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Eindelijk is het zover: het Uilenbos te Hove werd gekocht 
door de afdeling … draag jij ook je steentje bij?

Een drietal jaren geleden liet het OCMW van Antwerpen weten dat ze alle participaties buiten het 
grondgebied van de stad wilden verkopen inclusief het Uilenbos te Hove en omgeving.
Onze vereniging had zijn oog op dit bos laten vallen gezien zijn hoge biologische waarde met Europese 
erkenning als Habitat gebied en vlaamse erkenning als VEN gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk). Een 
pareltje dus dat we zeker voor de toekomst moesten behouden en vrijwaren. 
Benevens het bos betrof het ook een nog groter oppervlak aan open waardevol landbouwgebied rond de 
Gasthuishoeve, juist ten zuiden van het Uilenbos. De gemeente Hove wilde deze verwerven om ook hier 
de open ruimte te vrijwaren en nam hiervoor het Kempisch Landschap onder de arm.
Parallel verliep de oprichting van het Landschapspark Zuidrand die o.a. tot doel had natuur en open 
ruimte te vrijwaren in de Hovense Boshoek (grens Hove, Boechout en Lint) met aandacht voor alle 
gebruikers (inclusief de landbouw). Om deze doelstelling te verzekeren werd door de 4 geinteresseerde 
partners (Hove, Provincie, Kempisch Landschap en Natuurpunt) een strategisch project ingediend 
bij de Vlaamse overheid voor financiële ondersteuning van de aankoop van zowel het Uilenbos als 
de landbouwgebieden rond de Gasthuishoeve. De minister keurde dit project het afgelopen jaar goed 
waardoor we als Natuurpunt een niet onbelangrijke financiële ondersteuning voor de aankoop van 
het bos verkregen. De rol van het Landschapspark en in het bijzonder Sabine Caeremens hierin was 
doorslaggevend. Bij het begin van het jaar kon dan ook de aankoopprocedure gestart worden… een 
lange administratieve mallemolen die op 17 augustus beslecht werd door de ondertekening van het 
aankoopdossier door Natuurpunt samen met de stad (foto).
Vanaf heden is Natuurpunt 
dus eigenaar in alle rechten 
en plichten. En we hebben 
plannen natuurlijk... Op 
zaterdag 14 oktober vieren 
we de aankoop met een 
opendeur (zie agenda) waarop 
jullie natuurlijk allemaal 
hartelijk zijn uitgenodigd. 
Een belangrijke stap is de 
verdere uitbouw van een trage 
weg doorheen het bos mits 
duidelijke gebruiksafspraken 
natuurlijk. Zo denken we er 
aan om het bos gedurende 
een deel van het jaar open te stellen maar in het werpseizoen van de reeën wel te sluiten. Een tweede 
maatregel is dat het bos een stiltegebied wordt dat we zo spoedig mogelijk in een erkend natuurreservaat 
willen laten omzetten, een punt dat expliciet vermeld staat in de aankoopakte. Tot slot laten we honden 
niet toe in het bos, ook niet aan de leiband, aangezien ze een directe bedreiging vormen voor het 
reeënbestand en niet in overeenstemming zijn met beide beschermingsstatuten voor het gebied.
Maar de aankoop kostte geld, veel geld… bovendien moeten we nog een tweede toegangsweg (ter 
hoogte van de Lintse Steenweg) financieren. Vandaar dat we een oproep lanceren om mee de aankoop 
te steunen door “aankoopcertifikaten” te kopen. Je hebt keuze tussen 10 m² aan € 50, 25 m² aan € 
125 of 100 m² aan € 500 en je kan gerust combineren en cummuleren (voor een keertje met plezier 
toegestaan).  Deze bedragen komen bovendien in aanmerking voor belastingsaftrek indien aan de 
voorwaarden voldaan wordt. Misschien een gepast alternatief nieuwjaarsgeschenk? Je vindt hierover 
informatie verder in dit nummer. 

Een superblije voorzitter
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 %. 

Zondag 1 oktober - 14.00 u.
Herfstwandeling op Fort 7

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 zaken 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.
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 15.00 uur ben je welkom op de receptie, 
om 16 uur start de presentatie. Tussen 18 en 20 uur ser veren 
wij een heerlijk vers 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 pre-
cies 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

Zondag 1 oktober - 15.00 u.
ARDEA’s herfstmeeting

Steenuil - foto: Kathy De Lange

De zomer is helaas alweer voorbij! Enkele dagen na het officïele 
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
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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

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 terecht temidden van de fly ways. Zonder enige twijfel tref-
fen we de heerlijk mooie Jan-Van-Genten, en tal van meeu-
wensoorten. Maar ook de mythische jagers (meeuwachtigen 
met rovers kuren), Pijlstormvogels en zelfs Alken en Zeekoeten 
kunnen we midden op zee tegenkomen. Ook zeevreemde vo-
gels, zoals bv. een Velduil of Sperwer, worden regelmatig ge spot 
tijdens hun dwarse oversteek van het Kanaal. Tijdens de trek-
tijd zijn verrassingen immers nooit uitgesloten. Onze ervaren 
vogelgidsen helpen iedereen om tijdens de boottocht zo veel 
mogelijk schitterende vogelwaarnemingen te doen, en natuur-
lijk 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 behoudt 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
Zondag 8 oktober - 6.00 u.
ARDEA’s zeevogelsafari
Met de Andromeda op Jan-van-genten-trip
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Zaterdag 14 oktober - 13.00 u.
Opening Uilenbos & project Grote Boshoek

Vandaag opent Natuurpunt samen met de Provincie en de ge-
meente Hove het Uilenbos en omgeving. Na jaren ijveren is het 
zo ver: de afdeling kon recentelijk het bos en een groot stuk 
historisch waardevol landbouwterrein aansluitend aan het bos  
aanschaffen met steun van de overheid, het Kempisch Land-
schap en de gemeente Hove. 
Op deze dag van de Trage Weg openen we een eerste wandel-
route door het bos en begeleiden we de bezoekers. 
Natuurpunt en de provincie zorgen voor een aantal activiteiten 
op de afspraakplaats (boerderijtje aan Boshoek 99) en wij ver-
zorgen een natuurcafe.  

Trommel dus gerust je ganse familie op voor deze unieke ge-
beurtenis. We kunnen overigens nog wat medewerkers ge-
bruiken, ofwel om ter plaatse wat toelichting te geven, ofwel 
voor meer practische hulp (opvang, café…). 
Graag een seintje aan hugo.waeterschoot@scarlet.be als je wil 
meewerken die zaterdagnamiddag (of morgen voor het opstel-
len). Er is weinig tot geen parkeerplaats ter plaatse. Best dus 
met de fiets komen, of de auto aan de Lintse Steenweg laten 
staan.

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)

Zondag 15 oktober - 9.30 u.
Uilenbos (wandeling in het kader van de week van het bos)

Deze wandeling, aangekondigd in het vorige nummer, gaat niet door wegens het openingsfeest op 14 oktober
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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 ab-
dijhoeve van de Cisterciënzers heeft gestaan. Hiervan zijn nog 
sporen in het landschap terug te vinden. De aansluiting van dit 
gebied met het natuurgebied van de Kleine Netevallei is essen-
tieel en betekent een verrijking. De oude knotwilgenrijen zijn 
een favoriete broedplaats voor Steenuilen. De talrijke poelen 
zijn een ideale voortplantingsplaats voor padden, kikkers en 
salamanders.

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)

Zoals in vele afdelingen organiseren we dit weekend een Open 
Beheerdag.  Onze afdeling opteert voor het open maken van de 
plassen langsheen het Geitenpad te Wilrijk. Bedoeling is meer 
zonlicht te krijgen op het water voor de amfibieën en verrui-
ging rond de plas tegen te gaan.        
Wie een handje wil komen helpen is welkom.   
Afspraak: om 9.00 u. op de parking van sportcentrum Mariën-
borg in de Doornstraat te Wilrijk (niet zo ver van het T – kruis-
punt met de Drie Eikenstraat).

Graag ook vooraf aankondigen via   rudolf.leemans@telenet.be
Mee te brengen: best laarzen  of zeer stevig schoeisel.   Aange-
paste kleding en stevige werkhandschoenen. Een thermos met 
warme drank en een tussendoortje.     
Leiding: Rudi Leemans - 03/828 43 16 of 0477/69 23 50

Zaterdag 4 november - 9.00 u.
Open beheerdag

Een boeiend vogelgebied in onze regio is ongetwijfeld dit 
reservaat gelegen tussen Rupel, Schelde en Zeekanaal naar 
Brussel. Er zijn twee kleine waterplassen en één grote. Vanop 
de dijken heeft men een goed overzicht op het gebied, een tele-
s coop is wel aangewezen om hier naar vogels te speuren.      
Behalve watervogels zitten er in de houtkanten en op de gras-
vlakten zangvogels. Met wat geluk is ook een roofvogel te “spot-
ten”. Samen speuren we naar al wat zwemt, duikt en vliegt.
Een kort boottochtje met het veer geeft een speciale charme 
aan deze uitstap.  Opgelet het kan hier stevig waaien !     

Afspraak:  Om 13.55 u. op de Bist te Wilrijk en om 14 u. stipt 
vertrekken we want de veerboot vaart af om 14.30 u. !
Mee te nemen: verrekijker, telescoop, vogelgids , warme wind-
dichte (regen)kleding.
Gids: Tuur Wuyts - 03/449 99 11 -  0474/55 25 75
Leiding: Wim  Vandeweyer - 0485/60 54 97

Zondag 12 november - 13.55 u.
Vogeltocht naar het Noordelijk Eiland te Wintam
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Zaterdag 25 november
Behaagactie - samenstelling & bedeling

Al jaren organiseren verschillende Natuurpuntafdelingen een 
“behaag-natuurlijk-aktie” waarbij we de aankoop en aanplant 
van gepaste streekeigen hagen, klimplanten en bomen promo-
ten (zie het artikel verder in deze rAntGroen). Doel is groen in 
tuinen verder te promoten en zo meer vogels en insecten naar 
tuinen te lokken. 
Vandaag bedelen we dit groen vanuit verschillende verdeelcen-
tra te  Antwerpen (Ecohuis), Edegem (Hangar 42, Vestinglaan) 
en te Wilrijk (Fort 7, Legerstraat). 
Vooral voor deze laatste hebben we hulp nodig aangezien hier 

ook de paketten voor Antwerpen stad worden samengesteld. 
Heb je enkele uurtjes vrij op vrijdagmorgen 24 of zaterdagmor-
gen 25 november om de handen uit de mouwen te steken en wil 
je ons helpen op Fort 7 of te Hove, stuur dan even een mailtje 
aan Hugo.waeterschoot@scarlet.be dan houden we je op de 
hoogte en spreken we concreet af. Vele handen maken de taken 
lichter voor iedereen.
Leiding: Hugo Waeterschoot 03/455 22 12
 hugo.waeterschoot@scarlet.be

Zaterdag 18 november - 16.00 u.
Slaapplaatstelling  Halsbandparkieten – Kielpark
Het vrijlaten van niet inheemse planten en diersoorten kan tot 
nefaste gevolgen leiden voor het milieu waarin zij worden vrij-
gelaten. Meestal hebben deze exoten geen natuurlijke vijanden 
en slagen zij erin om zich toch aan te passen en te vermenigvul-
digen in hun nieuwe biotoop. Dit ten nadele van de inheemse 
fauna en flora. Denk maar aan de grote problemen die Australië 
heeft om zijn eigen kwetsbare fauna en flora te verdedigen te-
gen de ingevoerde dieren. Maar ook in ons eigenste kleine land-
je werden er in 1974 een aantal Halsbandparkieten vrijgelaten 
in Brussel. Deze Parkiet slaagde erin om stelselmatig in aan-
tal te groeien en hun leefgebied uit te breiden naar de rest van 
België. Zij zijn vandaag de dag een opgemerkte verschijning in 
onze parken en ook tuinen waar fruitbomen staan . Deze grote 
luidruchtige groene parkieten met rode bek doen zich overdag 
vooral tegoed aan fruit en noten. s’ Avond trekken ze zich te-
rug naar gezamenlijke slaapplaatsen. Dit is het moment om de 
evolutie van hun groeiende aantal in kaart te brengen. In ons 
land zitten nu minstens 8000 halsbandparkieten. In het AR-
DEA gebied is er een bekende slaapplaats in het Kielpark waar 
we met de ARDEA groep al 2 jaar hun groeiend aantal konden 
vaststellen. Op 25 februari dit jaar was hun aantal al opgelopen 
tot 43 exemplaren.

