met de Andromeda op Jan-van-genten-trip

Nog meer dan anders houden we ons strikt aan het programma 
(dankzij onze dagvoorzitter Walter), en vertrouwen we op ex-
terne deskundigen voor een verantwoorde en lekkere catering 
zodat we heel veel tijd overhouden om bij te praten en terug te 
blikken, tussen pot en pint.
De Herfstmeeting gaat door in CC De Moretus te Hoboken 
(Berkenrodelei). Vanaf 15.30 uur ben je welkom op de receptie, 
om 16 uur start de presentatie. Tussen 18 en 20 uur ser veren 
wij een heerlijk vers Oxfam-based dinerbuffet. Ook het ARDEA 
vogelcafé is heel de tijd geopend, met tal van lekkere sappen, 
vogelbieren en –wijntjes. Best even vooraf inschrijven, zo be-
stellen we precies wat nodig is.
Tip: profiteer van je trip naar Hoboken en kom in de voormid-
dag naar de Trektelpost Hobokense Polder die weer volop 
draait, te vervolgen door een wandeling in de nabijgelegen 
Hobokense Polder!
Praktisch: inschrijven door storting van 15 Eur p.p. (deel-
name inclusief maaltijd dinerbuffet en drankje) voor 24 sep-
tember 2017 op rekening BE81523080650424 van ARDEA 
Natuurpunt HP met als referentie ‘Herfstmeeting 2017’ en het 

aantal personen + je email en je gsm. Mail deze gegevens ook 
naar Joris (ardea@jupiter24.be)
Leiding: Luc Van Schoor, Walter De Weger, Kathy De Lange,   
  Guy Borremans, Joris Van Reusel - 0486/83 62 34
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Zondag 15 oktober - 9.30 u.
Uilenbos (wandeling in het kader van de week van het bos)

Vandaag op het einde van de week van het bos laten we wat 
graag het biologische belang van het bos tot zijn recht komen 
en bieden we je een wandeling en educatief moment aan rond 
het thema “bos” te Hove. Langsheen de grens met Boechout 
ligt er nog een groot vrij ongestoord boscomplex, het Uilenbos, 
dat onderdeel uitmaakt van het kasteeldomein van Moretus. 
Dit bos is zonder begeleiding niet toegankelijk voor het pu-
bliek, een unieke kans dus vandaag om het van naderbij te be-
kijken. En bos (!) mag je dit wel noemen getuige de majestueuze 
eiken, moeraseiken en beuken met de hieraan verbonden flora 
en fauna. Vandaag hebben we vooral aandacht voor het belang 
van het bos, zijn cyclus en zijn fauna en flora. De voorjaars-

inventarisatie van de vogels leverde alvast een puik lijstje op 
met o.a. alle spechtensoorten die Vlaanderen rijk is, inclusief 
de Middelste bonte specht.
Afspraak: we komen bijeen om 9.30 u. aan het waterzui-
veringsstation van Hove op de Lintsesteenweg en zijn hier 
terug omstreeks 12.00 u., ruim op tijd indien je ook nog de 
namiddag-excursie wil meepikken.
Breng zeker ook je verrekijker mee indien de gelukkige bezit-
ter. Voor de wandeling volstaat stevig wandelschoeisel tenzij bij 
hevige regenval de dagen ervoor (laarzen!).
Leiding: Hugo Waeterschoot - 03/455 22 12
   hugo.waeterschoot@scarlet.be

Zaterdag 21 oktober - 14.00 u.
Monumentenwandeling op Fort 7

Voor de laatste maal dit jaar doen we onze zomerrondleiding.
Een historische gids neemt je mee in de gebouwen van Fort 7 
en toont je het wat, waarom en hoe van deze tot de verbeel ding 
sprekende constructies. Wist je trouwens dat verschillende van 
onze forten reeds meerdere malen gebruikt zijn als decor voor 
serie- en filmopnames ? Op deze rondleiding kan je je fanta-
sie de vrije loop laten, maar weet dat de gids je enkel feiten en 

waarheden zal vertellen. Zegt men immers niet: de realiteit 
overstijgt de fictie ?
Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel.
Leiding: Philippe Vanhove
Gidsen: historische gidsenploeg

Zondag 15 oktober - 13.00 u.
Paddenstoelenwandeling Kooldries
Het seizoen is aangebroken waarin we de paddenstoelen vooral 
in de bossen massaal kunnen vinden.  
Tijdens deze rustige herfstwandeling blijven we hier en daar 
staan bij deze mooie mysterieuze organismen. Welke soort is 
het? Is de paddenstoel giftig of eetbaar? Een beetje geschiedenis 
en verhaaltjes komen er ook aan te pas. Tussendoor genieten 
we van de prachtige herfstsfeer. 
De Kooldries is bij de mycologen gekend als een paddenstoe-
lenrijk gebied. Tijdens het graven van het Kempisch Kanaal in 
de negentiende eeuw stootte men in de streek op omvangrijke 
kleilagen. Onmiddellijk naast het kanaal ontstonden er tal rijke 
steenfabrieken die van de klei gebruik maakten. Zij lieten vele 
kleiputten in het landschap achter.  In de Kooldries zit de klei 
ondiep en zijn de lagen dun en grillig. Dit uit zich in onregel-
matige vormen en ondiepe vijvers. Hier werd de klei met een 
houten schop bovengehaald. 
De Kooldries  wordt beheerd door Natuurpunt Antwerpen 
Noord. 
Afspraak: we vertrekken om 13.00 u. aan de Bist te Wilrijk 
(kos tendelend vervoer) en eindigen om 16.30 u. ter plaatse. 
Wie rechtstreeks naar daar wil gaan wordt om 14.00 uur ver-
wacht aan Taverne Cuvèe, Boudewijnstraat 20, 2960 Brecht. 

Mee te brengen: loepje, fototoestel, eventueel paddenstoe-
lengids en laarzen bij regenweer.
Leiding en gids: Lucy de Nave 03/237 99 52 
 (GSM enkel op de dag zelf bereikbaar 0485/71 73 48)
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Vandaag maken we foto’s in het Reduit - de binnenplaats en het 
gelijkvloers,  1e verdieping met de troepenkamers en 2e verdie-
ping met de traditore batterij en het gevechtsplatform aan de 
veldzijde. Het reduit was de laatste verdedigingsstelling van de 
vestingtroepen.  
Onder leiding van een ervaren gids-fotograaf bezoeken we alle 
hoekjes en kantjes van dit meesterlijke bouwwerk. Wij zorgen 
voor verlichting, maar breng gerust je flitsmateriaal mee.  
Aan deze shoot, de laatste van het seizoen, koppelen we een 
kleine wedstrijd.  Wie maakt de meest ‘mystieke’ foto?

Afspraak:  om 10.00 uur aan de ingang van Fort 7 - Legerstraat 
40, Wilrijk.  Einde voorzien omstreeks 17.00 uur. 
Graag vooraf aanmelden per email: andre.de.locht@telenet.be
Aantal deelnemers is beperkt tot 10.
Kosten: € 10
Mee te nemen:  cameratas, statief, reserve batterij, zaklamp. 
Vergeet geen warme kledij en stevige schoenen
Leiding: André De Locht - 0476/87 03 54

Zaterdag 28 oktober - 10.00 u.
FO-r-TOSHOOT  “Reduit”

Zondag 29 oktober - 14.00 u.
Op stap in de Molenbeekvallei – Vremde

Natuurpunt beheert in deze beekvallei waardevolle percelen 
om de natuur opnieuw kansen te geven. De Molenbeek is een 
typische laaglandbeek. Ze stroomt door een vlak en wisselend 
landschap. Vlakbij is de site waar van 1237 tot 1246 een cis-
terciënzersabdij heeft bestaan. Hiervan zijn nog sporen in 
het landschap terug te vinden. De aansluiting van dit gebied 
met het natuurgebied van de Kleine Netevallei is essentieel en 
betekent een verrijking. De oude knotwilgenrijen zijn een fa-
voriete broedplaats voor Steenuilen. De talrijke poelen zijn een 
ideale voortplantingsplaats voor padden, kikkers en salaman-
ders.

Afspraak: vertrek om 14.00 uur aan de Magdalenakapel aan 
het Don Bosco-instituut, Broechemsesteenweg 100, 2531 te 
Vremde. Er is voldoende parkeergelegenheid. Einde van de 
wandeling om 16.00 uur.
Mee te brengen: verrekijker, loepje, fototoestel en bij regen-
weer laarzen.
Gids: plaatselijke gids
Leiding: Lucy de Nave 03/237 99 52 
  (GSM enkel op de dag zelf bereikbaar 0485/71 73 48)



rAntGroen - 14

 verenigingsberichten

Dat is het minste dat je kan zeggen, want meer dan 600 
mensen bezochten het fort. 
Velen bewust van het thema: stilte. 
De activiteiten op deze dag waren hier dan ook specifiek op 
gericht! De natuurverkenning op het fort ging op zoek naar 
vogelgeluiden en de geluiden van vleermuizen. Het wandel-
padje met haiku’s over de natuur onderstreepte de sfeer die 
opgeroepen werd bij “een stiltemoment met zicht op de vij-
ver”. Ongelooflijk wat voor positieve reacties dit bij bezoe-
kers teweegbracht: even uitrusten op een stoeltje of een 
boomstam met zicht op riet, op een spechtenhol waar een 
jong zijn bek wijd opensperde voor nog meer eten, op een 
reiger die het gemeen gemunt had op een meerkoetennest… 
Velen konden het in alle stilte bewonderen.
Naast de volgeboekte historische gidsrondes, was er de fo-

totentoonstelling met verrassende zwart-witbeelden van het 
Fort, en de oorlogspoëzie onder de vorm van pak kende dag-
boekverhalen; beide lokten veel reactie van de bezoekers uit. 
Velen werden stil bij het lezen van de memorabele uitspraken 
van legendarische mensen geprojecteerd op een zwart-wit 
foto met op de achtergrond het Fort. Impressionant in zijn 
eenvoud !
Er kwamen vele buren, maar er kwamen er ook van veel ver-
der (tot Nieuw –Zeeland toe!), en zowel oud als jong was ver-
tegenwoordigd. Velen kwamen met de fiets: er waren gewone 
fietsen, ‘blauwe leenfietsen van de NMBS’, tandems, en de 
steeds meer populaire elektrische fiets... De fietsenrekken 
stonden vol...  en de autoparking bleef (gelukkig) nagenoeg 
leeg
Jongeren deden mee aan al deze activiteiten maar hadden 
toch wel een boontje voor de kinderhoek waar ze zich konden 
uitleven in wat ze op het fort hadden gezien (vleermuizen, 
spinnen en vele wonderlijke wezens...). En al was het in die 
hoek niet zo stil… het kinderlijk geluk sloot naadloos aan bij 
de sfeer van de dag.
Niets dan positieve geluiden omtrent stilte, dat hoor je niet 
vaak !

