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Goed ingezet !

Ben juist terug van een korte wandeling in het Uilenbos. De wind was ijzig en het kwik kwam niet echt 
boven nul. Knus vanuit mijn zetel overdenk ik een beetje mijn waarnemigen: een buizerd, wat bonte 
spechten, een tiental kieviten op een nabijgelegen weide, een grote gemengde vlucht kepen en vinken 
(minstens 100) en een tweetal reeën. Niet spectaculair maar toch mooi en hartverwarmend. Alhoewel… 
de weelderig bloeiende sneeuwklokjes lieten niemand die het bos deze maand bezocht, onberoerd. Zo 
mooi, en zo eenvoudig. De start van het jaar groots ingezet in het Uilenbos. Ook vandaag bezochten 
weer heel wat natuurliefhebbers en wandelaars het bos, stil en diep weggemoffeld in dikke jassen. Wat 
minder dan gewoonlijk door de ijzige wind. Ik sprak iedereen aan die ik tegenkwam. Opmerkelijk hoe 
iedereen vol lof is voor dit slapende winterse bos… nog vooraleer de lente alles zal doen ontwaken. Het 
komt er het komende jaar echter wel op aan om een goed en duurzaam evenwicht te vinden tussen 
toegankelijkheid en de natuurwaarden van het bos zodat we de natuurwaarden op de lange termijn 
kunnen bestendigen.
Onze jaarlijkse vergadering (LAV) vond plaats in zaal de Ark op 17 februari en heel wat leden kwamen 
er op af (zie verder in dit nummer). Naast een gezellig weerzien en fijne beelden van het afgelopen 
jaar, was er heel wat aandacht voor de aankoop van het Uilenbos in 2017;  de tweede toegang tot het 
bos begin dit jaar en hopelijk ook weldra een mooi perceel langsheen de Edegemse beek. Deze vallei 
vormt de grens met Kontich. Recht over het toekomstige Puizegembos van onze buurafdeling Kontich-
spoorwegberm, konden we recentelijk een bod doen op een 3 ha groot vochtig perceel, vroeger een 
weide met veel Pinksterbloem, maar nu verworden tot een half-verzopen akker. We hopen natuurlijk 
om dit gebied terug in zijn natuurlijk staat (deels nat bos en deels vochtige weide) te kunnen herstellen. 
Ik spreek echter nog wel in de “voorlopige wijs” want de huidige pachter heeft, wanneer ik dit schrijf, 
nog steeds een voorkooprecht lopende. Het perceel “Aen den Boeren Leeger” werd onverwachts op de 
markt gebracht door het OCMW van Antwerpen, waardoor we (erg) snel moesten handelen. Met de 
praktische steun van onze buurafdeling (waarvoor onze dank) en de beloofde ondersteuning voor de 
komende jaren door de gemeente Edegem, konden we op de valreep een gepast bod plaatsen. Nu dus 
maar duimen… Wanneer jullie dit artikel lezen is de zaak vast en zeker reeds uitgeklaard.  Meteen 
hebben we er weer een belangrijke uitdaging bij voor de komende jaren: de inrichting en de financiering 
van deze  strategisch belangrijke aankoop.

Begin januari konden we ook de hand 
leggen op een cruciaal perceel om de tweede 
toegangsweg tot het Uilenbos te verzekeren. 
Op de foto zie je de verkopende partij 
samen met mezelf bij de ondertekening. 
Bovendien verstrekte ook Aquafin formeel 
de toezegging om langs hun terreinen te 
passeren, aangevuld door een toestemming 
vanwege een lokale particulier op wiens 
domein het toegangspad start. Hierdoor 
konden we recentelijk de toegang aan 
de Lintsesteenweg inrichten met een 
informatiebord en een fietsenparking (zie 
foto). Bezoekers die met de wagen komen 
kunnen hier ook hun wagen kwijt (echter 
niet aan de toegang aan de Boshoek).
Op de LAV werd heel wat aandacht besteed 
aan het belang van lokale natuurstudie 
ter ondersteuning van deze aankopen, 
maar ook om het beheersplan van al deze 
gebieden kundig te kunnen opstellen. 
De planteninventarisatiegroep en de 
Vogelwerkgroep (Ardea) hebben hierbij heel 

wat cruciale (en beslissende) gegevens aangedragen. Natuurstudie te Edegem stond ook in de kijker op 
de LAV, waarbij veel aandacht uitgaat naar het tellen en in kaart brengen van amfibieën. Kikkers, padden 
en salamanders hebben het echter moeilijk in Edegem, vooral in de omgeving van Kattenbroek waar de 
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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 %. 

harde mobiliteit naar de sportterreinen toe en de uitbreiding van deze terreinen de laatste paringsplaatsen bedreigen. Hartverwarmend 
waren dan weer de beelden van de vele Edegemse klassen die met vele tientallen handen tegelijkertijd, de grachten en poelen mee 
kwamen onderhouden om de kikkers, padden en salamanders meer kansen te geven. Jong geleerd… .  
Tot slot nog even een belangrijk woord van dank aan alle vrijwilligers die van de LAV een succes maakten en de bestuursleden en 
coördinatoren die zich in 2018 weer inzetten om de afdelingswerking te ondersteunen !  Alweer een goed begin !