Afspraak: we komen om 16.00 u.  bijeen aan de ingang van het 
Kielpark tegenover de St. Catharina kerk aan de St-Bernardse-
steenweg te Antwerpen, om van daaruit in het Kielpark de aan-
vliegende Halsbandparkieten te tellen tot zonsondergang rond 
17.30 u.  
Meebrengen: kijker en aangepaste kleding
Begeleiding : Walter De Weger  - 0495/23 77 10

Sinds enkele jaren worden tijdens de winter de Waterpiepers 
geteld die overnachten in de rietkragen en wilgenbosjes van de 
Hobokense Polder. De Waterpieper is een eerder onopvallende 
zangvogel die broedt in berggebieden in Zuid-Europa en de 
Alpen en die ’s winters trekt naar lager gelegen gebieden. Dan 
komt hij in België en Nederland in kleine aantallen voor in het 
rivierengebied. De slaapplaats in de Hobokense Polder is dus 
een vrij bijzonder fenomeen en is daarom goed op te volgen.
Hoe gaan we te werk? We tellen liefst simultaan met meerdere 
kleine teams van twee à drie waarnemers op verschillende plek-
ken. Er is bij elk team een ervaren ‘kenner’ en via gsm houden 
ze onderling contact om de slaaptrek te kunnen volgen. Deze 
telling gaat door in de late namiddag en vroege avond en loopt 
tot de schemering. 

Aanmelden vooraf per mail of telefoon is nodig om de 
teamwerking te kunnen organiseren. Bij slecht weer kan deze 
telling worden uitgesteld naar een latere datum.   
Afspraak: 15.45 u. aan de ingang van Hobokense Polder aan 
de Schroeilaan te Hoboken, dat is achteraan op de  autoparking 
van bedrijf United Caps. We eindigen rond 17.45 u.
Aanmelden via mail: Ardea@hobokensepolder.be
Meebrengen: verrekijker, warme kledij, laarzen of waterdicht 
schoeisel en schrijfgerief.
Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09

Zondag 19 november - 15.45 u.
Waterpiepers in Hobokense polder
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Zondag 26 november- 10.00 u.
Historische wandeling op Fort 7
Vandaag hernemen we de winterwandelingen op fort 7. 
Dank zij de beheersploeg zijn de wegen opnieuw goed begaan-
baar en door het vallen van de bladeren krijgen we terug een 
open zicht op de bovenstructuur van het fort. Daar maken wij 
maar al te graag gebruik van om deze plaatsen te bezoeken 
onder leiding van een ervaren gids. Het hoe en waarom van dit 
oneffen terrein zal u na dit bezoek duidelijk zijn.

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

Zondag 26 november- 10.00 u.
Beheer op Frijthout

Gisteren stelden we behaagpakketten samen en vandaag plan-
ten we er reeds een heel aantal uit op het Frijthout. We zorgen 
vandaag inderdaad voor wat verdere aanplant in deze pas in-
gerichte en opengestelde open ruimte te Hove. Naast een aan-
tal behaagpaketten langsheen het zuidelijk fietspad planten we 
vandaag knotwilgen en andere aanplantingen. Iedereen met 
een hart voor groen is dus welkom. 
We starten om 10.00 u. en werken tot een uur of 12 gevolgd 
door een tasje soep voor de medewerkers. 
Meebrengen: als je kan mag je gerust een spade meebrengen.
Afspraak: aan het einde van de Oudstrijdersstraat.
Leiding: Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30
   hugo.waeterschoot@scarlet.be 
   Rolf De Ceulaer

Zaterdag 2 december - 7.45 u.
SOVON Landelijke dag 2017 (Ede, NL)

‘De Landelijke Dag is een jaarlijks evenement voor alle vogeltel-
lers en andere actieve natuurliefhebbers in Nederland. 
Ruim 2000 bezoekers komen naar de Landelijke Dag die  een 
platform biedt om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaring uit 
te wisselen en nieuwe mensen te betrekken bij het onderzoek 
naar vogels’. Dat is de aankondiging van SOVON Vogelonder-
zoek Nederland zelf, maar ARDEA ontdekte al 4 jaar geleden 
dat dit ook geldt voor Vlaanderen. 
Wat de Nederlandse vogelonderzoekers op zo’n dag presenteren 
in mooi geïllustreerde praatjes (korte lezingen van 15 à 25 mi-
nuten) over vogels is indrukwekkend. Een dag vol voordrachten 
met topsprekers uit de wereld van vogelonderzoek (Nederland, 
UK en vaak ook België…) en meer dan 80 stands met boeken, 
optiek, reizen en vogelorganisaties. Hoe het precies zit met de 
opkomst van de Bijeneters, de achteruitgang van de Zomertor-
tel, de aanpak van exotische ganzensoorten, Dwergsterntjes 
in Zeeland, de redding van de Grauwe kiekendief… ? Het zijn 
maar enkele losse grepen uit de tientallen onderwerpen van 
de voorbije jaren. Het inspireert ons als vogelwerkgroep bij de 
opzet van lokaal onderzoek en projecten, en het motiveert om 
te zien hoe grondig de aanpak, hoe groot het draagvlak en hoe 
zinvol het vogelonderzoek kan zijn. En ben je op zoek naar dat 
éne net nieuwe of stokoude vogel- of natuurboek, een idee voor 
je volgende natuurreis of wil je alle optica-merken eens grondig 
vergelijken? Hier moet je zijn! 

Praktisch: op het moment van dit schrijven is het programma 
van de ca. 40 lezingen, verspreid over 5 congreszalen in één 
groot hotel-congrescentrum, nog niet bekend maar het zal vast 
en zeker wel weer de moeite worden. 
Het gedetailleerd programma wordt eind september bekend ge-
maakt op de website www.SOVON.nl. 
Deelname (toegang) kost 10 euro, vooraf over te maken naar 
Sovon (samen met het digitaal aanmelden als be zoeker, ook via 
die website vanaf eind september). Dit moet iedere deelnemer 
zelf doen (Dus niet via Ardea). Niet vergeten je deelnemings-
formulier te printen en mee te nemen.
De SOVON Landelijke dag 2017 gaat door op locatie ‘De Ree-
horst’, in Ede. Ede ligt in de driehoek Arnhem-Apeldoorn-
Amersfoort, vlakbij de Wageningse Universiteit en de Hoge 
Veluwe. Misschien inspirerend om er een lokaal weekendje van 
te maken? Het programma vangt aan om 9.30 uur en eindigt 
rond 16.30 uur ter plaatse. Enkele ARDEA-medewerkers zullen 
zeker weer deelnemen en rijden dan samen vanuit Wilrijk. Er 
kunnen steeds nog enkele mensen mee, zeker voor wie ons op 
tijd verwittigd. 
Afspraak: vertrek om 07.45 u. aan ’t Spant, Boomsesteenweg 
333, Wilrijk. Terug in Antwerpen omstreeks 19.00 uur. Deel-
name in de vervoerskosten à 0,07 eur/km.
Zin om mee te gaan? Mail voor 25 november 2017 naar Joris 
Van Reusel (ardea@jupiter24.be).
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Zaterdag 9 december - 20.0 u.
Ongekende rijkdommen van de diepzee
Vandaag verdiepen we ons in de wonderbaarlijke wereld van de 
diepzee! Wij kennen wat er op aarde en in de lucht gebeurt, 
maar de wereld duizenden meters onder water is een heel an-
dere wereld ! Kom het ontdekken op deze meer dan merkwaar-
dige en buitengewone voordracht !
Vanavond hebben we de eer en het geluk een meer dan bijzon-
dere spreker aan het woord te hebben: Professor Dr. Ann Van-
reusel, hoofd van de onderzoeksgroep Marine biologie van de 
Universiteit van Gent. Ze doceert er in de opleiding biologie 
en ze geeft interuniversitaire opleiding in wetenschappen over 
oceanen en meren en het management ervan. Tevens is ze, als 
unicum in Vlaanderen, betrokken bij vooral grootse Europese 
projecten. Daardoor heeft ze al meer dan 170 wetenschappe-
lijke publicaties op haar naam staan.
Zij licht vanavond slechts een tipje van de sluier op en ze zal, 
als experte, zich waarschijnlijk moeten beperken tot benthos 

(bodemdieren), poly-metallische-knollen-gebieden, extreme 
marine omgevingen, onderzeese canyons,  koud water koralen, 
koude methaan bronnen, polaire diepzee en antarctische kust-
systemen en hoe al die deelgebieden wereldwijd aansluiten op 
het totale marine ecosysteem, dat wij enkel kennen vanuit onze 
bovenzeese inzichten. 
Hierna zullen we inzien dat onze planeet ten onrechte “Aarde”  
wordt genoemd en gaan we “de Wereld“ anders inschatten !
Afspraak: Districtshuis, Bist, 1 te Wilrijk
Bijdrage in de onkosten : € 2
Aanvang  om 20.00 u., einde rond 22.15 u.
Leiding: Erlend Hansen - 0472/78 20 58    
                  erlend.hansen@skynet.be  
   Hugo Waeterschoot - hugo.waeterschoot@scarlet.be