21 mei 2017: Open Fortendag: Natuur en stilte, dat slaat aan!
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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

De winnaar van de foto tentoonstelling is Dirk Van Gorp.
Hij schatte van alle bezoekers het beste in wat de winnende foto’s waren, met op de eerste plaats de foto van André De Locht.



Beheer Groen Neerland: de Groendienst Antwerpen helpt mee !
        Rudi Leemans
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Fort 7 nieuws           Tuur Wuyts
Het prille voorjaar begon reeds goed met een Middelste bonte specht die een vluchtig kijkje kwam nemen in de omgeving van het 
Reduit. Eind maart bloeide de Dotterbloem met zijn fraai gele bloemen in een verland gedeelte naast de rietkraag. 
Het is je zeker ook opgevallen dat de Citroenvlinder dit voorjaar opvallend aanwezig was in zowat alle natuurgebieden en het Fort 
maakte hierop geen uitzondering. In de 3e decade van april groeide een 7-tal Gewone morieljes op de heuvel tegenover de artille-
riepoort. Het waren wel forse exemplaren !  Een Torenvalk op het Fort is thans een vrij ongewone verschijning op het domein maar 
op 27 april vloog een mannetje in de buurt van het moeraske ! De dag erna werd op het einde van de Tankweg een koppel Fazanten 
gezien wat ook opmerkelijk is gezien de aanwezigheid van Reintje de Vos.  
Op plantengebied stellen we vast dat het Daslook, de Salomons zegel en de Brem zich gestadig uitbreiden. In het Daslook komt de 
Vos “rollebollen”. Zou dit gedrag bedoeld zijn om parasieten uit zijn vacht te houden ? Rondvliegende en zeker baltsende Buizerds 
zijn een lust voor het oog van elke natuurliefhebber en boven het reservaat zijn ze regelmatig te zien dank zij de ligging vlakbij 
het Schoonselhof, het kasteel Klaverblad en de weiden en akker richting Hemiksem. 
Tijdens de Fortengordel van 21 mei werd de Koekoek op 2 plaatsen gehoord wat toch ook weer niet zo gewoon is !  Tijdens die 
“open deur” dag konden bezoekers vrij goed het voederen van de jongen van de Grote bonte specht volgen die in een dode wilg aan 
het Zeggeveldje hun nest hadden uitgehakt. Fotografen namen de gelegenheid te baat om dit vast te leggen. Benieuwd of we dit 
voorjaar nog de Meikever zullen aantreffen. Waar is de tijd dat deze grote kever helemaal niet zeldzaam was  . . . 
Niettegenstaande het snikhete weer vonden we op 27 mei één exemplaar van de Grote stinkzwam in het Waterhoenpad.        
Opmerkelijk  die dag was ook het “sneeuwen” van wilgenpluizen over heel het terrein !         
De zomer was duidelijk in aantocht !

Het was in de vorige rAntGroen al aangekondigd: de Groendienst van Stad Antwerpen wil ons helpen bij de uitvoering van ons 
beheerplan. Op 2 juni, tijdens een wandeling in Groen Neerland met de Heer Anthonissen, hoofd van de Groendienst, werd deze 
hulp concreet: er werden een achttal ‘inkijk-vensters’ gepland die de  wandelaar, vanaf het omringende wandelpad, laten kijken 
naar Groen Neerland. Op de luchtfoto zijn de vensters aangeduid met een witte pijl met letters van A tot H. 
A kijkt uit op de oostelijke antitankgracht en wordt vrijgemaakt  door de groendienst. Wij zorgen wel voor het éénmalig verwij-
deren van de Japanse Duizendknoop.
B kijkt uit op de hooiweide, binnen de omheining onze zorg, buiten de omheining de groendienst.
C wordt onderhouden door de groendienst, inclusief het maaien van het aangrenzende grasland.
D wordt verzorgd door Natuurpunt: maaien en hakhoutbeheer.
E, F en G worden opengehouden door Na-
tuurpunt, H door de groendienst.

Er is dus werk aan de winkel! 

Belangstellenden mailen naar  
rudolf.leemans@telenet.be

Deelname gratis!
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Onze determinatiecursus voor paddenstoelen herneemt in het najaar 2017 
met zoals voorheen een sessie microscopie ! 

Deze cursus richt zich zowel tot beginners als tot gevorderden, aangezien onmiddellijk gebruik gemaakt wordt van zeer gedetail-
leerd opzoektechnieken. Daarom is er eerst een theorieles begin september in ons klaslokaal op Fort 7 (Wilrijk), gevolgd door 
een 8 tal veld-lessen in verschillende gebieden rond het Antwerpse op zaterdag voormiddag. Telkens zal er door verschillende 
vakkundige gidsen in detail besproken worden wat er op dat ogenblik in elk gebied zal gevonden worden. Bovendien is er tevens  
1 microscopie-les, als voorproefje van de nieuwste determinatie-technologie.

Praktisch:  
De eerste les is de theorie-les die in de IJsvogel op Fort 7 gegeven wordt door Lieve Deceuninck  op donderdag 7 september van 
19.30 u. tot 22.15 u.
De 8 volgende lessen, praktijklessen, worden dan vanaf zaterdag 9 september gestart. 
Daarbij zijn 2 mogelijkheden:
- of we spreken af om 9 u. aan het opgegeven domein, 
- of om 8.15 u. onder het viaduct van de A12 richting Antwerpen, ter hoogte van het kruispunt met de Krijgsbaan  (Fabrelaan).
 Kostendelend vervoer aan 5 eurocent/km/persoon.

Prijs voor deze cursus: € 40/persoon te storten op de rekening van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen  BE02 9799 7675 4740 
Legerstraat, 40 2610 Wilrijk, en een e-mailtje naar Erlend.
Zij opgemerkt dat de cursus wel beperkt is tot een 15-tal personen.

Coördinatie en inschrijvingen: Erlend Hansen, 0472/78 20 58 of liefst per e-mail op erlend.hansen@skynet.be

Verkleurzwammetje
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Zondag 12  tot woensdag 15 november 2017 
Vogelvierdaagse Lac du Der (FR)  met Vogelwerkgroep ARDEA

Gids : Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
Leiding: Marc Hofman - 0494/56 01 07 – marc.hofman3@telenet.be

Na voorgaande vogeltrips naar Cap Gris Nez, Oostkantons en Groningen trekt ARDEA deze herfst naar Frankrijks grootste kunst-
matig meer voor een onvervalste vogeltopper.
In november speelt zich aan de oevers van Lac du Der-Chantecoq, een oorverdovend spektakel af als 10 000den kraanvogels er 
neerstrijken. Het is voor de vogels een belangrijke tussenstop op weg naar Spanje om even uit te rusten en bij te tanken. Behalve 
de kraanvogels zijn er daar in de meren nog tal van andere watervogels te zien. In de omringende bossen kunnen we genieten van 
de herfst en allerlei bosvogels zoeken. In de regio komen bovendien ook heel wat roofvogels voor. We plannen ook avondspeur-
tochtjes om  uilen, Vos en misschien Wilde kat proberen waar te nemen.

We vertrekken zondag vanuit Wilrijk  en maken op de heenreis een tussenstop in Belval-en-Argonne, waar we het enige buiten-
landse natuurgebied in eigendom van Natuurpunt bezoeken. Je kan er van op aan dat er op deze vierdaagse weer heel wat te 
beleven valt. Voor wie dit niet wil missen is vlug inschrijven beslist een goede raad !

Kostprijs: € 249 per persoon voor het verblijf in hotel “Le Cheval Blanc” bij het meer in Giffaumont, op basis van 2 persoonska-
mers inclusief ontbijt, picknick en diner + kostendelend  rijden, raming € 70 (0,07 €/km).
Opgelet: er kunnen maximum 20 deelnemers mee!