Hugo Waeterschoot

Maandag 2 april- 8.30 u.
Voorjaarsbloeiers in het Zevenbergenbos van Ranst

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

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

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

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

vandaag uit  op een wandeling die natuur en kunst perfect com-
bineert. Nadien kunnen we nog wat keuvelen in de gezellige 
cafetaria of bij mooi weer op het terras buiten.
Afspraak: om 14.00 uur aan de ingang van het Middelheim-
museum, Middelheimlaan 61, Antwerpen. Einde van de wan-
deling om 16.00 uur ter plaatse.
Mee te brengen: fototoestel, loepje
Gids: Maggy Troffaes                      
Leiding: Lucy de Nave 03/237 99 52 
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)
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 Iedereen is welkom op alle wandelingen. Honden zijn niet toegestaan op onze activiteiten.
 De gids/leiding treedt op als educatieve begeleider van Natuur- en Milieueducatie Natuurpunt.
           1 = slentertocht
  - kostendelend vervoer aan 5 eurocent/km       2 = kleine makkelijke afstand
  wordt op de afspraakplaats georganiseerd     3 = stevige maar niet moeilijke wandeling
     ARDEA activiteiten aan 7 eurocent/km     4 = stevige en moeilijke wandeling
 
  - kindvriendelijke tocht
           1 = algemene tocht
  - inschrijven/aanmelden noodzakelijk     2 = natuurthematocht
                            3 = specialisatie voor iedereen

- in samenwerking met vogelwerkgroep Ardea 4 = determinatietocht

Zaterdag 14 april- 13.00 u.
Lentewandeling in de “Vallei van de Drie Beken” Deurne (Vl.Brabant)

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

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

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

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 - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

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

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

Zaterdag 14 april- 15.00 u.
Broedvogeltelling Blauwe reigerkolonie in het Schoonselhof
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Ontluikend groen zoekt zijn plekje in het monument Fort 7 - 
waar zijn die groene blaadjes ? Waar zijn die stevige muren ?  
Hoe gaat natuur te werk in het monument ?  
Dit is een Macro opportuniteit, maar we vergeten ook de close-
up en de groothoek niet.  
Deze shoot is meteen ook de laatste gelegenheid in Fort 7 - we 
keren hier pas terug einde oktober.  
Dus als je nog unieke beelden mist in je collectie is meelopen 
nu een must.

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

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

Zondag 22 april- 14.00 u.
Lentewandeling Fort 7

Aprilse grillen zullen er ons niet van weerhouden om onze len-
tespeurtocht op “ons Fort” te houden. Nu de eerste, nog niet 
zo erg krachtige zonnestralen het aardoppervlak verwarmen 
beginnen de planten opnieuw uit te lopen. Samen gaan we op 
zoek naar prachtige voorjaarsbloeiers zoals Gulden sleutel-
bloem, Daslook en Hondsdraf die genieten van deze eerste 
warmte onder een nog vrijwel kaal bladerdek. Dat gebrek aan 
bladeren zorgt er ook voor dat vogels zoals Winterkoning, 
Tjiftjaf, Roodborst en Zwartkop zich in deze periode niet enkel 
laten horen maar ook goed laten bewonderen.
Afspraak: 14.00 uur, aan de ingang van Fort 7  Legerstraat 40 
(schuin tegenover nr. 75) te  2610 Wilrijk  Antwerpen. Let op 
het spandoek 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, je verrekijker, foto-
toestel en loepje.