December is de maand bij uitstek om te genieten van de 
‘vriezeganzen’ die met vele tienduizenden in Nederland en 
Vlaande ren komen overwinteren. Vandaag nemen we je mee 
naar enkele van de beste gebieden in Zuid-Holland. Hoewel we 
focussen op ganzen, verliezen we daarbij uiteraard de andere 
vogels niet uit het oog.Het Oudeland van Strijen, een mid-
deleeuws poldergebied ten zuidwesten van Dordrecht, staat 
vooral bekend om de zeldzame Dwergganzen die hier elk jaar 
pleisteren, soms tot 40 stuks. Voor het merendeel zijn deze 
afkomstig van een herintroductieproject dat meer dan 25 jaar 
geleden in Zweden werd uitgevoerd. Ook aan de Kolganzen, 
Brandganzen en Smienten dankt het Oudeland van Strijen zijn 
status als Natura 2000-gebied. Het is niet evident om, in de 
reliëfrijke graslanden, de enkele Dwergganzen tussen de vele 
Kolganzen te vinden, maar toch willen we het er dit jaar nog 
eens op wagen. Omdat we via smalle dijkjes, met nauwelijks 
uitwijkmogelijkheden, een deel van het poldergebied moeten 

doorkruisen is het essentieel dat we ons verplaatsen met zo 
weinig mogelijk auto’s. Mogelijk doen we nadien in het gebied 
nog een korte wandeling. Daarna gaan we zeker onze benen 
strekken op de dijk langs de Koren dijkse slikken, ca. 500 hec-
taren zoetwater-getijdennatuur en graslanden grenzend aan 
het Haringvliet. Ook dit gebied herbergt in de winter vaak 
grote groepen ganzen en eenden; verder laat de Zeearend zich 
hier regelmatig zien. De overige haltes zullen we selecteren tij-
dens de voorbereiding ter plaatse en op basis van de laatste in-
formatie op www.waarneming.nl. Aan potentieel interessante 
vogelgebieden op de heen- of terugweg is er alleszins geen ge-
brek: de Oeverlanden bij Strijensas, de Sint Anthonie-gorzen 
bij Willemstad, de Hellegatsplaten bij Ooltgensplaat, …. Naar 
goede gewoonte zoeken we voor de middagpauze een gezellig 
cafeetje waar we ons lunchpakket mogen aanspreken. Zorg dat 
je deze laatste vogeltocht van het jaar niet mist – het wordt vast 
weer een dag vol boeiende waarnemingen !

Zondag 17 december - 8.00 u.
Ganzentocht  - Oudeland van Strijen en Korendijkse slikken

Fossielen vertellen veel over de evolutie. Dat is een open deur 
natuurlijk ! Vandaag krijg je de unieke gelegenheid om “het 
huis van de evolutie” te bezoeken. Onze gastheer Luc heeft 
een unieke verzameling fossielen (zelf) verzameld. Hij richt te 
daarmee een fantastisch museum in, dat hij zelf ooit eens “een 
uit de hand gelopen hobby” noemde. Hij is een geboren vertel-
ler en gidst ons zelf doorheen zijn verzameling, enkel op aan-
vraag te bezichtigen, die vooral veel aandacht heeft voor fos-
sielen gevonden in het Antwerpse. Dit mag je echt niet missen, 
je zal verbaasd staan. Meer informatie over het museum kan je 
vinden op www.huisvandeevolutie.net 
Voor de leden die de cursus geologie volgden is dit tevens een 
mooie aanvulling. 

Afspraak: we vertrekken samen vanop de Bist te Wil rijk met 
eigen wagens (samenrijden wordt sterk gepromoot) om 9.30 u. 
en sluiten het bezoek ter plaatse af rond ongeveer 12.30 u. Je 
kan eventueel ter plaatse afspreken (pleintje aan de Lage Kerk-
wegel te St Gillis Waas) maar we vragen je dan om een seintje 
te geven aan Hugo. 
De toegang tot het museum bedraagt € 5 voor volwassenen en 
€ 2,5 voor jongeren.
Leiding: Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30
   hugo.waeterschoot@scarlet.be
Gids: Luc Van Gysel

Zondag 3 december- 9.30 u.
Huis van de evolutie
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De winter begint maar de dagen worden weer langer. We gaan 
langzaam maar zeker naar het licht toe. Daar zijn we blij om en 
dat vieren we vandaag. 
We beginnen met een wandeling van een uurtje in het natuur-
reservaat Fort 7. Breng gerust een zak lamp of een lantaarntje 
mee want het is dan al donker.  Misschien hebben we geluk en 
ligt de natuur er feeëriek wit bij.
Bij de terugkomst wachten een knappend vuur, lekkere jenever 
en fijne hapjes.  Daarna staat dit jaar gehaktkoek met krieken 
op het menu, voor de vegetariërs wordt met plezier voor een 
alternatief gezorgd.
Inschrijven voor 18 december bij Lucy is noodzakelijk. Ver-
meld eventueel of je vegetarisch eet.

Afspraak: de wandeling vertrekt om 19.00 uur stipt aan de 
‘IJsvogel’ op Fort 7, Legerstraat 40 te Wilrijk (schuin tegenover 
nr. 75).
Mee te brengen: eventueel een lichtje of lantaarn, fototoestel, 
gepast schoeisel en warme kledij.
Kosten: € 11,00 voor drank, eten en hapjes. Ter plaatse aan de 
leiding te betalen.
Leiding :   Lucy de Nave - 03/237 99 52 of  0485/71 73 48  
   (GSM alléén bereikbaar  de dag zelf)   

Donderdag 21 december - 19.00 u.
Winterzonnewende op Fort 7

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

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

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

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

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

Dinsdag 2 januari - 14.15 u.
Nieuwjaarswandeling op Fort 7

Afspraak: vertrek met eigen wagens (kostendelend à 0,07 
euro/km) om 8.00 u. onder het viaduct aan ’t Spant, Boomse-
steenweg 333 te Wilrijk. Tegen het donker aan keren we huis-
waarts om rond 18.15 u. terug in Wilrijk aan te komen.   
Mee te brengen: verrekijker, telescoop, lunchpakket, ev. vo-
gelgids en fototoestel. Bij droog weer volstaan stevige wandel-
schoenen.

Gids en leiding: Rudy Van Cleuvenbergen - 03/ 464 05 57 
               (‘s avonds)
   rudy.vancleuvenbergen@skynet.be 
   Wim Roelant - 0477/340721
   roelantwim@gmail.com                      
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Een jaarlijkse traditie, dat is de vogeltocht naar Schouwen-
Duiveland en Goeree-Overflakkee. Dit jaar leggen we iets meer 
het accent op  Schouwen-Duiveland. Zo gaan we daar een dui-
nen- en strandwandeling proberen in te lassen op zoek naar 
zeehonden (dat mag toch op een vogeltocht, niet?) en aan zee 
en strand gebonden vogels. 
Op de landbouwgebieden speuren we naar ganzen en zwanen, 
Kol-, Riet-, Brand- en Rotganzen zijn de vaste waarden, bo-
vendien ontdekken we meestal wel ergens een rariteit. Wilde 
en Kleine zwaan wordt ieder jaar moeilijker, maar we zoeken 
het uit. De natuurgebieden leveren zeker een mooi lijstje aan 
eenden en steltlopers. De Slechtvalk duikt altijd wel ergens op, 
maar het Smelleken dat wordt een ander paar mouwen. En dan 
is er Brouwersdam met zijn uitdagingen, zien we dit jaar nog 
eens Roodhalsfuut en Kuifduiker? Roodkeelduiker en IJseend  
komen gewoonlijk hier in de kijker. Wil je kennis maken met 

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

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

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

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

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

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

Zondag 21 januari - 8.30 u.
Lier – Anderstad

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

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

Vier maal per jaar ontvangen alle leden van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen het tijdschrift  “rAntGroen“  in de brievenbus. 
Wij zijn trots op de groep vrijwilligers die zich telkens weer inzet om in hun omgeving (Wilrijk, Edegem of Hove) de boekjes 
op tijd te bussen. Gezien de grote toename van het aantal leden van Natuurpunt in onze regio en ook wegens ernstige ziekte 
van een aantal  mensen  binnen de huidige ploeg zijn wij op zoek naar extra vrijwilligers.  
Voelt u zich geroepen om deze taak op zich te nemen gelieve dan  via e-mail contact opnemen met Stany Marichal, de verant-
woordelijke van onze afdeling. 
Gelieve uw naam en adres, e-mail en telefoon te vermelden zodat wij u dan kunnen uitnodigen  op de volgende bijeenkomst 
voor verdere informatie.  

Alvast bedankt,

stanislas.marichal@telenet.be 
Michel Geysemansstraat 21, 2610 Wilrijk 
0478/56 45 84

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

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

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

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

Zaterdag 3 februari - 9.30 u.
Wintervleesmuistelling Fort 7



rAntGroen - 14

behaag ... natuurlijk

Ook dit jaar pakt Natuurpunt uit met de Behaag..Natuurlijkactie. Samen met 13 buurafdelingen  promoten we hiermee het 
aanplanten van streekeigen hagen waardoor we wel 30 gemeenten ten zuidwesten van Antwerpen bereiken. En ook de gemeente-
lijke groendiensten en de plaatselijke milieu-adviesraden doen mee, zonder hen zou het op vele plaatsen niet lukken. 

Waarom meer hagen en het gebruik van streekeigen groen ? 
Hagen, houtkanten en bomenrijen vormen in ons cultuurlandschap belangrijke groene verbindingswegen tussen groene plekken 
ter compensatie van verdwenen kleine landschaps-elementen. Voor vele vogelsoorten, insecten en kleine zoogdieren zoals de 
egel zijn deze linten echt van groot belang. Voor deze actie gebruiken we ook zoveel mogelijk streekeigen planten en struiken 
aangezien die sneller groeien en beter bestand zijn tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziektes. Maar ook u profiteert mee 
want door deze gigantische groepsaankoop kan het plantgoed goedkoop geleverd worden zodat deze actie ook vriendelijk is voor 
uw portemonnee. Tot slot bieden we ook een robuust bijenhotel aan zodat je struiken en bomen ook voldoende zaden/vruchten 
kunnen dragen.

Hoe bestellen en waar en wanneer afhalen ?
Ofwel vul je het bestelformulier in dat in het informatieblad of de website van je gemeente staat ofwel vul je onderstaand formu-
lier in en stuur je het voor 27 oktober 2017 terug aan Hugo Waeterschoot, Groenstraat 59, 2540 Hove of per mail aan Hugo.
waeterschoot@scarlet.be. Je kan het formulier ook downloaden van de website  www.behaag-antwerpen.be. De bestelling dient 
betaald via overschrijving op BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen p.a.  Frans de Cortlaan 42 2610 Wilrijk.
 Op zaterdag 25 november tussen 9.00 en 12.00 uur kan je de bestelling afhalen op de afhaalplaats: Fort 7, Legerstraat 40, 2610 
Wilrijk. Neem best een kopietje voor jezelf en schrijf de afhaaldatum op je kalender.