Inschrijven kan -vanaf 10 juli -bij Marc, per mail of telefonisch (de datum van ontvangst geldt als criterium). 
Stort nadien zo snel mogelijk het bedrag op rekening BE81 5230 8065 0424 van ARDEA-Natuurpunt Hobokense Polder. 
De kandidaat reizigers vernemen na storting van het bedrag  binnen de week de bevestiging van hun deelname. Eén maand voor 
het vertrek ontvangen ze verdere informatie over het programma en praktische regelingen.

foto: David Wolberg

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

Bovendien krijg je als lid van Natuurpunt steeds 10 % onmiddellijke 
korting aan de kassa bij de aankoop van een paar nieuwe schoenen. De 
enige voorwaarde is je lidkaart laten zien en een paar oude schoenen 
meebrengen. Ook de opbrengst van de oude schoenen gaat naar een 
goed doel, een aantal ontwikkelingsprojecten in Afrika.
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Sinds 2012 bevindt zich op het dak van de rode Silvertoptoren een broedkast voor Slechtvalken. Toen we 
die actie ‘Slechtvalken op ’t Kiel’ samen met zo’n 50 meters en peters opzetten, konden we niet vermoeden 
dat het verhaal van de Slechtvalken hier zo’n wendingen zou nemen. We hoopten toen dat al na enkele 
maanden de kast bezet zou worden en jaarlijks voor een flinke nest jonge valkjes zou zorgen. Niets is minder 
waar. De Slechtvalken, met hoofdrolspeelster Sarah op kop, schreven hun eigen scenario. Ze broedden 
succesvol  in de werf van de ‘groene’ toren in 2013, en pas in 2016 konden we opnieuw een (mislukt) 
broedgeval vaststellen. Dat was echter op de toren van de Christus Koningkerk, zo’n 700 m daar vandaan.  

In februari van dit jaar plaatste ARDEA i.s.m. het FIR een voorlopige broedkorf op de oostelijke hoek van die toren, en ja hoor, al 
gauw werd een broedend paar Slechtvalken vastgesteld. Nauwkeurige waarnemingen leerden dat ‘oude’ Sarah vertrokken was, en een 
nieuw jong koppel het territorium had ingenomen (waarvan één  Brusselse vogel, zo bleek uit ringgegevens). Toen medio mei echter 
nog geen jonge vogels werden vastgesteld, is het nest voorzichtig geïnspecteerd. Vlakbij vonden we helaas enkele ‘windeieren’: eieren 
zonder kalkschaal, onbevrucht. Deze worden voor onderzoek doorgestuurd naar de UGent.  Jammer, maar geen ongewone zaak. 
Het nieuwe koppel is allicht nog nét te jong, maar kan vanaf volgend jaar meer succes hebben. Laten we  daarvoor duimen, en in het 
najaar zetten we – hopelijk weer met ondersteuning van de peters en meters- een nieuwe en stevige broedkast op deze Kielse toren. 
Dit Slechtvalken-verhaal is haast een voetnoot in de vele boeiende verhalen die we met de vogelwerkgroep ARDEA de laatste maanden 
weer konden noteren tijdens onze druk bijgewoonde onderzoekjes. En die verhalen bevatten heel veel goed nieuws! 
Enkele highlights op een rijtje.
De Blauwe reigerkolonie op het Schoonselhof blijkt dit jaar maar liefst 13% uitgebreid te zijn in aantal nesten. Van 38 naar 47 paren, 
en dat ondanks ‘infrastructuurwerken’ in het bos. 
De mensen van ARDEA’s Roofvogel- & Uilenwerking konden dit jaar hun eerste nest jonge Steenuilen ringen! Op enkele plaatsen 
werden andere broedgevallen van deze kwetsbare soort vastgesteld. Ook onze eerste deelname aan de ‘Nacht Van de Steenuil’ in maart 
was met meer dan 50 aanwezigen een succes. 
Op meerdere plaatsen in ons werkingsgebied broedt nog steeds de Torenvalk. In zeker twee van onze nestkasten kwamen resp. 5 en 6 
jongen groot (deze werden ook geringd). 
Sinds de start van ons MIBOS-onderzoek (10 maart) lopen er in de regio heel wat spechten-specialisten rond. Die stellen vast dat de 
spechten het goed doen. In parken en natuurgebieden zijn de Groene en Grote bonte specht  geen zeldzaamheid. Ook de Middelste 
bonte specht (mibos) blijkt met enkele broedparen in ons werkingsgebied aanwezig te zijn. Op één van onze tochten ontdekten we 
zelfs het nest van een Kleine bonte specht. Van de Zwarte specht werden sporen vastgesteld, en de Draaihals werd als doortrekker 
genoteerd. Een quasi volledige waaier spechtensoorten is dus  gezien!
Heel bijzonder is de ontdekking van een broedgeval van een Kleine plevier, ergens op een (gelukkig verlaten) parking in een kmo-zone. 
We namen contact op met de eigenaar, die de rust tijdens de broedperiode wilde garanderen. Ook Scholekster is als ‘weidevogel’ in 
opkomst in de stadsrand. wellicht is ook in onze regio een koppel tot broeden gekomen op het kiezeldak van een bedrijf. 
ARDEA monitorde de voorbije lente ook drie natuurgebieden op verzoek van Natuurpunt-studie, die deze gegevens zal gebruiken 
bij beleidsadvies voor stadsplanning van de Stad Antwerpen. De beoogde doelsoorten, waaronder bv. de IJsvogel, werden in de 
respectievelijke gebieden vastgesteld zodat de hoogste natuurbeschermingswaarden kunnen worden beoogd. Als uitschieter mogen we 
zeker de vaststelling van de Grauwe vliegenvanger als broedvogel in onze regio noteren. Twee koppels werden genoteerd. Na een vrij 
lang verblijf in 2015, werd onlangs opnieuw de Orpheusspotvogel gespot vlakbij het Wilrijkse Groen Neerland. Qua roofvogels zijn de 
Havik en de Wespendief twee uiterst boeiende soorten, waarvan hun broeden in of vlakbij ons werkingsgebied sterk wordt vermoed. 
Ook op de trektelpost  werden weer heel wat bijzondere waarnemingen gedaan. Meer gegevens vind je in het trimestrieel vogel-
waarnemingen-verslag van Luc Van Schoor (www.hobokensepolder.be/vwg-ardea/vogelwaarnemingen). Nog in de Hobokense polder 
genoteerd als bijzonder: een Kerkuil, daar vrijgelaten door Vogelbescherming Vlaanderen en de Antwerpse schepen voor dierenwelzijn.  
Samen lieten ze deze gereanimeerde vogel vrij ter gelegenheid van hun pers-aankondiging dat de Stad Antwerpen de eerste Vlaamse 
gemeente is die het houden van roofvogels (en –shows) op publieke plaatsen als braderijen en jaarmarkten verbiedt. Geweldig nieuws 
dat zelfs  het televisiejournaal haalde en een dikke pluim verdient.Tijdens onze vele excursies buiten ons werkingsgebied werden 
ook weer fantastische waarnemingen gedaan. In het Zwin troffen we Purperreigers, Zwarte wouw en Ransuil, en in het Oelegemse 
Vrieselhof zelfs baltsende Houtsnippen! Ook stellen we vast dat het aantal waarnemers en ingebrachte vogelwaarnemingen in onze 
regio voortdurend stijgt. Na deze overdrukke lente is de zomer wat kalmer en biedt de kalender wat minder ARDEA-activiteiten 
aan. Maar vergeet niet om in augustus weer mee uit te kijken naar de steltlopers (zo. 13/08), en in september mee op pad te gaan 
naar ‘verrassing’ (zo. 03/09), of naar de Oostkantons (za. 16/09). Op 1 oktober nodigen we iedereen uit op onze 4e herfstmeeting te 
Hoboken: hier worden o.a. al het vogel-onderzoeksnieuws van het voorbije jaar en de nieuwe activiteiten voor 2018 gepresenteerd. 
En we maken weer wat meer tijd voor jullie en elkaar. En laat deze kans niet liggen: op zondag 15 oktober trekt ARDEA met een eigen 
gecharterde boot vanuit Oostende de Noordzee op voor een dag vol zeevogels (Jan-van Genten en andere), veel plezier, windmolens  
en massa’s frisse lucht. En wie weet ook dolfijnen en andere zeezoogdieren. Unieke kans, dus zeker doen en schrijf je tijdig in! 

Voor de vogelwerkgroep ARDEA,
Met dank aan de vele medewerkers, veldwerkers, e.a.
Joris Van Reusel

Tóch goed nieuws!
ARDEA nieuws zomer 2017
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Speuren in de vijver  voor onze jonge lezers

Eva Suls

Schaatsen en schrijven

Lopen op het water is een wonder-
bare kunst en toch slagen enkele 
dieren erin.  Op bijna alle vijvers 
en ook in sommige beken kan je ze 
bezig zien.  Bij tientallen zitten ze 
kort bij de oever, ze gaan met snelle, 
korte schokjes vooruit, links, rechts.  
Op het eerste gezicht lijken het wel 
grote muggen met hun lang smal li-
chaam en lange poten.  In werkelijk-
heid zijn het geen muggen, maar 
waterwantsen.  Omdat ze zo mooi 
over het water glijden, noemt men 
ze schaatsenrijders.  Hoewel ze de 
hele dag op het water zitten worden 
ze nooit nat, zelfs hun pootjes niet.  
Dat ze netjes op het water kunnen 
drijven heeft te maken met de op-
pervlaktespanning. 
 
Een eigenaardig gebeuren dat je zelf ook eens kan uittesten. Neem een diepe schaal gevuld met kraantjeswater. Leg op een vloei-
papier een gewone naald en leg het dan voorzichtig neer op het water.  Het papier zuigt meteen water op en daalt naar de bodem, 
maar kijk de naald drijft op het water, ze drijft dankzij de oppervlaktespanning van het water. Voeg er nu wat vloeibaar afwas-
product aan toe en kijk wat er gebeurt. De oppervlaktespanning verdwijnt en de naald zinkt.