Leiding en gidsen: Lucy de Nave - 03/237 99 52
  0485/71 73 48(enkel op de dag zelf bereikbaar)
        Nicole Boussemaere 0494/71 59 32

Zaterdag 28 april- 19.30 u.
Info-avond zwaluwen
Het is met de zwaluwen, geweldige natuurlijke insectenver-
delgers,  de laatste jaren erg slecht gesteld. Boerenzwaluwen: 
ca 80 à 90 % van de populatie is verdwenen. Ook met de Huis-
zwaluwen gaat het alarmerend slecht. Deze soorten zijn zo goed 
als (maar nog niet helemaal) verdwenen in onze regio. De laat-
ste boerenzwaluwen worden sinds 2016 jaarlijks door ARDEA 
gemonitord, en ook in 2018 kan u hier bij helpen (zie 3 juni).
Gelukkig is er nog de Gierzwaluw! Die geweldige luchtacrobaat 
voelt zich prima thuis in het stedelijk gebied en komt bij ons 
nog vrij algemeen voor. Maar ook voor deze soort dreigt gevaar: 
het verdwijnen van geschikte nestplaatsen in spleten van oude 
gebouwen, bijvoorbeeld. Het aantal Gierzwaluwen slinkt daar-
door. Daar kan gelukkig, met de juiste aanpak, iets aan worden 
gedaan. Nestkasten hangen. Zwaluwvriendelijk bouwen. Om 
dat goed en doeltreffend te doen, is onderzoek nodig naar het 
voorkomen van de Gierzwaluwenkolonies in de stad, naar de 
ophang-mogelijkheden, naar het gebruik ervan etc. In Antwer-
pen stad is vorig jaar al een pilootproject opgezet, en ook in onze 
regio begon ARDEA met het tellen en in kaart brengen van de 
Gierzwaluwen. Maar we zijn er nog lang niet! Meer telgegevens 
zijn nodig om onze kaart te kunnen vervolledigen. Wie doet 

mee? Resultaten van dit onderzoek zullen bepalend zijn voor 
een gepast nestkasten-project. Op deze zwaluwen-info-avond 
belichten we alle in ons land voorkomende zwaluwsoorten 
en Gierzwaluwen. Herkenning, voorkomen, broedgedrag, be-
dreigingen. We focussen verder op Gierzwaluw-beschermings-
acties. We kijken naar inspirerende projecten uit Brussel en 
Nederland. We nemen de kaart er bij en markeren waar de ‘ken-
nisgaten’ zitten. Indien mogelijk, maken we concrete afspraken 
met geïnteresseerde Gierzwaluw-tellers om de komende weken 
(mei en juni) op specifieke plaatsen te observeren. Iedereen die 
meer wil weten over zwaluwen en Gierzwaluwen of wil mee-
werken aan het verder onderzoek is van harte welkom. Ook an-
dere vogelaars kunnen hier hun zwaluwkennis delen met ons. 
Wie er niet kan bij zijn maar wel Gierzwaluwen-waarnemingen 
doet in onze regio (en broedplaatsen kent), mag deze zeker ook 
doorgeven.  
Afspraak: lokaal De IJsvogel, Fort 7 Wilrijk. Aanvang: 19.30 
uur (einde om 22.00 uur)
Leiding: Joris Van Reusel en Walter De Weger
Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hoboken-
sepolder.be
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Dinsdag 1 mei - 8.30 u.
Vogelexcursie Lokeren + Gent

Het Molsbroek (foto), bakermat van vzw Durme, is een natuur-
reservaat van zo’n 80 ha in Lokeren. Het is een moeras gebied 
met een grote biodiversiteit. Het staat bekend om zijn water-
vogels en moerasflora. Het landschap omvat naast moeras ook 
broekbos, rivierduintjes, rietvelden en vochtige graslanden. 
Het natuurgebied wordt omringd door een 4,5 km lange ver-
harde wandeldijk vanwaar je goed naar vogels kan speuren, o.a. 
naar de luidruchtige Kokmeeuwkolonie.  Sinds 1968 werden 
235 verschillende soorten genoteerd: uitschieters zijn Geoorde 
fuut, Zomertaling, Waterral, Porseleinhoen, Zwartkopmeeuw, 
Sprinkhaanzanger, Blauwborst, enz. We zijn benieuwd welke 
gevleugelde vrienden we vandaag in de kijker krijgen.
Na de boterhammetjes trekken we naar de Bourgoyen-Os-
semeersen  in de Gentse stadsrand. Deze groene oase, 220 
ha groot, is één van de meest vogelrijke natuurgebieden in 
Vlaanderen. Dit uitgestrekt grasland- en watergebied is vooral 
bekend door de grote aantallen watervogels in het winter-
halfjaar, waaronder vaak honderden pleisterende Kemphanen 
op doortrek.  Het symbool van dit stedelijk natuurgebied is de 
Grutto, een vogel die broedt in bloemenrijke weilanden. 