Bijenhotel 
Het gaat niet zo goed met de wilde bijen in onze streek. Hoog tijd dus voor actie! Hang een bijenhotel op in je 
tuin en al van februari kan je wilde bijen op verkenning zien gaan en nesten vormen. Deze bijen leven solitair en 
zijn belangrijk voor de bestuiving van bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen. De aangeboden robuus-
te bijenhotels worden gemaakt door Den Atelier in Niel en de sociale werkplaats van Natuurpunt in Ekeren en 
aangeboden aan 20 euro. Hun afmetingen bedragen: breedte: 150 mm, hoogte tot nok: 335 mm, diepte: 145 
mm. Je kan ze al vanaf einde januari ophangen op een zonnige plaats in je tuin.

Aangeboden haagpakketten
Er worden ook dit jaar weer meer dan 10 verschillende pakketten aangeboden. Het plantgoed is tussen 80 en 120 cm groot (be-
halve de taxus). Cursief gedrukte soorten zijn autochtoon. Een gedetailleerde beschrijving en onderhoudsvoorschriften van de indi-
viduele soorten uit de verschillende pakketten kan je terugvinden on www.behaag.be.
Pakket 1: Houtkant voor 20 m   Prijs: 8,50 euro
Wie over voldoende ruimte beschikt (20m bij 3 m breed), kan een houtkant aanplanten. Het onderhoud is beperkt tot een kap-
beurt om de 5 à 10 jaar. 2 planten per soort (6): Zomereik, Haagbeuk, Winterlinde, Zoete kers, Vogelkers, Lijsterbes. 
Pakket 2: Houtkant voor natte en moeilijke gronden voor 20 m  Prijs: 7,50 €
Als pakket 1, maar met soorten voor een vochtige bodem. 6 Soorten, 2 planten ieder: Zwarte els, Grauwe wilg, Schietwilg, Boswilg, 
Gelderse roos, Hazelaar. 
Pakket 3: Geschoren doornloze haag voor 8 m  Prijs: 15,50 euro
Een echte omheininghaag die best 2x per jaar wordt gesnoeid in de gewenste vorm. Bloemen en bessen krijgen echter geen kans 
om uit te groeien. 6 soorten, 4 planten per soort Wilde liguster, Veldesdoorn, Olm, Rode kornoelje, Haagbeuk, Gelderse roos.  
Pakket 4: Doornhaag voor 8 m  Prijs: 14,50 €
Ondoordringbare haag, ideaal als afscherming. Minimaal onderhoud voor bloem- en vruchtvorming. 4 soorten, 6 stuks ieder 
Sleedoorn, Eénstijlige meidoorn, Eglantier, Hondsroos. 
Pakket 5: Bloesem- en bessenhaag voor 8 m   Prijs: 16,00 euro
Een gemengd pakket met bloeiende en bessendragende struiken. Om de 2j snoeien en bloei en vruchten zijn gegarandeerd. 
6 soorten, 4 planten per soort: Sleedoorn, Eénstijlige meidoorn, Gelderse roos, Rode kornoelje, Sporkehout, Wilde kardinaalsmuts.  
Pakket 6: Veldesdoornhaag voor 6m  Prijs: 16,50 euro
Haag bestaande uit één plantensoort, geschikt als tuinafrastering. Ondanks de naam heeft deze haag geen doornen. De Veld-
esdoorn of Spaanse aak heeft een fijn blad met opvallende herfstkleur. 25 planten: Veldesdoorn
Pakket 7: Meidoornhaag goed voor 6 m  Prijs: 15,50 euro
Doornige mooi bloeiende haag bestaande uit één plantensoort, geschikt als tuinafrastering. De witte bloemen worden bezocht 
door veel insecten en de rode bessen gegeten door allerlei vogelsoorten. 25 planten Eénstijlige meidoorn
Pakket 8: Bijenbosje (2-4 m)  Prijs: 7,5 euro
Een bosje waarbij vooral aan nectar- en pollenopbrengst werd gedacht voor onze wilde bijen. 6 soorten, 2 planten per soort Eglan-
tier, Hondsroos, Sporkehout, Veldesdoorn, Winterlinde, Zoete kers. 
Pakket 9: Vogelbosje, minipakketje !  Prijs: 3 euro
Bedoeld voor wie geen haag wenst te planten, maar een hoekje vrij heeft voor een klein bosje, een ideaal nestplaatsje voor vogels 
in de tuin. 5 soorten, 1 plant ieder Kardinaalsmuts, Eénstijlige meidoorn, Gelderse roos, Rode kornoelje, Sporkehout.  

Behaag ... natuurlijk 2017 !
Bestel voor 27 oktober & haal af op zaterdag 25 november
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Pakket 10: Taxushaag (2,5 m)  Prijs: 16 euro
Soort, geschikt als geschoren lage tuinafrastering. Taxus is een inheemse naaldboom die groeit op zonnige tot beschaduwde plaat-
sen. De plantjes zijn 40 tot 60 cm hoog en groeien zeer traag. De plant is wel giftig en is onze enige streekeigen soort die ‘s winters 
ook groen blijft. Taxus staat de laatste jaren in de belangstelling wegens zijn kostbare inhoudsstof Baccatine, een stof die wordt 
gebruikt voor kankerbestrijdende medicijnen. 10 planten. 
Pakket 11: Haagbeukenhaag voor 6 m  Prijs: 18 euro
Bekende inheemse boerenerfhaag, die 2x per jaar gesnoeid wordt. Niet te verwarren met een haag van (rode) beuk.  Deze plant 
doet het erg goed in onze contreiën en vormt de waardplant voor de meikever. 25 planten.
Pakket 12: Beukenhaag voor 6 m (opgepast: dit pakket wordt niet aangeboden in Hove en Edegem)  Prijs: 21 euro
Het gaat hier om de natuurlijke groene variant want de cultuurvariëteit “Rode beuk” bieden we niet aan. 25 planten.

Bomen
Naast de traditionele knotwilgen zijn de bomen van het jaar de Winterlinde en de Okkernoot.  
Knotwilg  Prijs: 3 euro
Ideaal wanneer je tuin te vochtig is want een knotwilg verbruikt veel water. Een mooie knotwilg bekom je door het aanplanten van 
een simpele knotwilgpoot, een tak afgehakt van een andere knotwilg, ongeveer 2,5 m lang en 4 tot 6 cm doorsnede. Hij zal wortel 
schieten en uitgroeien tot een volwaardige knotwilg. De knotwilgpoten worden geoogst in de natuurgebieden van Natuurpunt. 
Winterlinde (Tilia cordata) Prijs : 45 euro 
De winterlinde is inheems in Europa, groeit vrij snel en kan een hoogte van 25 m en een omvang van 10 m bereiken. Hij heeft dus 
ruimte nodig ! De glanzend, donkergroene bladeren zijn fijngetand en hebben een zeegroene onderkant. De kleine, welriekende, 
geelwitte bloemen verschijnen in juli en zijn tweeslachtig. De sterke zoete geur van de lindebloesem is voor bijen en hommels al 
op grote afstand te ruiken. De winterlinde is zowel voor de honing als voor de bloesemthee heel bekend. 
Okkernoot of Walnoot (Juglas regia)  Prijs : 45 euro
De okkernoot of gewone walnoot wordt al eeuwen geplant vanwege de grote economische waarde van het hout en de goed sma-
kende noten. De boom kan een hoogte tot 30 m bereiken en 10 m breed worden. De boom vormt een ronde half open kroon en bij 
het  ouder worden krijgt de grijze stam een diep gegroefde bast. Met walnoot wordt meestal de vrucht van de okkernoot bedoeld. 
Mannelijke en vrouwelijke bloemen komen bij de walnoot aan dezelfde boom. De walnoot is een windbestuiver. 
Beide bomen hebben een stamomtrek van 10 à 12 cm op 1 m hoogte en worden geleverd met een blote wortel. De hoogte is on-
geveer 4 m. Er wordt een steunpaal van 2.5 m meegeleverd.

Individuele (klim)planten
De klimplanten wilde kamperfoelie, hop en klimop worden individueel verkocht. 
Hop  Prijs: 5 euro
Hop is een kruidachtige slingerplant die 6 tot 8 m hoog en 2 tot 3 m breed wordt. Een latwerk of spandraad kunnen als klimhulp 
fungeren. Hop groeit het beste in de schaduw of halfschaduw, maar verdraagt wel zon, Hop is een vaste plant maar sterft in de 
winter bovengronds helemaal af om in het voorjaar terug uitschieten. Prima als gevelplant die weinig snoei behoeft, maar alleen-
staand in de tuin kan hij wel woekeren! 
Wilde kamperfoelie  Prijs: 4 euro
Na de bloei verschijnen er koraalrode tot zwarte bessen die vogels aantrekken maar wel giftig zijn voor de mens. Deze slinger-
plant groeit tot 1m per jaar en kruipt omhoog via hulpmiddelen vb een latwerk. Een half beschaduwde plaats is ideaal voor een 
kamperfoelie.  
Bosrank  Prijs: 4 euro
De bosrank Is een snelle groeier die tot 10 m hoog en verscheidene meters breed kan worden. Hij heeft niet echt klimhulp nodig 
en staat het liefst niet in volle zon. Bosranken bloeien laat in de zomer (na midden juni) en trekken hiermee heel wat vlinders aan. 
Ze mogen wel pas in de herfst gesnoeid worden.

Een opportuniteit voor jouw bijdrage aan wat stedelijke natuur.
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Bestelformulier “Behaag .. Natuurlijk” 2017 - Antwerpen

Naam      Telefoon  
Straat      E-mail  
Postnummer     Gemeente/district
 
Af te halen op zaterdag 25 november van 9 tot 12 uur : je keuze met een kruisje (...) aangeven aub ... - 
• Ecohuis Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout   ...
• Fort 7 Legerstraat 40, 2610 Wilrijk    ...
• Bomenbank, Antwerpsebaan 110, 2040 Berendrecht  ...
• Ecoloods Natuurpunt Donkweg 1 (zijstraat Lindelei) 2180 Ekeren  ...

bestelt volgende plantpakketten: 

Pakket Prijs Aantal Bedrag

1. Houtkant  8,50

2. Houtkant natte gronden  7,50

3. Geschoren (doornloze) haag  15,50

4. Doornhaag  14,50

5. Bloesem- en bessenhaag  16,00

6. Veldesdoornhaag  16,50

7. Meidoornhaag  15,50

8. Bijenbosje  7,50

9. Vogelbosje  3,00

10. Taxushaag  16,00

11. Haagbeukenhaag  18,00

12. Beukenhaag (groene)  21,00

13. Knotwilgpoot  3,00

14. Okkernoot    45,00

15. Winterlinde  45,00

16. Hop  5,00

17. Wilde kamperfoelie   4,00

18. Bosrank  4,00

19. Bijenhotel  20,00

Totaal :

Bestelvoorwaarden: 
Het bestelformulier voor 27 oktober mailen naar hugo.waeterschoot@scarlet.be 
Betalen voor 27 oktober op rekeningnummer: BE02-9799-7675-4740 Behaagactie Antwerpen, 
met vermelding van naam, mailadres en tel-nummer (om u zo nodig nog te kunnen bereiken op de afhaaldag.) 
Neem best een kopij van dit formulier zodat je de exacte bestelling, datum en afhaalplaats nog terugvindt. 
De betaling dient te gebeuren bij de bestelling. 
Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden. 