Maar nu terug naar onze dieren, zolang het water zuiver is, gaat het prima. Maar als er teveel wasmiddelen in terechtkomen, is 
het mooie liedje uit, de oppervlaktespanning verdwijnt en het watervlak kan niets meer dragen.  Ook de schaatsenrijder zinkt 
erin weg.

De schaatsenrijder heeft zes poten of beter gezegd drie paar poten; het is dus een insect. Zijn ze allemaal even lang?  Toch niet, het 
middelste paar is het langste, met deze twee poten roeit het dier vooruit met snelle, korte rukjes.  Het achterste paar poten dient 
als roer: hiermee stuurt het dus naar links of rechts. En het voorste paar dan?  Die hangen er niet zomaar bij, dat zijn immers zijn 
grijppoten, hiermee pakt de schaatsenrij der alles beet wat eetbaar is. Hij eet het liefste watervlooien, die zuigt hij leegt, maar hij 
lust even graag een schietmot of ééndagsvlieg die op het water is terechtkomen.  Een echte rover dus.

Ze  kunnen ook duiken en zelfs vliegen waardoor ver van het water kan worden overwinterd. Op het land is dit dier echter niet zo 
snel, en bij aanra king worden kleine sprongetjes gemaakt om te ontsnappen.
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Winteravond
De geschiedenis van de Forten
25/ 2/2017
Spreker: Philippe Vanhove
Verslag: E. De Hert
De voordracht bestond uit twee delen. 
Het eerste deel gaf een brede achtergrond 
schets om het geheel te kaderen in de al-
gemene geschiedenis en het ontstaan van 
forten. Het tweede deel legde de nadruk op 
forten in België vanaf de 19de eeuw, maar 
vooral rond Antwerpen.
1 Ontstaansgeschiedenis.
Het eerste deel werd een versnelde reis 
door de tijd vanaf de oudheid. De spreker 
maakte duidelijk dat de eerste menselijke 
populaties vanaf het begin gericht waren 
op de beveiliging van hun woonomgeving. 
We zien telkens een ontwikkeling van ach-
tereenvolgende culturen met drie stadia: 
Opkomst-Bloeitijd-Verval. De mens on-
derscheidde zich van het dier door het ma-
ken en gebruiken van werktuigen, wapens 
en vuur. Aanvankelijk zochten ze beveili-
ging in holen, bij voorkeur voldoende hoog 
of afgeschermd door een waterloop. Later 
bouwden zij nederzettingen omgeven door 
een houten schutting, bij voorkeur omge-
ven door een watergracht en een brug met 
toegangspoort, welke kon gesloten wor-
den en een heuvel met uitkijkpost. Met de 
opkomst van het Romeinse rijk werd dan 
overgegaan tot nederzettingen in steen en 
de eerste echte versterkte vestingen, om 
beter potentiële aanvallers het hoofd te 
bieden. Na het verval van het Romeinse 
rijk kwamen we rond 470 in de vroege 
middeleeuwen en kwamen we terecht in 
een feodaal systeem. De kastelen vertoon-
den kantelen om zich te beschermen tegen 
aanvallende boogschutters en van waar-
achter de verdedigers op hun beurt hun 
pijlen konden richtten op de belagers. We 
zien ook hier torens op de hoeken voor de 
waarneming. Ondertussen zagen we het 
ontstaan van grotere steden, welke ook 
dienden verdedigd te worden tegen aan-
vallers, het concept van de kastelen werd 
enigszins behouden maar nu met verdedi-
gingswallen met op regelmatige afstanden 
torens in analogie met de ver sterkte burch-
ten. 
2 De evolutie in de fortenbouw.
De eigenlijke zware ommekeer kwam er 
na de uitvinding van het kanon. In de slag 
bij Crécy in 1346, tijdens de honderdjarige 
oorlog tussen Frankrijk en Engeland, werd 
gebruik gemaakt van dit nieuwe wapen. 
Vanaf dat ogenblik is er een permanente 
versnelde technologische ontwikkeling in 
de militaire strategie van aanval en verde-

diging. Na de voorlader, de snellere achter-
lader, de verbeterde loop en meer aange-
past materiaalgebruik, zowel van kanon als 
van de vestingmuren en bouwconcepten, 
zien we een stelselmatig zoeken naar een 
sterkere vuurkracht. Deze toename van 
vuurkracht, vooral na de vervanging van 
het buskruit door dynamiet van Alfred 
Nobel, werd telkens gevolgd door een be-
tere verdediging met gepantserde koepels, 
gekend van schepen, beton en gewapend 
beton (met staaldraad). 
Vooraleer het zover kwam kenden we de 
fortengordel rond Antwerpen (door Henri 
Alexis Brialmont), met een polygonale 
vorm voor het fort eerst opgetrokken in 
baksteen, later forten in beton, en de klas-
sieke bescherming met water. Maar ook 
rond Antwerpen het voorzien van gebieden 
welke men bij gevaar kon laten overstro-
men. Er werd verder overgegaan tot linies 
(bv. de Maginot-linie, en later bv. de Atlan-
tic Wall). De plaatsing van de kanonnen en 
hun mobiliteit speelden ook een rol, al dan 
niet met de broodnodige waarnemers om 
meer doelgerichte precisie te verkrijgen. 
Na een meer dan gedetailleerde beschrij-
ving van geschiedkundige feiten en tech-
nologieën, konden we de avond af sluiten 
met een ongelooflijke rijke schat aan infor-
matie. Het besluit was echter duidelijk: met 
de steeds toenemende vuurkracht heeft 
een fort, of welk versterkt gebouw dan ook 
nog weinig zin, ook zelfs  onder de grond. 
Oorlog en het hieruit volgend leed is totaal 
zinloos. Het enige wat ons rest is dat, zeker 
in het geval van FORT VII, het fort de na-
tuur heeft gered en de natuur het fort heeft 
behoed voor afbraak.

Domein Hofstade (Natuurgedeelte)
05/03/2017 – 16 dlnm 
Leiding: Lucy de Nave 
Gids: Frans Merckx

Verslag: Marc Verhelst
Aan het gemeentelijk zwembad duurt het 
even voordat eenieder zich voor deze wan-
deling heeft verpakt. “HERFST in maart”: 
Regen, 6°C, matige wind, af en toe een 
rukwind, geen al te uitnodigend weer. 
De dappersten en meest gemotiveerden 
van allen …. zijn present. Frans, gids van 
dienst, introduceert ons in een biotoop 
die hij als zijn broekzak kent  “Domein 
Hofstade”: 170 ha groot, waarvan 80 ha 
verdeeld over verschillende waterpartij en. 
Oorspronkelijk een drassig gebied.
Van 1901 tot 1916 tot 5 verdiepingen 
diep uitgegraven voor de aanleg van na-
bijgelegen spoorwegbermen. Vergeetput 
voor achtergelaten machinerie. Spontaan 
vol “regenwater” gelopen. Geruime tijd de 
drinkwatervoorziening van Mechelen. 
Vandaag een BLOSO recreatiegebied met 
een gescheiden natuurgedeelte en een 
niet toegankelijk vogelreservaat. Een door 
kraaiachtigen opgejaagde klapwiekende 
Buizerd verwelkomt ons en spoort ons 
aan op te stappen. Een frisse Noordwes-
tenwind stuwt ons in de juiste richting. In 
alle rust betreden wij het enige verharde 
pad. Blad loze bomen en struiken maken 
duidelijk dat het nog geen lente is. Nog 
even krijgen wij een goede doorkijk, heb-
ben bomen en struiken duidelijk afgelijnde 
silhouetten, bereikt ongefilterd licht de 
strooisellaag, zijn geluiden zuiver en niet 
gedempt ...toch wel bijzonder. Maar de 
Vlierbes ontvouwt zijn eerste blaadjes, de 
Katjeswilgen staan in volle bloei. De saps-
troom komt op gang en de groei is inge-
zet. De strooisellaag profiteert maximaal 
van snel lengende dagen. Bloemknoppen 
van schaarse Anemonen zijn al duidelijk 
zichtbaar en die van het Speenkruid zitten 
barstensklaar. De lente is zeer nabij en dan 
wordt het beeld gans anders. Een meters-
hoge weinig toegankelijke NMBS-berm 