Een ruime vogelkijkhut aan de grote waterplas geeft zicht op 
een kolonie Aalscholvers en laat ons toe om zonder versto ring 
de meest zeldzame watervogels van dichtbij te observeren. 
Mits een aangenaam lenteweertje wordt dit gegarandeerd een 
leuke natuur-en vogeldag. 
Afspraak: vertrek om 8.30 u. met eigen wagens aan ’t Spant, 
Boomsesteenweg 335, Wilrijk. (kostendelend 0,07 euro/km)  
Einde omstreeks 17.30 u. ter plaatse.
Meebrengen: picknick, verrekijker, telescoop, bij droog weer 
volstaan stevige wandelschoenen.
Gids: Luc Van Schoor  0494/33 63 09
Begeleiding: Marc Hofman  03/448 30 68 - 0494/56 01 07

Zaterdag 5 mei - 14.00 u.
Doode Bemde & beverwandeling Neerijse

NAMIDDAGWANDELING: Doode Bemde Neerijse
Dikwijls bezoeken we Vlaams-Brabant niet, toch waren we hier 
al in 2013 en dat met dezelfde configuratie.  De Doode Bemde 
is zowat het pareltje van de natuurgebieden langs de Dijle. Het 
gebied was te nat voor de landbouw; daardoor kreeg de natuur 
meer kansen. Nu wordt dat nog geaccentueerd door de Dijle die 
terug mag overstromen. Vijvers en kijkhutten, verbonden met 
wandelpaden, veel meer hebben we niet nodig. Zowel planten 
als vogels komen aan bod, en eventueel andere dieren. Jean-
Paul Martens, die we vroeger in de Wielewaaltijd geregeld op 
onze activiteiten zagen, zal ons begeleiden. De wandeling is on-
geveer 5 km lang en loopt over wandelpaadjes die nat kunnen 
zijn, laarzen meebrengen.
PAUZE: voor de picknick en de verplaatsing.
AVONDWANDELING: Op zoek naar de Bevers
Bevers zijn nacht- en schemerdieren. Om kans te maken om ze 
te zien, moet je tussen licht en donker op de juiste plaats zijn. 
Jean-Paul kent de plekjes. Hij zal ons eerst begeleiden voor een 
wandeling door het gebied via een kijkhut om dan tegen hét 
juiste uur aan te komen in de “bever-kijkhut”. Onderweg ver-
wachten we Cetti’s Zanger, IJsvogel, Grote zilverreiger, Grote 
gele kwik en zeker nog andere zangvogels als Nachtegaal, de 
zang komt nu volop op gang. De plaats van het gebeuren is het 
Groot Broek in Sint-Agatha-Rode.
Afspraak: vertrek met eigen wagens aan de Bist te Wilrijk om 
14.00 u. (kostendelend vervoer). Dan zijn we om 15.00 u. ter 
plaatse aan het oud appelfabriekje (voor details bellen met 
Walter). Picknicken doen we in een plaatselijk cafeetje zo rond 

18.00 u. Rekening houdend met een verplaatsing kunnen we 
de avondwandeling starten rond 19.30 u. (om aan te sluiten 
bellen met Walter). 
Einde van de activiteit ter plaatse hangt af de Bevers, maar 
wordt geschat op 22.30 u.
Mee te brengen: laarzen in reserve voor de namiddag, ver-
der stevige wandelschoenen, verrekijker, telescoop, vogelgids, 
pick nick, zaklamp en fototoestel. 
Gids en leiding: Walter Van Spaendonk - 0479/98 57 77  
  Jean-Paul Martens - 02/759 24 92
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Als vogelkijker moet je van tijd tot tijd al eens een gokje wagen: 
“Zal er vandaag op de gekozen bestemming wat te zien zijn?” 
Het resultaat van deze gok wordt zwaar beïnvloed door de 
weers- en dan vooral de windomstandigheden. Dit zowel op de 
plaats waar gekeken wordt, als – in geval van trekwaarnemingen 
– ook in de oorden waar de vogels vandaan horen te komen. 
In het voorjaar verwachten we de vogels vanuit het zuiden tot 
zuidwesten. Vandaag moeten we dus hopen op een gunstige 
wind en bij voorkeur ook een droog weertje met aangename 
temperaturen. Op de trektelpost van Breskens, aan de zuidkust 
van de Westerschelde in West-Zeeuws Vlaanderen, kunnen we 
bij ideale omstandigheden dan genieten van een massale vo-
geltrek van zowel kust-, roof- als zangvogels, op weg naar hun 
noordelijke broedgebieden. Wie nog niet bekend is met één van 
de meest bezochte telposten der Lage Landen, check dan zeker 
eens http://www.trektellen.nl/count/view/1/20171029.