De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden. 

Datum:          .../.../2017                       Voor akkoord: …………………



rAntGroen - 17

 verenigingsberichten

Steun jij ook de aankoop van het Uilenbos? 
Misschien een origineel alternatief kerst- of nieuwjaarscadeau?

Het Uilenbos te Hove is een grootse en erg belangrijke recente aankoop door onze afdeling (zie intro rAnt-
Groen), waarmee we een brok belangrijke natuur hebben veiliggesteld voor de toekomst.

De aankoop heeft echter véél centen gekost; vandaar deze oproep voor steun. 

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

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

Uilenbos Hove, 25m² prachtig bos dankzij jou !

Uilenbos Hove, 100m² prachtig bos dankzij jou !

Uilenbos Hove,10m² prachtig bos dankzij jou !



foto: Eva Suls
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Fort 7 nieuws           Tuur Wuyts
De warmste zomer sinds de waarnemingen heeft ook op het fort zijn sporen nagelaten.      
Het waterpeil van het vestingwater stond nog nooit zo laag en de gracht rond de rietkraag was op een klein gedeelte na helemaal 
droog gevallen. Het leefgebied van de kikkers was dus zeer beperkt geworden. Er werden dan ook ruimingswerken uitgevoerd die 
onmiddellijk resultaat gaven.             
Het zomermaaiwerk is een vast programmapunt dat uitgevoerd wordt door onze gemotiveerde beheerploeg. Dit werk verhindert 
het verruigen van de open gedeelten. 
In de zomerperiode bloeien de meeste planten op het fort, zoals Boerenwormkruid dat de voegen van de betonweg naast het 
Glacis geel kleurt. Op Ground Zero schilderen Heelblaadjes  de rand rond het water eveneens geel. Maar ook Wilgenroosje en 
Koninginnenkruid  vormen pakketten en linten van bloemen in het landschap. En het fijne blauw-paars van het Rapunzelklokje 
is een lust voor het oog. Het gonst van de bijen en hommels en gefladder van vlinders, hoogfeest van de natuur !
Wat vogels betreft noteerden we op 1 juni 6 jonge Staartmezen. De Sperwer liet zich van tijd tot tijd zien en horen maar de 
Boomvalk gaf tot hiertoe verstek. Met wat aandacht en geluk is regelmatig de IJsvogel te zien maar het zijn veelal kortstondige 
waarnemingen.           
Ook dit jaar heeft het vossenpaar drie jongen gekregen maar men moet al een mollenpoot op zak hebben om er één van te zien.
Eén van de twee bijenkasten verloor zijn volk. Een poging om met een nieuwe koningin te beginnen had ook niet het verhoopte 
succes maar de andere kast deed het dan weer goed dankzij  de warme en droge zomer.
Een laatste vogelwaarneming is één exemplaar van de Grote gele kwikstaart op het slik van de “flessenhals” op 13 augustus. Tof 
om dit beweeglijk vogeltje te observeren !
Een kleine anekdote wil ik toch wel verklappen. Eind juli vatten twee medewerksters het idee op om zwerfvuil uit het slik van 
de “flessenhals” te verwijderen, wat toe te juichen is. Er werd zelfs een derde medewerkster ingeschakeld om met een roeibootje 
dat karwei uit te voeren terwijl de overige leden van de beheerploeg aan de kant stonden en volop commentaar gaven. Na wat 
onhandig manoeuvreerwerk werd de bewuste plek bereikt maar het bootje dreigde vast te zitten in het slijk. Het zwerfvuil bleek 
onbereikbaar. Er werd dan ook wijselijk besloten om rechtsomkeer te maken. Resultaat:  opgehaald zwerfvuil praktisch nihil maar 
het gestuntel bij het roeien zorgde voor een hoge amusementswaarde voor de toeschouwers aan de kant !
De nazomer is in aantocht !
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Het moet voor de eerste keer in de korte (maar weldra toch al wel vijfjarige) ARDEA geschiedenis zijn dat we 
ons zo verlaagd hadden. Maar het was uit frustratie en wanhoop. 

Het was Steltlopersdag, 
wat normaal een 
heerlijke relaxe zomerse 
vogelkijkdag in Zeeland 
is, dat we op het einde 
van de  dag  zo laag tegen 
het gras lagen om de euh, 
hm… edele onderdelen 
van de Zeeuwse schapen 
op de dijk te tellen. ‘Kijk 
daar drie koppeltjes 
kluuten!’, riep iemand 
vanuit die laag bij de 
grondse positie, met 
de telescoop gericht 
op de achterzijde van 
een trio wolwinkels op 
poten. Iedereen keek 
op, opgelucht omdat 
er eindelijk Kluutjes te 
zien zouden zijn. Die 
wondermooie, sierlijke, 
balletdansende zwart-witte vogels op hoge pootjes met hun opgewipte snaveltjes. Helaas, het ging om een ander type kluuten. Dat 
grapje kon er nog wel bij en het hield de sfeer er in. Die was overigens al prima, die dertiende augustus, maar toch sluimerde een 
lichte ongerustheid in de groep ARDEA-vogelkijkers. Er was immers, op onze dagtocht langsheen de allerbeste vogelgebieden rond 
de Oosterschelde, nog geen éne Kluut gezien (en er waren toch zo’n 50 ogen permanent aan het rondkijken). Onze vaststelling werd 
aanvankelijk aan pech gewijd, het was dan ook de 13e, maar de gidsen hadden er alle vertrouwen in dat het in de namiddag wél zou 
lukken. Maar hoe langer de dag vorderde, hoe groter de ongerustheid en de vraagtekens omtrent de afwezigheid van kluten in dit 
gebied, in deze tijd van het jaar. Geen Kluuten te zien! Hoe kon dat nu? Allerlei theorieën rezen op. Was het misschien het slechte 
weer in het voorjaar? Of de late broedtijd in Scandinavië, waar volgens een recente Finlandreiziger in de groep àlle broedvogels zo’n 
twee weken later in gang schoten? En was dàt dan weer te wijten aan de klimaatverandering of aan El Nino? En zitten de Kluutjes 
dus misschien nog op hun nest? Of gaat het gewoon erg slecht met deze prachtige vogel van zee-, strand- en duingebieden, die moet 
opboksen tegen biotoopverlies, watervervuiling, verstoring en nestpredatie? De schuld van de vos? Of van de kraaien en eksters? 
En was het trouwens ook niet erg stil voor wat betreft de Watersnippen, de Kemphanen en de Rosse grutto’s? We kwamen er niet 
meteen uit. Meer vragen kwamen op. En ook de frustraties namen toe. In het ergste geval, dat het écht niet goed gaat met heel veel 
vogelsoorten (ondanks de hoera kreten over enkele bijzondere soorten). En in het beste geval, dat we er nog altijd niet alles van 
begrijpen, van die natuur, de seizoenen, de voortplantingscycli, de trek en de samenhang er tussen.
‘We zoeken het op en we volgen de berichten’, was het beste wat we als besluit konden formuleren. En daarmee raakten we ook de zin 
van onze vogelwerkgroep. Samen kijken en vaststellen, verwonderd zijn en vragen stellen. En samen naar antwoorden en oplossingen 
zoeken. Voor Kluten, maar ook voor uilen en zwaluwen, Kieviten en spechten, meeuwen en vliegenvangers, reigers, ganzen en duiven. 
Daarom is ook het ingeven van alle vogelwaarnemingen op de databank van Waarnemingen.be zo belangrijk, hoe gewoon de vogel ook 
lijkt. Wie had verwacht dat de merels hier nog zo bedreigd konden worden dat ze nu haast een zeldzaamheid zijn (ten gevolge van het 
usutu-virus?). Natuurpunt-studie riep onlangs op om niet alleen de slachtoffers te melden, maar ook alle levende merelwaarnemingen 
te registreren! En wist je dat door de meldingen van Kerkuil-slachtoffers in Edegem, enkele ARDEA-medewerkers deze zomer een 
nest uilskuikens wisten te redden? De vrijlating van de twee prachtige jonge Kerkuilen op 24 augustus te Edegem, na enkele weken 
revalidatie in het VOC te Kapellen, was een wow!-ervaring voor zo’n 60 buurtbewoners, kinderen en vertegenwoordigers van het 
gemeentebestuur. En tevens een positieve actie om de campagne van Vogelbescherming Vlaanderen tegen roofvogel- en uilenshows te 
ondersteunen.
Op onze ARDEA-herfstmeeting (1 oktober te Hoboken) worden naar jaarlijkse gewoonte alle resultaten van onze tel-, kijk- en 
observatieprojecten getoond, en wordt ook onze Roofvogel- en Uilen Werking (ARUW) officieel boven de doopvont gehouden. Ook 
nat wordt je zeker op onze Zeevogelsafari (8 oktober), een unieke boottocht en ontmoeting met tal van zeevogels (maar een stevige 
regenjas biedt soelaas). Wees er als de waterkippen bij om nog één van de laatste plaatsjes te bemachtigen, de inschrijvingen lopen. 

Geen kluuten te zien
ARDEA nieuws herfst 2017
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Maar haast je vooral niet om je in te schrijven voor onze Vogel-vierdaagse naar het Noordfranse Lac du Der: de Kraanvogels zijn er 
dan zo indrukwekkend dat deze excursie storm liep en alle beschikbare plaatsen ingenomen zijn. Maar geen getreur: ARDEA biedt 
nog enkele boeiende vogel-momenten tijdens de komende herfst! Kom eens een ochtend mee trekvogels tellen op de Scheldedijk in 
Hoboken, waar je geduld steevast wordt beloond met enkele mooie waarnemingen (van 30 september tot 1  november). Loop mee 
met onze INBO-watervogeltellers op één van de forten of natuurgebieden in de regio – dat moet je eigenlijk wel eens doen. Ga mee op 
veldonderzoek in de stadsrand, op zoek naar Halsbandparkieten (18 november) en  Waterpiepers (19 november). Ontdek hoe mooi de 
Vlaamse polders zijn, wanneer in de vroege winter grote groepen ganzen uit het hoge noorden hier neerstrijken (17 december). Of ga 
je met ons mee naar het mekka van het vogelonderzoek, de SOVON-dag in Nederland op 2 december(*)? Dan stellen we er samen met 
jou de vraag hoe het nu precies zit, met die kluten? 
Het moet ook zijn dat niet alleen de vogels in de lucht en de zon aan het firmament onze vogelwerkgroep gunstig gezind is, ook de 
goden in de hemel hebben het nogal goed met ons voor. Want ondanks onze wanhoop en flauwe humor over schapenballen, schijnt 
op onze tochten altijd de zon en regent het nooit. En zien we op het eind van de dag altijd iets verrassends. Op die 13e augustus was 
dat, naast de laag overvliegende slaaptrek van zo’n 140 Lepelaars, gewoon een groepje van zo’n 12 Kluten, daar in de inlaag aan de 
Heerenkeet. Kluten gezien, maar geen kluuten wijzer!