 Verslagen te verzenden naar Tuur Wuyts, Mestdaghplein 15/4, 2610 Wilrijk of mail naar arthurwuyts@telenet.be
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scheidt ons van de bewoonde wereld. Van-
daag wordt de uurregeling stipt en strikt 
nageleefd. Geen vertragingen, geen den-
derend treinverkeer! Een zalige rust in het 
verschiet! Aangeplante Robinia pseudoa-
cacia’s zorgen voor stevigheid van de on-
doordringbare hellingen. Deze Amerikaan 
heeft zich via zaadvorming (in hauwen, 
geen hauwtjes, Frans dixit) over het ganse 
domein ver spreid. In de gemaaide stroken 
tussen berm en pad zijn kruidachtigen en 
grassen als fris groen aanwezig. Als jonge 
spruiten hebben Brandnetel, Kleefkruid, 
Vogelmuur, Grote en Kleine weegbree, een 
Zuring, Melk- en Speerdistel, een Lavas, 
wat Hondsdraf (foto vorige blz.), Speen-
kruid, Paardenbloem…hun plaats vero-
verd. Gaandeweg biedt een gemengd bos 
met Ruwe berk en Esdoorn als dominante 
soorten zich aan. Een schaarse Hazelaar 
met ontvouwde katjes en een Paardenkas-
tanje. Een met Bramen en liggend dood 
hout bedekte bodem. Dan, in de richting 
van de recreatieve grote plas, een perceel 
Robinias die wedijveren met forse gezonde 
Eiken en Ruwe berken die er het loodje bij 
laten. Mossen alom tegenwoordig. We be-
houden het recht op droge voeten want in 
het vervolg van dit parcours wandelen wij 
6 à 10m boven het lage waterpeil van de 
opeenvolgende waterplassen. Ter hoogte 
van de grote visvijver wordt het meer en 
meer duidelijk dat alle oevers omzoomd 
zijn met een smalle strook Riet en Zwarte 
els. Echte rietvelden maken hier geen kans 
en nemen iets meer ruimte in beslag in de 
meer geschikte, ondiepe vijver hoeken. Op 
enkele dikke waterstrelende takken heb-
ben een twaalftal Aalscholvers met opge-
vouwen vleugels post gevat. Uit de wind, 
met een breed uitzicht op het Zuidwesten, 
roerloos wachtend op betere tijden. Vissen 
kunnen zij wel en vleugels wijd gespreid in 
de regen laten drogen is nu geen optie? Het 
gezelschap van Wilde eenden is hen niet 
vreemd. We bereiken het ondoordring-
baar eikenbos, “Het Vogelreservaat”. Een 
kolonie Reigers heeft zijn nesten in de fijn 
vertakte boomkruinen gevestigd. Hoge, 
veilige en beschermende miradors. Eén van 
hen houdt er de wacht, een andere komt er 
aangevlogen. Alhoewel hier al eens baasjes 
met hun trouwe viervoeter langs komen 
hoef je geen fijne neus te hebben om wat 
Vossengeur op te snuiven. Wij keren de 
rug toe aan de spoorlijn.Door de afspan-
ning te volgen bereiken wij een reeks van 
drie rechthoekige vijvers. Zij worden van 
elkaar gescheiden door ±10m brede dam-
men. Niemand kan hier aan de verleiding 
weerstaan om dit landschappelijk uniek 
en uitnodigend stukje natuur te betreden. 
Moeilijk te beschrijven, aantrekkelijk, 

mooi, perfect door de natuur gepositio-
neerde bomen, sporadisch wat mossen …
hier en daar een verhevenheid en tussen 
dat alles door een licht slingerend pad. 
Geen landschapsarchitect kan deze parel 
evenaren! Subliem!! De wind is gaan lig-
gen en er druppelt geen hemelwater meer 
op onze hoofden, schermen worden geslo-
ten. Doorheen de zoom van kale, over het 
water hellende bomen heen behouden wij 
het zicht op de waterplassen. Hier zijn wa-
tervogels niet erg schuw en dat wekt hoge 
verwachtingen. Kuifeenden, Wilde eenden, 
Meerkoeten dobberen op golvend water en 
elke vorm van zeeziekte is hen vreemd. Op-
geschrikt scheert een Grote zaagbek over 
de plas om dan in een opwaartse vlucht een 
veiliger oord op te zoeken. De IJsvogel die 
wij verwachten laat zich niet horen of zien. 
Enkele Tafeleenden. Een eenzame Fuut 
duikt er lustig op los. Voor overbevissing is 
er geen gevaar. Voor wat landvogels betreft 
is het onophoudelijk pompen van Mezen 
vanzelfsprekend. Iemand hoorde een Tjif-
tjaf. Een schichtige Merel en een Winterko-
ning doorkruisen ons pad. Van de zeer be-
geerde spechten is alleen de Groene specht 
in een met Madeliefjes bezaaid grasveld ac-
tief. Wij en de tijd staan even stil om te ob-
serveren. Boomklever en Boomkruiper zijn 
zeker aanwezig, maar houden zich schuil. 
Geen alarmkreten. Een kolonie foerage-
rende Vinken vliegt opgeschrikt op.  Op 
geregelde tijdstippen hebben des mensens 
hulpeloze “Decibelvogels” hun levensnood-
zakelijke duikvlucht naar een afgelegen 
veilige haven ingezet. Een mateloos ver-
bruik van kostbare energie houdt hen in de 
lucht. Deze sowieso onnatuurlijke wezens 
overstemmen al wat leeft. Eén voor één 
slechte copies van de niet te evenaren vo-
gels die wij zo graag spotten. Nooit uit een 
embryo ontstaan, nooit uit een ei gebroed 
en nooit tot een volmaakte volwassen, 
veel zijdige vogel opgegroeid. “NATUUR: 
een en al WONDER!!!!!” Beseffend dat 
onze oude Icarusdroom nog verre van ver-
vuld is wandelen wij gestadig verder. Langs 
de Oostrand van de verste plas bereiken wij 
op een iets of wat drassige ondergrond een 
gemengd bos van Eik en Ruwe berk. Door 
Tonderzwam gemerkte en onthoofde Ber-
ken wachten om geveld te worden. Exem-
plaren met witrot en bruinrot zijn alom 
tegenwoordig. Wat later bereiken wij een 
brede goed onderhouden ringgracht. Sa-
men met de er achterliggende Eiken is dit 
de barrière die ons van die levenloze Hof-
stade plage scheidt. Wat verder tussen de 
grote visvijver en de recreatievijver dalen 
wij af. Over een lengte van een honderd 
meters verplaatsen wij ons op een niveau 
waar de waters van beide plassen in elkaar 

zouden kunnen vloeien. Opvallend zijn 
hier en daar de gemaaide grasvelden met 
Madeliefjes als blikvanger. Het geronk 
van gemotoriseerd verkeer, uit Westelijke 
richting, wordt hoorbaar en neemt beetje 
bij beetje toe. Wij zijn op weg naar de 
bewoonde wereld en het moet verder over 
“De Meir van Hofstade”. Deze brede met 
dolomiet verharde, hoog gelegen rechte 
dijk met hoofdzakelijk Eik op beide flanken 
fungeert als hoofdweg voor wandelaars, 
fietsers en beheerders. Gaandeweg be-
speuren wij Ekster- en Kraaiennesten. De 
ene met en de andere zonder dak. Vele van 
de uit hun lood gegroeide Eiken werden 
om veiligheidsredenen geveld. Langs de 
waterkant loopt een onverhard slingerend 
pad. Lisdodde heeft zich bij de zoom van 
Riet en Zwarte els gevoegd. Aan het einde 
van deze brede laan staan in de nabijheid 
van een bosje Rododendrons de eerste 
tekenen van menselijke beschaving. Een 
bank, een vuilbak. Wij hebben nog enkele 
stappen te gaan. Net op tijd staan wij droog 
en wel terug in de bewoonde wereld. Met 
een wel gemeende dank aan Frans die ons 
van dit onbekend en dus onbemind stukje 
natuur heeft laten genieten besluiten wij 
huiswaarts te keren.

ARDEA SLOW! excursie
Het Viersels gebroekt
 2/ 4/2017 - 21 dlnm
Gids: Rudy Van Cleuvenbergen
Leiding: Luc Van Schoor
Verslag: Frank Lavaerts
Foto: Sonja Van Kerckhove
Op deze prachtige lentemorgen hadden 
zich een twintigtal nieuwsgierigen ver-
zameld om dit vrij recente stukje natuur, 
nog volop in ontwikkeling eens met eigen 
ogen te bewonderen.Onder deskundige 
leiding van lokale Natuurpunter Rudy en 
vogelgids Luc baanden we ons een weg van 
het charmante kerkje van Viersel naar het 
“Gebroekt”, een nat beemdenlandschap 
tussen het Netekanaal en de dorpskern. 
Met steun van het Life project werden 
hiervoor talloze percelen aangekocht, ber-
men afgegraven, visvijvers gedempt en 
weekendhuisjes afgebroken om één groot, 
open geheel te creëren. Na enkele minu-
ten kuieren kregen we een mooi beeld 
van één van de lokale paradepaardjes die 
zich in alle pracht liet bewonderen: een 
mannetje Blauwborst gaf het beste van 
zichzelf in een wilgenbosje. Verder passee-
rden ook Waterpiepers, Roodborsttapui-
ten en Riet gorzen enkele keren de revue. 
Met dank ook aan de aanwezigen met te-
lescoop om dit in close up te delen. In de 
beemden rond om stonden ook massaal 
Pinksterbloem en Speenkruid te bloeien 
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en door het zonnige lenteweer waren ook 
al heel wat vlinders onderweg, zoals Dag-
pauwoog, Oranjetip, Citroenvlinder en 
Boomblauwtje onderweg. Wat verderop 
langs één van de talloze beekjes die het 
gebied doorsnijden waren duidelijk spo-
ren van beveractiviteit te zien, weer een 
bewijs dat deze knager weer volop in op-
mars is in onze contreien. In één van de 
poelen  kwamen een mooi koppeltje Zo-
mertaling naast Watersnip, Tureluur  en 
Dodaars in het vizier. Vanaf de kanaaldijk 
werden nog een 5-tal baltsende Buizerds 
in één thermiekbel, een doortrekkende 
boerenzwaluw, een laag overscherende To-
renvalk, een jagende Sperwer en een wijfje 
Bruine kiekendief gespot. Al bij al werden 
zo’n  60- tal vogelsoorten  waargenomen 
en werd het een meer dan geslaagde ken-
nismaking met deze nieuwe parel van de 
kleine Netevallei.
Het waren dan ook opgetogen deelnemers 
die in het rustige ‘centrum’ van Viersel 
dankbaar afscheid namen  van de gidsen. 
Enkelen dorstigen  zochten nog aanslui-
tend het plaatselijk dorpscafé op en ande-
ren hadden hun zinnen reeds gezet op de 
Ronde van Vlaanderen.