Laat ons dus hopen – en er op gokken – dat de weergoden ons 
goed gezind zullen zijn. We nemen alvast onze tijd. In de na-
middag bezoeken we overigens nog één of twee waterrijke (vo-
gelrijke) natuurgebieden in de regio (De Blikken, Sophia polder) 
waar we rustig de tijd zullen nemen om het ganse gebied te scan-
nen en de soorten die we in de kijker krijgen te determi neren 
(en eventueel op de gevoelige digitale plaat vast te leggen). Het 
is begin mei, dus sowieso een toptijd voor wie wil genieten van 
de natuur. De lokale vogels zijn dan ook al in volle broedacti-
viteit, en dat levert vast heel wat mooie waarnemingen op!
Afspraak: Boomsesteenweg 333, Wilrijk (ter hoogte van ’t 
Spant) om 6.30 u. Einde ter plaatse om 17.30 u.
Meebrengen: vogelkijker en telescoop, vogelgids, fototoestel 
en aangepaste kledij.
Gids: Wim Roelant - 0477/34 07 21
Begeleiding: Joris Van Reusel

Zondag 6 mei - 6.30 u.
Voorjaarstrek in West-Zeeuws-Vlaanderen

Zaterdag 12 mei - 11.45 u.
Ezemaal en omgeving

We vertrekken vandaag naar Ezemaal ter verkenning van het 
Haspengouwse plateau en de vallei van de Kleine Gete. Voor ve-
len is dit waarschijnlijk een minder bekende streek. Het land is 
een erg heuvelachtig landbouwgebied. Onze gids Jules Robijns 
is al jaren op zijn eentje actief in de herbebossing van stukken 
landbouwgrond. Jules geeft ons onderweg wat uitleg over o.a. 
flora en fauna, geologie, het plan Grauwe kiekendief, akkerflora 
en een verhaal van de Rivierdonderpad in een zuivere beek. 
Ook krijgen we een klein overzicht van belangrijke veldslagen 
die hier uitgevochten werden en informatie over de eerste land-
bouwers van België die hier gevestigd waren. Diegenen die er 
vorige keer bij waren kunnen getuigen dat op stap gaan met 
Jules een waar plezier en zeer leerrijk is!

Afspraak: we vertrekken stipt om 11.45 u. met eigen wagens 
aan ’t Spant te Wilrijk (Boomse steenweg 333) en dit met kos-
tendelend vervoer. Bij aankomst eten we eerst onze boterham-
metjes op in een lokaal cafeetje. Einde ter plaatse omstreeks 
17.00 u. 
Mee te brengen: picknick (drank verbruiken we in het café), 
verrekijker, loepje, veldgidsen, laarzen bij nat weer (anders vol-
staat stevig schoeisel)
Gids: Jules Robijns
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52 
             0485/71 73 48(enkel op de dag zelf bereikbaar)

Zondag 20 mei - 10.00 u.
Fortengordel
Vandaag, op Pinksterzondag, is het weer zover en opent Fort 
7 te Wilrijk opnieuw en voor iedereen gratis de deuren, samen 
met een 20-tal andere forten in de provincie Antwerpen. 
Zie uitgebreide aankondiging verder in dit nummer.

We zoeken wel nog medewerkers voor die dag. Geef gerust een 
seintje als je ons wil meehelpen (Erlend.hansen@skynet.be).
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Jawel, Fort 8 ! We gaan op bezoek bij de buren en fotograferen 
in de “propere” droge gracht, het Réduit met zijn pareltjes van 
metselwerk, in het ontluizingskamertje en de traditore batterij. 
We nemen onze tijd in de gevangenis van de contre-escarpe. 
De monumentale toegang tot de bomvrije gang mag niet ont-
breken in onze portfolio. Je zult het zien, een beetje zoals Fort 
7, maar toch helemaal anders.  Zoals altijd doen we deze shoot 
onder begeleiding van een ervaren gids-fotograaf.

  

Afspraak: om 10.00 uur aan de ingang van Fort 8 - Hoofd-
frontweg, 2660 Antwerpen-Hoboken.  
Einde voorzien omstreeks 17.00 uur.
Graag vooraf aanmelden per e-mail: andre.de.locht@telenet.be
Aantal deelnemers is beperkt tot 10.
Kosten: € 10
Mee te nemen:  cameratas, statief, reserve batterij, zaklamp. 
Vergeet geen warme kledij en stevige schoenen
Leiding: André De Locht - 0476/87 03 54

Zondag 27 mei - 10.00 u.
FO-r-TOSHOOT  “Fort 8”