Een vogelrijke herfst gewenst!
Namens het ARDEA-team,
Joris Van Reusel

(*) Let op: in het Ardea-bulletin nr. 11 staat de datum van de SOVON-landelijke dag nog foutief vermeld op 25 november. Pas recent 
werd deze datum verplaatst naar 2 december 2017.

Slechtvalk - foto: Maarten Mortier
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In november 2012 werd in samenwerking met het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR) en woonmaatschappij Woonhaven 
een Slechtvalken-broedkast geplaatst op het dak van de rode Silvertoptoren op het Kiel. Dat werd gerealiseerd met de steun van heel wat 
peters en meters. Hoe zit het nu eigenlijk met die mooie vogels op het Kiel?

Een spectaculair broedsel in de (toen nog leegstaande) nabije groene Silvertoptoren leidden in 2013 tot vier jonge Slechtvalken. 
Sindsdien zijn er geen broedpogingen genoteerd op de Silvertopsite. Wel is een constante aanwezigheid van slechtvalken op het 
Kiel vastgesteld, maar met de toren van de Kristus Koningkerk als centrum. Dit bleek een zeker territorium te zijn, met wisselende 
bezetting van volwassen en jonge Slechtvalken. Medewerkers van Natuurpunt-werkgroep ARDEA en FIR bleven de Slechtvalken 
observeren, uitkijkend naar mogelijke nieuwe broedpogingen op de kerktoren, of alsnog in de broedkast op de rode Silvertoptoren.
In het voorjaar van 2016 werd een zekere broedpoging op de kerktoren genoteerd (bewijs: vondst van eierschelpen op de grond), 
maar zonder succes. Een ongeschikte (natte) dakgoot werd als broedplaats gebruikt. Drone-onderzoek leverde het inzicht dat de 
dakgoten op de top van de toren, zonder ingrepen, allicht nooit tot een succesvol broedsel kunnen leiden.
Toen in het voorjaar van 2017 weer duidelijk baltsgedrag en ook een paring op de toren werd gezien, besloot ARDEA, opnieuw in 
samenwerking met het FIR en in overleg met de kerkraad van de Kristus Koning parochie, om in allerijl een nood-broedkast (foto) 
te plaatsen op het dak van de kerktoren. Dat bleek aanvankelijk 
succesvol, want al gauw werd een broedend stel Slechtvalken in de 
nood-broed-korf geobserveerd. Maar ook deze keer mislukte het 
weer. De Slechtvalken bleven te lang broeden, en er werden geen 
jonge vogels gezien. Wat was er aan de hand?
Na voldoende buffertijd te hebben gelaten, werd de broedkast 
op het dak onderzocht. Er werden 2 windeieren aangetroffen: 
onbevruchte eieren. De oorzaak hiervan is nog onduidelijk, maar 
enkele hypothesen zijn mogelijk. Ofwel is het koppel, of één van 
de ouder vogels, nog niet helemaal geslachtsrijp maar werd wel 
degelijk gebroed – wat een natuurlijk fenomeen is. Ofwel is er een 
gezondheidsprobleem bij de vogels. Slechtvalken zijn als preda-
toren immers gevoelig voor gif dat via prooidieren wordt opge-
nomen. 
Ook bij een broedpoging in Borgerhout werd dit jaar een stel van 
drie onbevruchte eieren vastgesteld. Zou er een verband kunnen 
zijn? Maar een andere vaststelling roept ook vragen op: ARDEA-
medewerkers Eddie Schild en Maarten Mortier vonden op het dak 
van de kerktoren, nabij de nood-broedkast, een Gierzwaluw die als prooi door een Slechtvalk werd geslagen en een groene patine 
vertoonde, allicht afkomstig van de koper-oxidatie van de koperen dakbekleding op de toren. Slechtvalken dragen wel meer prooien 
aan, om die later pas te verorberen en zo kan een dode prooivogel die op het dak ligt wel bevuild geraken door het koper oxide…. In 
dat geval is de kerktoren van de Kristus Koningkerk géén geschikte broedplaats.
Momenteel zoeken we uit wat deze hypothese inhoudt. Een aangepaste broedplaats, met een extra ‘platform’ om prooivogels op te 
leggen, of een (tijdelijke) bedekking van de dakgoot met een niet-toxisch materiaal zijn opties om alsnog een kans te geven aan de 
Slechtvalken die hier al die jaren toch een erg geschikte verblijfplaats hebben gevonden. Dat zou in combinatie met een degelijke, 
robuuste en grote nieuwe broedkast wel soelaas kunnen bieden.De komende maanden zal ARDEA (ARUW, de roofvogel- en uilen-
werking van ARDEA), steeds in nauwe samenwerking met FIR en de kerkraad een concreet project opzetten. We informeren bij de 
restauratie-architect van de kerk wat bouwkundig mogelijk is. Er komt alvast een info-bord nabij de kerktoren, en dus allicht ook 
een aangepaste, bijzondere nieuwe broedkast op de toren. Peters en meters van 2012 zullen opnieuw geïnformeerd en betrokken 
worden. En natuurlijk zijn nieuwe Slechtvalk-peters en –meters ook meer dan welkom. We hopen dan tegen eind februari 2018, 
net voor het begin van het broedseizoen, een nieuwe stap te hebben gezet in dit verhaal. Een publiek info-moment wordt dan zeker 
georganiseerd. Meer nieuws in de volgende editie, en via de website. Hou het in de gaten!

Voor vogelwerkgroep ARDEA,
Joris Van Reusel
September 2017.

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.

Slechtvalken op ’t Kiel, een stand van zaken
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Speuren in de vijver  voor onze jonge lezers

Eva Suls

Dieren in en om de vijver

Een andere waterloper is het schrijvertje.  Bijna iedereen kent zijn naam omdat Guide Gezelle er een gedichtje heeft over geschre-
ven.  Daarin heeft hij goed beschreven hoe dit insect zich voortbeweegt.  Niet met sprongetjes vooruit zoals de schaatsenrijder, 
maar bijna voortdurend kringetjes tekenend.  Men noemt het ook wel draaikever. 
Hij heeft ook zes poten, maar ditmaal zijn de voorste de langste.  Zoals bij de schaatsenrijder dienen ze om prooidiertjes te vangen 
en vast te houden.  De draaikever is dus ook een rover; hij eet graag muggenlarven. De andere vier pootjes dienen als roeispanen.
Om nog meer kracht te kunnen zetten op het water staan er een aantal haartjes op de pootjes.  Hierdoor kan hij zelfs onder water 
duiken, een watervlo achterna.  Maar lang kan hij niet onder water blijven, want tussen de haartjes op zijn buik blijft een luchtbel-
letje zitten, dat is een echt ballonnetje waardoor hij steeds weer naar boven floept.  Wil hij toch onder water blijven, dan moet hij 
zich vastgrijpen aan waterplanten.
Heel apart zijn de ogen van de draaikever, vermits  hij zowel boven als onder water naar prooien zoekt moet hij even goed boven 
als onder water kunnen kijken.  Dat heeft de natuur prachtig opgelost door zijn ogen in tweeën te delen: één deel zit net boven het 
watervlak en een deel net eronder.  Op die manier ziet hij alles tegelijk.
Onder de insecten (dieren met 6 poten) is er één familie die heel veel soorten telt: de kevers.  Je vindt ze in alle maten: van heel 
klein (een paar millimeter) tot heel groot (10 cm). Kevers zijn gemakkelijk te herkennen aan hun schildjes. 
Ze hebben twee vliesvleugels en kunnen dus vliegen. Maar om die vleugels te beschermen hebben ze ook twee dekschildjes, daar-
onder worden de vliesvleugels netjes opgeplooid. Dat kan je goed zien als je een lieveheersbeestje op je hand laat kruipen.  Opeens 
spreidt het zijn schildjes open, de vleugels komen tevoorschijn en....het vliegt weg. 
Wie had nu gedacht dat kevers ook in het water leven?  We noemden reeds het schrijvertje: dat is een kever, maar de grootste die 
we in het water vinden zijn de Geelgerande en de Pikzwarte watertor (tot 5cm). 
De achterpoten van de Geelgerande watertor zijn wat breder en platter dan gewone poten: het zijn haar roei spanen,. Deze tor 
moet snel kunnen zwemmen omdat zij een rover is.  Jawel, zij vangt andere dieren die in het water leven en eet ze op.  Zelfs kleine 
kikkers, stekelbaarsjes of salamanders durft zij aanvallen.  Het zou dus echt niet slim zijn om zo’n kever in je aquarium te zetten, 
op een paar dagen tijd zouden alle visjes er moeten aan geloven.

O krinklende winklende waterding, 
Met ‘t zwarte kabotseke aan, 
Wat zien ik toch geren uw kopke flink 
Al schrijven op ‘t waterke gaan! 
Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel, 
Al zie ‘k u noch arrem noch been; 
Gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel, 
Al zie ‘k u geen ooge, geen één. 
Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn? 
Verklaar het en zeg het mij, toe! 
Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn, 
Dat nimmer van schrijven zijt moe? 
Gij loopt over ‘t spegelend water klaar, 
En ‘t water niet méér en verroert 
Dan of het een gladdige windtje waar, 
Dat stille over ‘t waterke voert. 
O schrijverkes, schrijverkes zegt mij dan, - 
Met twintigen zijt gij en meer, 
En is er geen een die ‘t mij zeggen kan: - 
Wat schrijft en wat schrijft gij zoo zeer? 
Gij schrijft, en ‘t en staat in het water niet, 
Gij schrijft, en ‘t is uit en ‘t is weg; 

Geen Christen en weet er wat dat bediedt: 
Och, schrijverke, zeg het mij, zeg! 
Zijn ‘t visselkes daar ge van schrijven moet? 
Zijn ‘t kruidekes daar ge van schrijft? 
Zijn ‘t keikes of bladtjes of blomkes zoet, 
Of ‘t water, waarop dat ge drijft? 
Zijn ‘t vogelkes, kwietlende klachtgepiep, 
Of is ‘et het blauwe gewelf, 
Dat onder en boven u blinkt, zoo diep, 
Of is het u, schrijverken, zelf? 
En ‘t krinklende winklende waterding, 
Met ‘t zwarte kapotekenn aan, 
Het stelde en het rechtte zijne oorkes flink, 
En ‘t bleef daar een stondeke staan: 
‘Wij schrijven.’ zoo sprak het, ‘al krinklen af 
Het gene onze Meester, weleer, 
Ons makend en leerend, te schrijven gaf, 
Eén lesse, niet min nochte meer; 
Wij schrijven, en kunt gij die lesse toch 
Niet lezen, en zijt gij zoo bot? 
Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog, 
Den heiligen Name van God!’  