Vlaamse Ardennen
23/ 4/2017 - 15 dlnm
Gids: Filip Keirse
Leiding: Kris Vos                                                                                         
Verslag:  Kris Vos
Met een heel geïnteresseerde en gevarieer-
de groep deelnemers en een fantastische 
rustgevende gids mochten we onder 
een mooie lentezon genieten van enkele 
belang rijke ecosysteemdiensten van de 
bossen en het landschap van de Vlaamse 
Ardennen. Het thema was geologie. Fi-
lip kan op een eenvoudige en duidelijke 
manier het ontstaan van de heuvels en 
valleien uitleggen aan de hand van voor-
beelden onder weg. Hoe er hier miljoenen 
jaren geleden zeeën, gebergtes, zandafzet-
tingen en erosies waren die uiteindelijk ge-

leid hebben tot het huidige landschap. Hoe 
kwetsbaar dit landschap vandaag nog is 
en onderhevig is aan grondverschuivingen 
toont hij ons aan een veld dat gedraineerd 
is en waar bomen roekeloos verwijderd 
zijn. (Hekkebrugge straat). Ondertussen 
genieten we wel van het mooie glooiende 
landschap, er is voor ieder wat wils: we ont-
moeten als eerste de Paarse schubwortel. 
Deze plant bezit zelf geen bladgroen en pa-
rasiteert op de wortels van o.a. populieren, 
maar hij doet zijn gastheer geen kwaad. 
Al staat deze plant op de rode lijst, na een 
paar honderd meter wandelen vinden we 
de aanwezigheid van deze plant al heel 
gewoon. We wandelen langs Longkruid-
bosjes (gevoelig plekje) en genieten van 
de voorjaarsflora met o.a. Gele dovenetel. 
Mooie vergezichten over de heuvelkam 
Kluisberg - Livierenbos. Op de tapijten 
Boshyacinten moeten we alsnog wachten 
tot na de picknick in café Molen Ten Ho-
tond. In een natte wei vol Pinksterbloemen 
fladderen de Oranjetipjes al met tientallen. 
Even later getuigen Reuzepaardenstaarten 
van een ondergrondse zuivere waterpas-
sage. Af en toe staan we even stil en luis-
teren naar de Zwartkop, Tjiftjaf, Winterko-
nink, Groene specht, Grasmus … Al heeft 
De Boosere een gevoelswaarde van 1°C 

voorspeld, wij hebben in ieder geval geno-
ten van deze middagpauze op het terras in 
een warme lentezon van 15°C en een vrien-
delijke cafébazin. Ondertussen heeft Lieve 
al een mooie  Kapjesmorielje (Morchella 
gigas, syn. Mitrophora semilibera, Mor-
chella semilibera) gevonden, een soort die 
kalkhoudende grond verkiest. Later vindt 
ze nog twee roesten, één op Bingelkruid 
(Wolfsmelkfamilie) en één op Scherpe bo-
terbloem. Na de middag is het volop ge-
nieten van de mooie beukenbossen met 
Boshyacinten en bronbosjes waar de Vuur-
salamanders hun larfjes kunnen afzetten. 
Fabian, onze jongste deelnemer vindt er 
meteen enkele (foto) in een bronpoeltje. 
Daar hebben we allen, inclusief onze gids, 
extra van genoten. Wetende dat deze die-
ren het tegenwoordig vreselijk moeilijk 
hebben om te overleven is dit voor ons een 
moment om stil bij te worden. Onthaasten 
en een gevoel van welbehagen, een echt va-
kantiegevoel, dat is wat we mochten bele-
ven vandaag. Zeker voor herhaling vatbaar. 
Bedankt Filip.
http://www.milieufrontomerwattez.be/
nieuws/nieuwe-wandelkaart-vlaamse-arden-
nen/
http://www.milieufrontomerwattez.be/wat-
is-mow/
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/na-
tuurpunt-vlaamse-ardennen
http://www.toerismevlaamseardennen.be/nl

Averbode Bos & Heide
30/ 4/2017 - 24 dlnm
Gids: Nicole Boussemaere
Leiding: Lucy de Nave
Verslag:  Marc Verhelst
Op de overvolle parking is het lang wach-
ten op enkele aangekondigde deelnemers. 
Zonder wegenkaart stuurt een GPS hen 
voortdurend de verkeerde kant uit. Geduld 
is een mooie deugd, maar loont nu niet en 
het is al lang tijd om op stap te gaan. In 
haar proloog heeft Nicole het uitvoerig 
over de Diestiaanse zee, het ondoordring-
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bare glauconiet-houdende zand dat zich 
als sediment heeft afgezet, het stuifzand 
…elementen die het huidige heuvelland-
schap hebben gefatsoeneerd. Een les “Ge-
schiedenis door de eeuwen heen” en de im-
pact ervan op het huidige 530 ha groot na-
tuurgebied mag niet ontbreken. Het maakt 
ons allen erg benieuwd naar wat komen 
zal. Gepakt en gezakt als een commando 
vat onze gids de wandeling aan. Onder een 
licht bewolkte hemel is het droog. Gesta-
dig zal de zon het vandaag van de wolken 
overnemen. Wij betreden het vroegere 
jachtgebied van de familie de Merode. Or-
thogonale percelen met volgroeide Zwarte 
en Grove den in slagorde bieden zich aan. 
In dit weinig belichte milieu zijn Bosbes 
en enkele mossen alomtegenwoordig. In 
de brede open bosranden hebben pio-
niersplanten zich gevestigd. Tussen gras-
sen en wat Struikheide vallen Vliegden en 
Ruwe berk op. Westwaarts komt er meer 
stuifzand in en onder onze stapschoenen. 
Van op de hoogste zandgordel van dit hei-
schraal grasland strekt zich in het Zuiden 
een breed en open oogstrelend landschap 
uit. Een ogenschijnlijke natuurlijke de-
pressie, omgeven door de bekende bossen 
van Averbode ligt aan onze voeten. In de 
diepte een hectaren grote weggegraven 
maïsakker. Een tot ven herschapen 15 à 
20cm diepe waterplas, die gezien de geo-
logie alleen gevoed wordt door regenwater 
dat geen andere weg uitkan. Afgesloten 
voor vreemd bezoek is het een beschermd 
natuur- en broedgebied. Met een zichtbare 
gradiënt van nat naar droog, verwacht men 
dat Zonnedauw, Dopheide, Struikheide, 
Pijpenstrootje …..zich hier zullen ontwik-
kelen. Een 120-tal schapen beheren het 
gebied. De Nachtzwaluw is terug en men 
hoopt op de terugkeer van de Wespen-
dief en de Zwarte specht. Een Torenvalk 
posteert zich op een hoge vrijstaande Eik. 
Meerkoeten en Wilde eenden peddelen 
op het water. Wat later, hoog in de lucht, 
houdt een door thermiek gedragen Buizerd 
zijn wachtronde. Met zijn botergele bloe-
men siert Brem het brede pad. De weel-
derige bloei van het Amerikaans krenten-
boompje is voorbij. Sporkehout, Bochtige 
smele, Sint-janskruid, Akkerdistel,…. Een 
familie ruiters in perfecte outfit kruist ons. 
Hier is zachte recreatie toegestaan. We be-
reiken de oevers van een klein ven. Geen 
geritsel, geen rimpelend water en de weer-
spiegeling van de vegetatie aan de overkant 
blijft sprookjesachtig als een aquarel op 
ons netvlies achter. Veel tijd om te verpo-
zen en te genieten is er niet.  Een slinge-
rend eenmanspad voert ons doorheen een 
ijl gemengd jong loofbos. In een decor van 
lage grassen, jong, transparant en fris loof 

bewegen wij ons voort. Hier en daar nog 
een Grove den met zijn harde bruinknoes-
tige stam en verwrongen kruintakken of 
een kaarsrechte geschoonde Zwarte Den. 
Op de achtergrond zijn het Beuken-, Eiken- 
en Dennenbossen die de einder bepalen. Al 
snel bereiken wij een perceel waar Fijnspar 
op grote schaal gekapt werd. Grijsgrauwe 
stompen van een algehele kaalkap. Deso-
later kan het niet! Hier komt de discussie 
over het waarom en de doelstellingen van 
dit gebeuren weer op gang. “Vennen, heide, 
duinen, graslanden en natuurlijke waar-
devolle gemengde bossen herstellen om 
de verloren rijkdom aan planten en dieren 
te laten herleven”. Richting abdij gaan wij 
verder doorheen een gemengd en kaprijp 
loofbos. Beuken en Eiken vlak en rond, 
waarschijnlijk door de kloosterlingen op 
rabatten aangeplant. Toekomstbomen 
blijven gespaard, de andere liggen geveld 
te wachten op transport. Dit zeer gezond 
hard kwaliteitshout is meer dan een stui-
ver waard. Een schoolvoorbeeld van een 
wel doordacht beheer: overblijvers kunnen 
verder uitgroeien en al het onderliggende 
krijgt een nieuwe lichtimpuls. Doorheen 
een Grove dennenbos met Bramen als 
grondbedekkende ondergroei bereiken wij 
een weide die bij de boerderij van de nor-
bertijnenabdij hoort. Aan de abdijpoort 
wordt het kleurverschil tussen de Dies-
tiaanse en Brusseliaanse ijzerzandsteen 
die in de gevel verwerkt zijn duidelijk. Even 
terugblikken in de geschiedenis van de 
abdij en de tijd van “Zonneland, Vlaamse 
filmkes…” Ernest Claes. Hier zijn wij niet 
alleen. Laverend tussen een massa volk 
dat in rijen van 10 of meer snakt naar een 
ijsje zetten wij onze tocht in de abdijdreef 
verder. Het wordt weer stil als wij één voor 
één een smal pad in het aangrenzend ge-
mengd bos inslaan. Lelietjes-van-dalen en 
Dalkruid bedekken hier en daar de bodem 
en we staan er even bij stil. Het kronke-
lend, oneffen pad versmalt nog verder en 
paardenmoppen zijn alomtegenwoordig. 
Op het gevaar af vertrappeld te worden 
en om het voortbestaan van de soort te 
verzekeren kunnen Paardenmestkevers 
het niet laten om in de door hen gerolde 
pralines hun eieren te leggen. Voor ons is 
het uitkijken waar wij stappen en niet alle 
kevers overleven de doortocht van ruiter 
en voetvolk. Zo bereiken wij een Ooste-
lijk georiënteerde heuvel. Omringd door 
statige Zwarte dennen, ontdaan van alle 
niet productieve steriele takken, kiezen wij 
voor een traject op de heuvelrug. Tussen 
de op elektriciteitspalen lijkende stammen 
door hebben wij een mooi zicht op het zon-
overgoten eerste deel van ons parcours. Bij 
het verschijnen van het grote ven beseffen 