Voor het derde jaar op rij trekt ARDEA er al fietsend op uit 
om de nog resterende boerenzwaluwen in het westelijk deel 
van onze regio trachten te tellen. Dat doen we rustig fietsend 
over een verrassend mooi parcours (ca 15 km), vanuit Wilrijk 
naar Hoboken en zo via Hemiksem en Aartselaar weer naar 
Edegem en Wilrijk. Onderweg houden we halt bij boerderijen 
en schuren, en als het meezit pikken we een hoeve-ijsje mee.
Het is ondertussen algemeen bekend dat het zeer slecht gesteld 
is met de zwaluwen in ons land. Op enkele decennia tijd ver-
dween ongeveer 80 à 90 % van alle Boerenzwaluwen op het plat-
teland. Ook met de Kieviten gaat het bergaf. Daarvoor werd in 
2016 de landelijke actie SOS-Kievit door Natuurpunt opgezet. 
Tijdens deze fietstocht gaan we ook op zoek naar de (laatste?) 
Kieviten in de regio. Naast het observeren en tellen, staan we 
uitgebreid stil bij de oorzaken van de achteruitgang van onze 

zwaluwen en weidevogels. Wat kunnen we er aan doen?  Met de 
telresultaten kunnen we alvast de pogingen om remediërende 
maatregelen te nemen, ondersteunen met data. 
We speuren ook naar Scholeksters, een soort die het dan weer 
verrassend goed lijkt te doen. Zij vinden op daken van be-
drijfsgebouwen nieuwe broedplaatsen, en schrijven zo een iets 
vrolijker verhaal. Spring op je fiets en geniet mee van een stukje 
platteland in de stad!
Afspraak: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk, aan het 
kerkje, met de fiets om 09.00 u., einde ca 13.00 u.
Meebrengen: fiets in goede staat, verrekijker, camera,...
Leiding:  J. Van Reusel - 0486/83 62 34

Zondag 3 juni- 9.00 u.
S.O.S. zwaluwen & weidevogels in onze regio

Zondag 27 mei - 8.00 u.
Belgische en Nederlands Limburg, 
landschapswandeling, orchideeën en kalkflora

Nederlands Limburg juist over de Maasvallei is een prachtige 
heuvelachtige streek gekenmerkt door de typische mergel. 2 jaar 
geleden hebben we geprobeerd om de orchideeëntuin van Schin 
op Geul, in het Gerendal te bezoeken… maar dat lukte toen niet 
omdat de tuin vroegtijdig gesloten werd. Dit jaar gaan we dus 
vroeger op pad. De tuin ingericht door Staatsbosbeheer geeft 
op een beperkte oppervlakte een weelde aan wilde orchideeën 
en kalkplanten weer. De wandeling naar de tuin en terug is op 
zichzelf reeds de moeite, landschappelijk een pareltje. 
In de voormiddag bezoeken we de wondermooie kalkhellingen 
van de Sint Pietersberg. Het is een prachtige wandeling van nog 
geen kilometer… maar wat we daarop te zien krijgen is spec-
taculair. Hoe meer we afdalen hoe meer orchideeën (Soldaatjes, 
Bosorchissen,…) en kalkflora we te zien krijgen met de wei-
den langs het Albertkanaal als moment suprême. Als het weer 
meezit natuurlijk, kunnen we hier gewoonlijk ook heel wat 
vlindersoorten en andere insecten bewonderen. We doen het 
rustig aan vandaag en nemen er onze tijd voor. Daarom voor-
zien we 2 picknicks en vertrekken we pas na deze laatste stop 

naar huis. Alle wandel-
activiteiten zijn eerder 
rustig met een totaal van 
7 km voor de dag.
Afspraak: om 8.00 u. aan 
de Bist te Wilrijk, terug 
rond 20.15 u.
Kostendelend vervoer 
wordt aangemoedigd.

Meenemen: stapschoenen, fototoestel, flora/vogelboek, ver-
rekijker, picknick en drank voor 2 x.
Gids: Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30
            hugo.waeterschoot@scarlet.be
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Zondag 3 juni- 13.30 u.
De biodiversiteit van het Viersels gebroekt
In het late voorjaar is het in het Viersels gebroekt, een open 
beemdenlandschap met enkele meanderende beken ongeveer 
20 km ten oosten van Antwerpen, altijd genieten. 
In de door Natuurpunt beheerde graslanden en ruigtes bloei-
en dan niet-alledaagse planten zoals Moeraskartelblad, Pijp-
torkruid, Poel ruit en Grote ratelaar. De vele  kleuren en geuren 
trekken vlinders zoals Icarusblauwtje, Landkaartje en Groot 
dikkop je aan, terwijl in de buurt van het water libellen zoals 
Weidebeekjuffer en Platbuik zich laten bewonderen. De weelde 
aan insecten vormt dan weer een gedekte tafel voor Blauwborst, 
Rietzanger, Sprinkhaanzanger en andere vogels die in het riet 
en struweel nestelen. Kortom een natuurgebied met voor ieder 
wat wils – zeker als vandaag ook de zon van de partij is.    
De wandeling van ca. 5 km voert ons rond de westelijke helft 
van het natuurgebied, het meest biodiverse gedeelte waarin 
zich ook een beverfamilie heeft gevestigd. Onderweg nemen we 
rustig de tijd om samen rond te kijken; tussendoor  komt ook 
kort het beheer van het gebied aan bod.
  