Guido Gezelle, 1857
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Wandeling in het Webbekoms Broek 
4/6/2017   -    23 dlnm                                                                   
Gids: Nicole Boussemaere
Leiding: Lucy de Nave
Verslag:  Tuur Wuyts
Dank zij een tip van Nicole bezocht onze 
afdeling voor de eerste maal dit 240 ha 
grote gebied dat vlakbij de stad Diest en het 
Provinciaal Recreatiedomein Halve Maan 
ligt. Het Webbekoms Broek is een over-
stromingsgebied van de Demer. Het is een 
weids landschap van weiden, hooilanden, 
beken, rietkragen en  houtwallen.    
Dus variatie genoeg ! 
Onze start begon in het zeer knappe en  
educatief ingerichte bezoekerscentrum 
“Webbekoms Broek”. Vanuit de ecolo-
gische tuin  stapten we meteen in het ge-
bied waar direct onze aandacht ging naar 
de bloeiende exemplaren van Beemdkroon.        
Iets verder, boven een diepe beek fladder-
den  de sierlijke, fluoriserende  en zonbe-
schenen Weidebeekjuffers. We vonden 
ook de Gele morgenster, zowel in bloei als 
ge sloten een fraaie bloem ! Hier en daar 
troffen we kleine en grote zwarte rupsen 
van Dagpauwoog in kluwens bijeen. Een 
Buizerd zweefde over. Aan de Demer was 
er een zangpost van de Bosrietzanger met 
zijn gevarieerd liedje. Gele waterkers kleurt 
de oever van de Demer en in de bermen 
vonden we Bosandoorn, een plant met 
onwelriekende bladeren. Test dit maar 
eens uit als ge de kans krijgt !  Verder 
Berm ooievaarsbek en Akkerwinde. Op een 
weidepaaltje en op prikkeldraad poseerde 
in de verte de Roodborsttapuit.
De Zwarte beek en de Leigracht zijn wa-
terlopen die in de Demer uitmonden. We 
bemerkten boven het wateroppervlak Gele 
plomp. Speurende ogen  krijgen de Grote 
gele kwikstaart in het vizier. Deze kwikke 
vogel is sterk gebonden aan water !
Hé, hier staat een plekje met de Grote ra-
telaar een half parasiet op grassen, een 
niet zo algemene plant hoor !  Over de 
kasseiweg kruipt een volwassen  en harige 
rups van de Grote beer, een dagactieve 
nachtvlinder.  Niet te verwonderen dat dit 
exemplaar heel wat bekijks kreeg !  We be-
reiken terug de bebouwde kom en stappen 
over straat naast het hoog omheinde re-
creatiedomein  Halve Maan. We hebben er 
een flinke wandeling opzitten en bedanken 
en nemen afscheid van onze gids Nicole en 
van de tochtgenoten. We hebben weer een  
interessant stukje Vlaams Brabant leren 
kennen  !

Natuurreservaat De Zegge -  Geel
9/7 /2017  -  24 dlnm
Gids: Bert Veris
Leiding: Lucy de Nave                                                                          
Verslag : Tuur Wuyts  
Het was reeds van 29 juni 2014 geleden 
dat onze afdeling een bezoek bracht aan dit 
reservaat van de Zoo.  De omstandigheden 
waren perfect: een niet té warm zonnetje, 
een geïnteresseerde groep en een uitste-
kende gids.
Dit Kempisch reservaat is ongeveer 150 
ha groot en is een restant  van het ooit                 
600 ha grote Geels gebroekt. Aan de hand 
van een plattegrond gaf Bert een bondige 
historiek van dit gebied en dan ... op stap !
Voor echte natuurliefhebbers is  De Zegge 
een belevenis van de eerste orde en dit 
zowel op landschappelijk, botanisch als 
fauna  gebied. Het reservaat wordt goed 
beheerd en is slechts onder begeleiding 
toegankelijk, gelukkig maar !
Wat planten betreft troffen we de volgende 
pareltjes: Grote ratelaar, Blauwe knoop, 
Waterlepeltje (een bescheiden plantje en 
ZZ in de Kempen), Pijptorkruid, Holpijp, 
Loos blaasjeskruid (een plant die zich via 
minuscule vangbekertjes voedt met kleine 
waterorganismen en vroeger ook genoemd 
Citroengeel blaasjeskruid),  Pilvaren (een 
vrij onopvallend plantje dat in grote pak-
ketten groeit in zuur, voedselarm water of 
moeras en ook weer Z- ZZ voorkomende in 
de Kempen), Ronde zonnedauw in bloei,  
Waternavel  dat zich vooral vegetatief 
voortplant,  Moerasviooltje (voedselplant 
van de Zilveren maan – een fraaie vlinder 
die zo goed als uitgestorven is in Vl.), Wa-

terdrieblad, Klimopklokje ( ZZ in de Kem-
pen), Waterscheerling (een zeer giftige 
plant van laagveenmoerassen), Gaspel-
doorn groeiend op zandige bodem.
Een Vuurlibel met zijn haast fluorescerend 
rood achterlijf  kon vrij dichtbij benaderd 
worden.          
De gids vertelde ook dat de Ringslang 
het goed doet in het gebied en zelfs in de 
omgeving rond het reservaat wordt aan-
getroffen. Deze slang ligt haar eieren in 
composthopen waar ze door de warmte 
van het gistingsproces worden uitgebroed.      
Ook als overwinteringsplaats worden com-
posthopen opgezocht. En vogels zult ge u 
afvragen. Welnu o.a. Kleine karekiet werd 
gehoord, Buizerd en Torenvalk gezien maar 
het meest vermeldenswaardig waren toch 
wel 2 Wespendieven die we vrijwel vlak 
boven ons hoofden zagen rondvliegen zo-
dat al de veldkenmerken duidelijk konden  
nagegaan worden. In het reservaat broe-
den ook Blauwe reigers en Aalscholvers en 
de Kwak is er dit jaar te gast.
Tevreden kwamen we terug aan het ver-
trekpunt waar Lucy de gids in ons aller 
naam bedankte wat met een warm applaus 
nog eens bevestigd werd !

Landschapswandeling in 
De Schrieken te Beerse
16-7-2017  -  17 dlns
Gidsen:   Daniël Josten 
   Walter Van Spaendonk
Leiding :    Mil Lauwers 
Even voorbij de parking van de K.M.O. 

 Verslagen te verzenden naar Tuur Wuyts, Mestdaghplein 15/4, 2610 Wilrijk of mail naar arthurwuyts@telenet.be

libellentocht op Groen Neerland - foto: Kris Vos
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zone te Beerse heette Daniël Josten, de 
conservator van dit gebied, ons welkom.       
Na een uiteenzetting over de streek die 
op de waterscheidingslijn van het Schelde- 
en Maasbekken ligt en waar verschillende 
beken als Laak, Epelaar, Diepteloop en 
Distelloop  hun weg zoeken, vatten we de 
wandeling aan.
Onze tocht leidde ons naar verschillende 
terreinen waar in de loop der jaren aan 
natuurbouw werd gedaan in het kader 
van Natura 2000 met habitatrichtlijnen 
en doelsoorten. Oude dennenbestanden 
werden gerooid om terug heide te krij-
gen waardoor o.a. Nachtzwaluw (3 kop-
pels)  en Boomleeuwerik terugkeerden. 
De Adder komt hier voor en zo’n 105 ex. 
werden individueel  geteld via hun uniek 
schubbenpatroon op de kop. Deze reptie-
lensoort breidt haar leefgebied (winter- en 
zomerbiotoop) ook nog uit dank zij de 
beheerwerken.
Tijdens een uiteenzetting hoorden we de 
kenmerkende roep van de Zwarte specht, 
een niet zo alledaagse soort !           
Nu en dan werd er flink doorgestapt ge-
zien de uitgestrektheid van het gebied.          
We kregen  regelmatig toelichting over 
het gevoerde beheer, doelsoorten, ge-
schiedenis over lokale bewoners en oude 
landbouwgebruiken. Het mooiste deel was 
wel een weids zuur laagveengebied, hier 
en daar iets meer basisch  door  kwelwater. 
We vonden hier een pallet aan planten met 
o.a. Watermunt,  Grote ratelaar, Schildere-
prijs, Grote wederik,  Wateraardbei, Gagel, 
Waternavel,  Waterweegbree. Opvallend  
waren hier ook de vele  sprink hanen. In dit 
gebied vonden we 3 Wesp spinnen (vroeger 
ook Tijgerspin genoemd). We  konden 
zelfs  een sprinkhaan zien terechtkomen 
in het web van zo’n Wespspin. Het was 
verbazend hoe snel de spin reageerde en 
in een mum van tijd was de onfortuinlijke 
sprinkhaan gedood en ingekapseld !              
Nadien  werden drogere terreinen bezocht 
waar op een bospad o.a. Hengel groeide, 
een half parasiet op eikenwortels. Op een 
bosrand werd het vrij grote nest van een 
kolonie  bosmieren gevonden,  het was er 
een en al bedrijvigheid !  Aan eikenbestan-
den komt hier en daar de Eikenpage voor 
en rond de toppen van de eiken maken 
deze vlinders hun bruidsvlucht. Kwam het 
nu  door de vakantieperiode of iets anders 
maar het was hier opvallend rustig. Alleen 
in een van de verbindingswegen  kruisten 
ons een sliert fietsers. In totaal werden er 
toch ongeveer 6 km afgestapt.
Terug op de parking dankte Walter onze 
gids voor de grondige kennismaking met 
dit typisch Kempisch landschap.

14e Rondje Pontje
30/ 7/2017 - 14 dlnm
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: André De Mul
Medeorganisatoren: Sonja en Ilse                                                                                     
Verslag:  Kris Vos

Zondagmorgen staat een groepje van 12 
natuurpunters op de Bist klaar voor wat 
later blijkt één van de mooiste en meest 
rustgevende fietsrondes van Rondje Pontje 
van onze natuurpuntafdeling te worden. 
Even wachten we nog op een deelneem ster 
die uiteindelijk, zo weet Sonja na een tele-
foontje te melden, nog in bed ligt en deze 
leuke afspraak mist. Fietsen worden opge-
laden, plekjes voor kostendelend vervoer 
zijn allemaal prima geregeld door André 
en zijn team. Goed op tijd vertrekken we  
met een bang hart omwille van het voor-
spelde slechte weer naar Zaltbommel. Daar 
wachten Ilse en André ons al op.Het wordt 
een fietstocht op  imponerende dijken door 
een fantastisch landschap met   idyllische 
dorpjes die de streek een nostalgisch ka-
rakter geven. Zaltbommel is een gezellig  
vestingstadje aan de Waal. De stad is meer 
dan duizend jaar oud en heette oorspron-
kelijk Bommel. De geschiedenis is er ove-
ral voelbaar.  Zaltbommel is onder meer 
bekend voor zijn kerktoren zonder spits 
waar over een bekend liedje (In die grote 
stad Zaltbommel) gaat. ( https://www.you-
tube.com/watch?v=k81Trrz6EGk) Volgens 
de tekst ging de torenspits bij een over-
stroming verloren, in werkelijkheid was 
het door blikseminslag in 1538. Toch zijn 
er wel degelijk grote waterrampen geweest. 
De sinds de 14e eeuw aangelegde dijken 
kunnen in de eeuwen daarna niet altijd een 