wij dat de cirkel bijna rond is. Wij dalen 
af. De vogeltrektelpost voorbij nemen wij 
nog een kijkje in de kijkhut aan het ven. 
Na een honderdtal stappen staan wij zeer 
tevreden op ons vertrekpunt.  Hoedje af 
voor al diegenen die hun waarnemingen 
delen via waarnemingen.be Hoedje af voor 
de organisatoren van uitstappen naar een 
interessant natuurgebied als dit. Sombrero 
af voor Nicole, die ons vandaag deskundig 
heeft geleid in deze regio waar struikro-
vers, dieven, vliegende veulens, bokken-
rijders en tal van ongure elementen zich 
schuil houden en thuis voelen. Waar na-
men als galgenheuvel, duivelskuil voor zich 
en tot de verbeelding spreken. Dank je wel 
en tot de volgende…..

ARDEA: het vernieuwde Zwin en vo-
gelgebieden in Zeeuws Vlaanderen
 1/ 5/2017 - 22 dlnm
Gids zwin: Jan Lambert
Leiding: Luc Van Schoor & Joris Van 
Reusel
Verslag: Stefaan Marysse
Foto: Sonja Van Kerckhove
Alle tweeëntwintig deelnemers (met 
uitzondering van Katrien en kleuter die 
ons in Knokke vervoegden) stonden keu-
rig gepakt en gezakt en op tijd op de ver-
trekplaats. Volgens het gekend stramien 
worden we over de verschillende wagens 
verdeeld en is de afspraak parking Het 
Zwin. Tussen 9.30 en 10 u geraakt ieder 
ter plaatse, al dan niet met een kleine 
omweg. Het volledig nieuwe start en ont-
vangstgebouw  met groen dak maar voor 
de rest opgetrokken uit beton en zwart 
hout oogt wat donker tegen het frisse 
groen van de lente. Het paviljoen herbergt 
de kassa’s, een uitzichtterras, een restau-
rant, picknick ruimte, maar vooral een 
boeiende interactieve tentoonstelling over 
de vogeltrek. Gids Jan Lambert wacht ons 
op en begint de rondleiding buiten tussen 
hooggepaalde nesten van ooievaars die 
klokkend aankondigen dat er al gebroed 
wordt. Met enige fierheid vertelt hij even 
later dat het slikken-, schorren- en duinge-
bied, dat ruimte en voedsel biedt aan veel 
trekkers en blijvers, met zo’n 120 hectaren 
gaat uitgebreid worden. Dat daarom de in-
ternationale dijk tussen België en Neder-
land gesloopt wordt en verplaatst naar de 
grens van het vergrote natuurgebied. Het 
geheel  voor de kost van  zo’n 27 miljoen 
euro en mogelijk gemaakt door de EU, die 
grensoverschrijdende natuurgebieden sti-
muleert. Tijdens de inleiding kwam al een 
Zwarte wouw traag overgevlogen, even 
later zowaar gevolgd door een Purperrei-
ger die Luc net op tijd ontdekte. Van een 
goede start gesproken ! De groep trekt 
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dan vervolgens naar enkele uitkijkpun-
ten, overvlogen door Ooievaars die immer 
blijven bouwen aan steeds grotere nesten. 
Maar ook een Ransuil op klaarlichte dag 
overvliegt de groep. Het eerste uitkijkpunt 
geeft uit op enkele broedeilanden, waar 
de natuur een handje geholpen wordt, om 
het water rond de eilanden hoog genoeg te 
houden, middels schotten en balken. De 
bedoeling is predators (zoals Vossen ) weg 
te houden van die eilandjes en het broe-
den te bevorderen. Dan begint het spot-
ten. Een uil fladdert heen en weer  over de 
vlakte. Velduil ?? Nee toch weer dezelfde 
Ransuil als daarstraks, merkwaardig een 
aktieve nachtvogel in volle dag.  
Een vlucht  van elf Lepelaars steekt 
prachtig  af tegen de achtergrond van drei-
gende donkere wolken. De fotografen zijn 
in hun nopjes ! Bereidwillige deelnemers 
met telescopen laten ons weer van alles 
zien dat we met het blote oog en beperkte 
verrekijkers niet hadden kunnen waar-
nemen:  de eerste Gierzwaluwen van het 
seizoen, maar ook ‘boerkens’ natuurlijk; 
vier soorten meeuwen, de Visdieven.
Natuurlijk ook de onvermijdelijke Cana-
dese - en Nijlganzen, de Aalschovers; de 
Grote zilverreiger zowaar nog een tweede  
Purperreiger ;  maar ook enkele Regenwul-
pen, de Kanoet in zomerkleed, Kempha-
nen, Tureluurs, Roodborsttapuit en ten-
slotte op de verre achtergrond een wijfje 
Bruine kiekendief…Het kan niet op ! Dan 
gaat het verder in het gebied maar bij ge-
brek aan hoogte komt er niet veel meer bij 
de inventaris. De terugweg wordt afgeslo-
ten door het bezoek aan enkele kijkhutten, 
waar van één met speciaal glas, waar vogels 
nietsvermoedend afkomen op het voeder, 
en wij vanuit ons kooi naar hen kunnen 
kijken.  De rollen zijn nu omgekeerd, de 
lelijke aftandse vogelkooien van vroeger 
hebben plaats gemaakt voor een mooi 
gebied waar vogels niet meer opgesloten 
worden en mensen ze kunnen waarnemen 
in hun habitat.
Een vergeefse zijsprong om de Iberische 

tjiftjaf te zien, levert niets op en sluit de 
morgenwandeling af. Dan maar op naar 
de picknick. Hoewel we verwacht werden  
geen picknick te eten in het restaurant, en 
de snerpende wind buiten te trotseren , is 
de groep  er met een omtrekkende bewe-
ging toch in geslaagd om in de warmte 
van het restaurant te eten. Tijdens de 
middagpauze gingen de ijverigste voge-
laars in de nabije Zwinbosjes op zoek naar 
de Iberische tjiftjaf. Ze genoten nog van 
deze zeldzame zanger toen er zich onver-
wachts een nieuwe  nog zeldzamere gast 
aanbood. Johan Giglot, de andere voge-
laar-en zwinbezoeker zocht glurend door 
zijn telescoop vanuit de kantine de plasjes 
van het naastgelegen weidegebied af en 
ontdekte langs de oeverkant een rustende 
taling met een vertikaal wit flankstreepje. 
Luc kon spoedig zijn vermoeden bevesti-
gen….een Amerikaanse wintertaling !  Het 
nieuws verspreide zich als een vuurtje en 
binnen enkele minuten kwamen voge-
laars toegelopen om de zeldzame gast op 
hun vogellijstje te zetten. Na de middag 
splitste de groep zich in twee, degenen die 
het infocentrum en het Zwin wat verder 
wilden ontdekken, en zij –de meerderheid- 
die drie vogelgebieden in het Nederlandse 
Zeeuws-Vlaanderen wilden verkennen.
De Zwarte Polder   te Nieuwvliet.
Langs de LF (Lange fietsroute) noordzee-
route, net voorbij Cadzand en een nieuwe 
vuurtoren, buigt het fietspad af en laveert 
tussen een inham van de zee- en zandflora 
en een aangelegd (?) broedeiland. De site 
heet Zwarte polder en is een indrukwek-
kende broedplaats voor watervogels, maar 
ook het duinenstruikgewas biedt bescher-
ming en voedsel aan kleine vogels. Zo kon-
den we van nabij de mooie Grasmus en de 
Sprinkhaanzanger volgen, terwijl verder in 
een plas de Groenpootruiter naast enkele 
Kluten zijn eten bijeenpikte. In het broed-
eiland werden de meeste soorten die we 
in het Zwin opmerkten ook aangetroffen, 
maar hier werd ook een IJseend (!) en een 
5-tal Dwergsterns gepot.