Afspraak: vertrek met eigen wagens (kostendelend) om 13.30 
u. aan de Bist te Wilrijk. Aansluiten kan ook om 14.00 u. aan de 
kerk van Viersel (Beemdstraat), mits de gids hiervan te verwit-
tigen. Einde ter plaatse rond 17.30 u.    
Mee te brengen: verrekijker, loep, ev. veldgidsen en fototoe-
stel; bij droog weer volstaan stevige wandelschoenen.
Leiding: Wim Vandeweyer – 0485/60 54 97
  wimvandeweyer8@gmail.com 
Gids: Rudy Van Cleuvenbergen - 03/ 464 05 57 (‘s avonds) 
           rudy.vancleuvenbergen@skynet.be

Zaterdag 16 juni- 8.30 u.
Netevallei en kasteeldomein Herlaar, Herenthout
De Netevallei en zijn bosrijke omgeving, eertijds decor van 
de Vlaamse film “Pallieter” heeft een grote landschappelijke 
waarde. Wegens privégronden is een openbare rondwande-
ling zonder een stuk verkeersweg bijna onmogelijk. Dankzij de 
vriendelijke medewerking van dhr. Carlos Maes, eigenaar van 
het kasteeldomein Herlaar, is dat vandaag wel mogelijk. We 
maken dan ook graag gebruik van deze uitzonderlijke toelating.
We beginnen onze afwisselende landschapswandeling vanaf de 
sfeervolle Herberg ’t Schipke langs de kronkelende Grote Nete. 
Die volgen we een tijdje tot we een privaat bospad inslaan langs 
het riviertje “de Wimp”. Weldra bereiken we het, met een slot-
gracht omwalde, kasteel Herlaar, herbouwd in 1704. Het kleur-
rijk slot, dat omringd is door enkele dienstgebouwen en een ka-

Zondag 10 juni - 13.10 u.
Natuurwandeling Mispeldonk, Bonheiden

Het natuurgebied Mispeldonk ontstond, zoals de naam laat 
vermoeden, op een hoger gelegen gebied(donk) binnen een 
vroegere meander van de Dijle. De bewoners van de histo-
rische Mispeldonkhoeve die reeds als leengoed werd vermeld 
in de 14e eeuw, werden tijdens natte winters geconfronteerd 
met de vroegere loop van de rivier. De oorspronkelijke heide op 
de donk en de zandige valleiranden waren teloorgegaan. Door 
gericht natuurbeheer groeit er nu opnieuw struikhei en heb-
ben ook de aan zandige bodem gebonden insecten hun weg ge-
vonden: bijen – en wespensoorten, zandloopkevers. Opvallend 
zijn ook de haagkanten met o.a. Sleedoorn. De Boeimeerbeek, 
de rode draad door het gebied, is de biotoop voor de IJsvogel. 
De graslanden zijn een paradijs voor vlinders en sprinkhanen.

Afspraak: we vertrekken om 13.10 u. aan de Bist te Wilrijk 
(kostendelend vervoer). Wie rechtstreeks naar daar wil gaan 
wordt om 14.00 u. verwacht aan de kerk van Bonheiden. Het 
einde van de wandeling is voorzien om16.30 u. ter plaatse.
Mee te brengen: stevige wandelschoenen, fototoestel, loepje, 
verrekijker, veldgidsen.
Gidsen: Sonja Deneve en Jean-Marie Vanhove
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52 
             0485/71 73 48(enkel op de dag zelf bereikbaar)
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Zondag 17 juni - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7
De lente is in het land, de vleermuizen zijn weer volop aan het 
uitvliegen en dat wil dus zeggen dat wij weer “ het kot vrij “ heb-
ben! Vanaf heden kunnen we de gebouwen weer in al hun glorie 
van binnenuit bewonderen.
Volg de gids door een labyrint van gangen en kamers, omslo-
ten door een overweldigende natuur, en leer hoe jonge mannen 
uit hun leefomgeving werden weggerukt om hier opgeleid te 
worden tot vestinginfanterist of - artillerist, en wat de impact 