overstroming voorkomen.  In maart 1784 
bezwijken de Waaldijken. In drie dagen tijd 
ontstaat een enorme overstroming. Eind 
januari 1995 worden 250.000 mensen uit 
het rivierengebied geëvacueerd vanwege 
gevaarlijk hoge waterstanden in de grote ri-

vieren. Gelukkig loopt het met een sisser af 
en kan iedereen naar huis terugkeren. Van-
af 1850 verschijnen veel steenfabrieken, 
omdat de klei in de uiterwaarden van de 
Waal uitstekend geschikt is voor de steen-
fabricage. Schoorstenen van vele steenfa-
brieken staan als bakens langs de Gelderse 
dijken. Een aantal van deze steenfabrieken 
functioneert nog steeds. Andere terreinen 
van oude steenfabrieken worden omge-
vormd tot nieuwe natuur. “Uiterwaarden”  
horen bij het rivierenlandschap. Het  zijn 
de stukken grond tussen het zomerbed van 
een rivier en de hoge winterdijk. Bij hoog-
water mogen ze onderstromen. Op deze 
manier wordt voorkomen dat de mensen 
die achter de dijken wonen natte voeten 
krijgen. Als gevolg van klimaatverandering 
en toenemende verstedelijking valt te ver-
wachten dat in de toekomst het waterpeil 
in deze rivieren alleen maar hoger wordt. 
Om overstromingen te voorkomen lijkt het 
beter om meer ruimte te maken voor het 
water dan om de dijken te blijven ophogen. 
Op enkele plaatsen in de uiterwaarden 
mogen natuurlijke processen ondertussen 
weer op gang komen. De geschiedenis van 
dit wondermooie rivierenlandschap werd 
door onze organisatoren origineel verwerkt 
in een kleine fotozoektocht in de voormid-
dag. Dit steenbakkerijenland schap aan 
het water doet ons denken aan ons eigen 
Vlaamse Rivierenland aan Schelde en Ru-
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pel, maar wat een rust hier op deze Gelderse 
dijken. Hier geen massa’s wielertoeristen 
zoals bij ons. Het is hier heerlijk fietsen 
voorbij schattige huisjes achter de dijk, op 
fietspaden omzoomd door een wonderlijke 
grote collectie aan zomerbloemen. Je fietst 
letterlijk door een landschap  van Monet: 
puur impressionisme. De waterlelies van 
Monet zijn hier Gele Plomp, het kleurenpa-
let van het geel van Pastinaak, Gele rolkla-
ver, het blauwe van de bloeiende Chicorei, 
de trouwe wegenwachter, zo zegt men in 
Oostenrijk, het immer aanwezige wit van 
Wilde Peen en Berenklauw, van Duizend-
blad en Wilde bertram, de geur van  Echte 
kamille, het paars van allerhande distel-
soorten…, zelfs de figuren in het land-
schap, (lees  o.a. één bepaalde  deelneem-
ster van onze groep), met luchtige rok, past 
in dit mooie prentje. Als diezelfde figuur 
ook nog een duik maakt bij het oversteken 
van een watergeul, net niet opgevangen 
door bereidwillige sterke mannenarmen, 
en nadien op een volgende stopplaats ook 
nog uitpakt met haar ‘meloentjes’ zorgt 
dit voor een geslaagd ‘Stand-upcomedy’ 
moment. Veel weidevogels zien we niet, 
maar de Ooievaars zijn alomtegenwoor-
dig. Wat een prachtig beeld: overal  zie je 
nesten in tuinen, op daken, op schouwen, 
op hoogspanningspalen. Grappig hoe deze 
dieren net juist deze plek uitkiezen om hier 
te broeden. Ze waren er nog, foeragerend 
in de weilanden, rustend op hun nesten… 
straks als de zomer bijna voorbij zal zijn, 
trekken ze weer naar het zuiden om te 
overwinteren. Verder noteer ik: Buizerd, 
Torenvalk, Grauwe  gans, Fuut, een groepje 
van een 20 tal Lepelaars, Blauwe reiger, 
Kleine en Grote zilverreiger (geen plastic 
zak in de boom hé Luc), een krachtige Ha-

vik die laag over de boomgaarden vloog, 
Sperwer die  met prooi in zijn klauwen van-
uit een tuin naast de dijk opvloog,  Visdief-
jes, Grote bonte specht, groep Putters op 
de distelvelden langs de Waal, Kneu, Kleine 
karekiet, Grauwe vliegenvanger (*) in het 
kerkhofparkje  bij de dikke toren, hier en 
daar mooie  aantallen Boeren-en Huiszwa-
luwen. Achter de dijk groeit de zachte en 
sappige Lola. Overal, o zo netjes verzorgde 
boomgaarden. De vriendelijke mensen 
nodigen je uit in hun knusse theehuisjes 
om te komen genieten van een glas vers 
fruitsap of te smullen van een (h)eerlijk 
stukje appel-, noten-, frambozen-of ker-
sentaart. Er is een ruime keuze aan B&B ’s 
en in één van de theehuisjes die we bezocht 
hebben is er zelfs een ‘vogel’ kamer. Die is 
meteen bezocht en goedgekeurd door een 
aantal vogelaars onder ons. Het zou geen 
‘rondje Pontje’ zijn mocht er ook nu geen 
veertje aan te pas komen, dus we nemen 
het veer richting Tiel, waar we nog even 
in een plaatselijke wielerwedstrijd terecht 
komen, maar ook hier wordt dit euvel weer 
deskundig omzeild door onze ervaren gids.
Af en toe zijn we allen die ‘eenzame fietser 
die kromgebogen over zijn stuur, tegen de 
wind, zichzelf een weg baant’ want, on-
danks de zon en de prachtige wolken-
formaties, is het inderdaad soms  hard 
trappen, verstand op nul… en blik op 
oneindig, want aan de overkant van 
het water worden de regenwolken in 
zwarte gordijnen leeggegoten. Maar 
dan duikt daar ineens weer een fijn 
rustmoment op. Waar onze organisa-
toren elke keer deze pareltjes van oase 
vinden blijft mij een raadsel. Voor al 
wie afgehaakt heeft op ’t laatste nip-
pertje moet ik zeggen dat jullie echt wel 

wat gemist hebben. Ik kijk al vast uit naar 
de 15de editie van deze fijne natuurbele-
ving per fiets. Een dikke merci aan André 
en Luc, die, samen met Ilse en Sonja,  deze 
prachtige tochten al 14 jaar met hart en 
ziel voorbereiden en op een schaaltje aan 
ons aanbieden.

Verdere info:
De leuke theetuin waar we (tijdens de bui) 
gingen picknicken was: Theetuin & B&B 
Dreumelse Waard, bij  Chris Jongeneel
 http://www.dreumelsewaard.nl/
Het gebied waar we de korte wandeling 
maakten was  Wetland Passewaay
http://hennepe.jouwweb.nl/fraaie-wet-
lands-langs-de-waal-omgeving-tiel-dreumel
en bij de reuzenkoe namen we een zijweg 
naar theehuis River Lounge
http://www.riverlounge.nl/fotos
(*) in het kerkhofparkje bij de dikke toren 
van Varik Deze «Dikke Toren» is het enige 
restant van de middeleeuwse dorpskerk

We bezochten ook nog het middel. Kasteel 
Waardenburg  ( met ooievaars op nest en 
schouw + oldtimers) bij  Neerijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Waar-
denburgh

Vleermuizen op Fort 7
26/ 9/2017 - 36 dlnm
Gids/Leiding/Verslag:  
 Hugo Waeterschoot
De Ijsvogel, ons lokaal op Fort 7, stroomde 
vol op deze zomerse avond met vele geïn-
teresseerde mensen. Allemaal hoopten ze 
vanavond meer te weten te komen over 
vleermuizen en ze ook te kunnen waarne-
men natuurlijk. Wel ze bleven niet op hun 
honger zitten. Na een fijne en geanimeerde 
toelichting met foto’s en filmpjes trokken 
we het Fort in. De vele kinderen waren niet 
te houden van enthousiasme en de vragen 
vlogen me om de oren. Ongelooflijk wat een 
nieuwsgierigheid en kennis die jonge kerels 
en meisjes ten toon spreiden... het deed 
vele volwassenen blozen. En ja de vleertjes 
waren (omni)present.  We waren nog maar 
net buiten of een aantal Dwergvleermui-
zen begonnen te zwermen ter hoogte van 
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de ingang van het fort en ook een Grootoor 
passeerde erg dicht. Het was een ratelwerk 
van geluid die de batdetector ten beste gaf 
veroorzaakt door de echolocatiesystemen 
van de vleermuizen. Nadien bekeken we 
even de vleermuizenmenukaart in één van 
de lokalen van het fort: muggen, uiltjes en 
roestjes (beiden nachtvlinders), dagvlin-
ders... ze hingen er allemaal. De overwin-

teringsplaatsen van de vleermuizen diep 
in het Fort lieten een diepe indruk achter 
op de kinderen: zo groot, zulk een doolhof 
en zo donker.. En ja, ondertussen was het 
buiten ook helemaal donker zodat het al-
lemaal wat spannender werd om langs de 
gebouwen en de fortgracht te lopen... wel 
wat eng. Maar de beproeving werd beloond 
met jagende Watervleermuizen op de fort-

gracht, roepende reigers en een aantal Bos-
uilen die luidkeels de avond afsloten. Het 
was een geweldige avond en ik ben er zeker 
van dat de vele kinderen in dromenland 
nog hebben nagenoten.

De nieuwe KiTe Lynx HD
Door naTuurpunT verKozen ToT  

De besTe verreKijKer van HeT jaar !

uiTzonDerLijKe LeDenKorTing!

Natuurpunt Optiekshop 
Sights Of Nature

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

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

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

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

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

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

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

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

p. 27 boven: ringen jonge Steenuiltjes - onder: ringen jonge Torenvalkjes - foto: Niels Schild
p. 28 boven:  Koraaljuffer - onder: Junikever - foto: Karin Wauman
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Teksten voor het volgend nummer ontvangen we graag ten laatste op 15 november.

kalender * inschrijven noodzakelijk 

 1 oktober: herfstwandeling op Fort 7
* 1 oktober: ARDEA herfstbijeenkomst
* 8 oktober: zeevogelsafari
14 oktober: opening Uilenbos
15 oktober: paddenstoelentocht Kooldries
21 oktober: Monumentenwandeling Fort 7
*28 oktober: Fo(r)to-shoot
29 oktober: Molenbeekvallei
* 4 november: open beheerdag
12 november: Wintam
18 november: telling Halsbandparkieten
*19 november: telling Waterpiepers
26 november: beheer Frijthout
26 november: historische wandeling Fort 7
* 2 december: SOVON
 3 december: huis van de evolutie
 9 december: winteravond
17 december: ganzentocht
*21 december: winterzonnewende
 2 januari: wandeling op Fort 7
 7 januari: jenevertocht
13 januari: historische wandeling Fort 7
13 januari: winteravond eigen leden
21 januari: Lier Anderstad
*28 januari: bustocht Zeeland en Zuid-Holland
* 3 februari: vleermuistelling