De Waterdunen te Breskens 
De Waterdu(i)nen zijn een in aanleg nieuw 
gebied met verschillende geïntegreerde 
functies. Joris vertelt ook hoe er hier 
een nieuw concept van landmanagement 
wordt uitgewerkt. In plaats van de grote 
infrastructuurwerken van vroeger om 
overstromingen tegen te gaan en land te 
winnen, gaat men nu anders te werk. Om 
de zee tegen te houden creëert men arti-
ficiële duinen die bestaan uit beton, ste-
nen, zand en duinenbegroeiing met hier 
en daar doorsteken waar bij te hoge vloed 
de zee zijn weg vindt naar uitgestrekte 
schorren- en slikkengebied wat plaats 
biedt aan talrijke watervogels. Maar ook in 
het gebied is aan de zoom van dit nieuwe 
natuurgebied gedacht aan recreatie-en va-
kantieverblijven. Naast de reeds vermelde 
vogelsoorten, was hier veel te doen rond 
een klad Gele kwikstaarten, waar Luc en 
Marc er in slaagden om in die verre gele 
stipjes nog Engelse- en zowaar Noordse 
gele kwikstaarten te onderscheiden. Faut 
le faire!  Maar ook Graspiepers, Kleine 
plevieren en  5 Tapuiten zowel mannetjes 
als vrouwtjes lieten zich bewonderen. We 
hoorden al een hele tijd de Koekoek die 
ons plezier deed met zich  tenslotte te la-
ten zien.
De Blikken, Nieuwvliet
Minder groots, beter verborgen tussen 
velden, waterplassen en hagen lag de Blik-
ken, waar een lange met hagen afgezet 
voetpad, leidde naar een kijkhut. Van de 
vier gebieden die we vandaag zagen, gaf 
de Blikken de meest dichte toegang tot het 
bekijken van vogels en waar we opnieuw 
nieuwe soorten ontdekten. De Oeverloper 
schraapte zijn kostje samen op nog geen 
vier meter voor de kijkhut, terwijl twee 
Zwarte ruiters en Kluten voor ons behoed-
zaam het water onderzochten. Het was 
een mooi slot van deze bijzonder interes-
sante vogeldag, waarvoor veel dank aan de 
ARDEA organisators.

ARDEA - ‘Late night show’
Prov. domein Vrieselhof
 6/ 5/2017 - 12 dlnm
Gids: Luc Van Schoor
Verslag: Erik Raes
Foto: Sonja Van Kerckhove
Zaterdagavond, 6 mei 19.40 u.  op de par-
king van het Vrieselhof. Er is blijkbaar “een 
ongeschreven wet” bij ARDEA die zegt dat 
“indien je te laat komt op de af spraak, 
je moet instaan voor het verslag van de 
uitstap”. En ja hoor, we hadden het aan 
“ons pan”. Uitvluchten en excuses hielpen 
niet, het verdict was gevallen.  De intro van 
onze wel geïnformeerde gids, hadden we 
dus spijtig genoeg gemist. Toch een kleine 
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uiteenzetting als intro voor deze sfeer-
volle avondwandeling. In de vallei van het 
Groot Schijn, waar Antwerpen eindigt en 
de Kempen beginnen, ligt het indrukwek-
kend rustig kasteeldomein Vrieselhof.  Het 
domein wordt bevloeid door Grote Schijn, 
Heidebeek en Vrieselbeek wat zorgt voor 
een verscheidenheid aan biotopen en zo 
ieder seizoen een andere aanblik biedt.  In 
de nabijheid van deze prachtige plek vin-
den we ook het Fort van Oelegem, dat een 
bekende vleermuizenkolonie herbergt. De 
stilte in deze omgeving is er bijna tastbaar. 
Aan een heerlijke zachte temperatuur en 
met een gezellig groepje Natuurpunters, 
kuierden we al gauw door het bos en geno-
ten van de zang en roep van Zwartkop, Fi-
tis, Tjiftjaf en Kuifmees. De  Winterkoning 
liet zich herhaaldelijk horen en de klate-
rende zang van de Roodborst overheerste 
de stilte. 
Ook de muggen waren van de partij en 
hielden sommige onder ons gezelschap tot 
het einde van de wandeling, met serieuze 
“boebelen” tot gevolg. Bij andere deed de 
muggenmelk dan weer goed werk. Na een 
deskundige uitleg van Luc over de meest 
voorkomende spechten ( Zwarte, Groene 
en Grote bonte specht) ging het verder 
langs de Heidebeek waar even de Kleine 
bonte specht werd gehoord. De zeldza-
mere Middelste bonte specht of Mibos, 
die zich hier de laatste 2 jaar als broed-
vogel heeft gevestigd, liet echter verstek 
gaan. Langs de loop van het Groot Schijn 
met omliggende vochtige beemden, en 

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 
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p. 27 uitsluipsessie Tweevlek
p. 28 boven:  Klein geaderd witje - onder: juffer onder de dauw

rAntGroen - 26

een zeldzaam waardevol blauwgrasland,  
werd uitgekeken naar Steenuil. Maar het 
bleef bij een nestkast voor deze kleine uil  
en een glimp van een schichtige ree.  In 
afwachting dat de schemer intrad leidde 
Luc ons eerst naar het, niet openbaar na-
tuurgebied het Goor. Bij het bruggetje 
over het Schijn vloog een koppel Carolina-
eenden op, exoten die hier al jaren gere-
geld broeden. Even later werd er enthou-
siast gereageerd bij het overvliegen van 2 
Zwarte wouwen op doortrek, die blijkbaar 
een geschikte slaapplaats opzochten. Deze 
onverwachte buitenkans was de voorbode 
van nog andere mooie waarnemingen.
Toen de zon begon te duikelen en de eerste 
vleermuizen rondtoerden haalde onze gids 
“zijn trukkendoos” boven en ja hoor....... 
wat hij misschien zelf niet meer verwacht 
had......  de eerste Houtsnip kwam over-
gevlogen. Eerst op grote hoogte over het 
dennenbos, daarna veel duidelijker zicht-
baar boven een open kapvlakte.  Na een 
vijftal minuten kwamen ze met z’n twee 
regelmatig overvliegen, cirkelden boven 
onze “natuurpunthoofden” en konden 
we ten volle genieten van deze prachtige 
baltsvluchten. We kregen er maar niet ge-
noeg van ….wat een heerlijke “Late night 
show” ! Iedereen in zijn nopjes en met een 
tevreden gevoel naar huis. Van een mooie 
afsluiter gesproken........

Wandeling Pikhakendonk
14/ 5/2017 - 14 dlnm 
Gids: Jean-Marie Vanhove
Leiding: Lucy de Nave
Verslag: Tuur Wuyts
We starten met een gemotiveerd groepje 
N.P. ers op de parking naast de monumen-
tale en geklasseerde kerk van Rijmenam.
Op geen tijd liepen we reeds op het jaagpad 
naast de Dijle. Vinnige ogen bemerkten 
reeds een Grote gele kwikstaart op de boord 
van het water. Dan de brug over en langs 
een mooi gerestaureerde woning liepen we 
langs de linkeroever van de rivier. De gids 
weidde hier uit over het economische be-
lang van deze waterweg in vroegere tijden 
toen er nog binnenschepen bouwmateria-
len en andere vrachten vervoerden. 
De Dijle slingert zich hier door het nog gave 
landschap. De brede bermen stonden vol 
fris groen zoals Glad walstro, Scherpe- en 
Behaarde boterbloem, Margriet, Gewone 
ereprijs,  Dagkoekoeksbloem, Vogelmelk  
enz.     Ongemeen mooi is het kantwerk van 
Fluitenkruid in volle bloei !
Intussen noteerde ik Witte kwikstaart en  
Grasmus. We staken de Leibeek over en 
volgden verder de rivier. Daarna tussen 
weilanden, houtkanten, langs knotwilgen-
rijen en akkers.
We liepen ook over een “donk” (verheven-
heid)  in het landschap. Hier was de grond 
zandig met o.a. Grove dennen en een beetje 
heide. Aalscholver Torenvalk, Ooievaar, 
Vink, Zanglijster, Fazant, Kievit en Boe-
renzwaluw kruisten onze blikken of troffen 
ons oor. In een oud Canadabos hoorden we 
herhaaldelijk het kenmerkende geluid van 
de Zwarte specht iets wat niet zo algemeen 
gekend is  !  Opmerkelijk was ook een rond-
vliegende Buizerd die haast volledig wit 
was op de onderzijde. De gids wees ons ook 
een Katwilg aan en een houtkant met di-
verse soorten struiken. Deze iets meer dan 
7 km lange wandeling, voor het overgrote 
gedeelte door onbebouwd landschap was 
een ware openbaring voor de deelnemers.       
Het was daarbij een uitstekend lenteweer-
tje zodat iedereen heel tevreden was over 
deze wandeling.       
Bij het afscheid dankte Lucy dan ook de 
gids in ons aller naam !





Teksten voor het volgend nummer ontvangen we graag ten laatste op 15 augustus.

kalender * inschrijven noodzakelijk 

1 juli: Rivierenhof
* 9 juli: De Zegge
16 juli: Schrieken
23 juli: Pinteling
*30 juli: rondje Pontje
 * 4 augustus: cursus nachtvlinders
13 augustus: steltloperstocht Zeeland
*20 augustus: stadspark & botanieken hof
26 augustus: Vleermuizen op Fort 7
 3 september: vogel-verrassingstocht
*10 september: Hoge Venen - Malchamps
16 september: Ardeense vogelklassieker
17 september: Monumententocht Fort 7
*23 september: Fo(r)to-shoot
24 september: Brabanstse wal & Kortenhoeff
30 september: start trektellingen
 1 oktober: herfstwandeling op Fort 7
* 1 oktober: ARDEA herfstbijeenkomst
* 8 oktober: zeevogelsafari
15 oktober: Uilenbos
15 oktober: paddenstoelentocht Kooldries
21 oktober: Monumentenwandeling Fort 7
*28 oktober: Fo(r)to-shoot
29 oktober: Molenbeekvallei