van dit alles was op deze jongens en op de omgeving.
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 aanbevolen. Neem een zak-
lamp mee
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zondag 17 juni - 7.30 u.
Viroinval-Nismes - vlinders & planten v.d. kalkstreek
Vorig jaar waren we door de (te) zachte winter iets te laat 
voor de talrijke orchideeën die deze streek tussen Couvin en 
Treignes rijk is maar konden we toch tenvolle genieten van het 
landschap. Dit jaar heeft Koning Winter gelukkig wat harder 
toegeslagen in februari en hopen we met de datum er precies 
op te zitten. 
De zuidelijke hellingen van de Viroinvallei herbergen een ther-
mofiele fauna die in België verder zijn gelijke niet kent. Met een 
beetje geluk vinden we soms een 10-tal orchideeënsoorten op 
één dag.  De kalkfauna en het landschap zijn op zichzelf reeds 
overweldigend en vooral sterk afwisselend. Ook dit jaar gaan 
we op zoek naar vlinderrijke kanten met hopen Dambordjes 
(foto) maar we hopen natuurlijk op de Koniginnenpage en ver-
schillende Parelmoervlinders,.... . 
We wandelen vandaag wel een behoorlijke afstand (zo’n 12 km) 
maar de weg is erg goed begaanbaar en de helling zit bij de start. 
Aangezien het een eindje rijden is (1.45 u.) hebben we er voor 
geopteerd om er een lange dag van te maken door vroeg te ver-
trekken en laat terug te zijn zodat we rustig de streek te kun-
nen verkennen in al zijn verscheidenheid. Daarom nemen we 2 
picknicks mee
Afspraak: om 7.30 u. vertrekken we aan de Bist te Wilrijk (geef 
gerust een seintje als je er zo vroeg ’s morgens niet geraakt) en 
we zijn er terug tegen 21.00 u. Kostendelend gezamenlijk ver-
voer wordt gestimuleerd.
Meebrengen: goede wandelschoenen, flora/verrekijker en 
voor 2 x picknick en drank (we nuttigen nog wel even een 
drankje ter plaatse voor we doorrijden).
Begeleiding: Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30
            hugo.waeterschoot@scarlet.be

pel, ligt te midden van een park met eeuwenoude bomen waar 
verschillende spechten (ook Mibos!), Grauwe vliegenvanger en 
andere holenbroeders vaste bewoners zijn. 
Tot het schilderachtig domein behoort ook een 15e eeuwse 
watermolen en een mooie vijver waar o.a. Ijsvogel en Grote gele 
kwikstaart als broedvogel voorkomen. Via een rustige wandel-
weg langs bos- en kleinschalig landbouwgebied keren we terug 
naar ons vertrekpunt. Daar wacht er voor de liefhebbers desge-
wenst nog een verfrissend drankje en/of hartig hapje.
Meer moet dat echt niet zijn…

Afspraak: vertrek met eigen wagens, kostendelend 0,07 euro/
km, aan ’t Spant, Boomsesteenweg 335, Wilrijk.Einde om-
streeks 13 u ter plaatse.
Meebrengen: onopvallende kledij, stevige wandelschoenen en 
verrekijker.
Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
Begeleider: Marc Hofman - 03/448 30 68 - 0494/56 01 07
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Zondag 1 juli - 8.00 u.
De Maat te Mol

deze shoot is onder voorbehoud ! 
vooraf informeren bij de leiding !

Fort Kessel is een driehoekig betonnen pantserfort uit 1908. 
Het fort wordt zwaar beschoten door de Duitsers in WO I.  De 
resultaten van deze beschietingen zijn goed zichtbaar…. Het 
Fort wordt door de bezetter opnieuw in staat van verdedi ging 
gesteld. Getuigen hiervan zijn de Duitse opschriften…Deze 
Shoot is een bijzondere gelegenheid om een stuk Belgische ge-
schiedenis in beeld te brengen

Afspraak:  om 10.00 uur aan de ingang van het Fort Kessel - 
Fortstraat, 2560 Kessel.  Einde voorzien omstreeks 17.00 uur.
Graag vooraf aanmelden per e-mail: andre.de.locht@telenet.be
Aantal deelnemers is beperkt tot 10.
Kosten: nader te bepalen, bevestiging bij aanmelding
Mee te nemen:  camera, statief, reserve batterij, zaklamp. 
Vergeet geen warme kledij en stevige schoenen
Leiding: André De Locht - 0476/87 03 54

Zondag 24 juni - 10.00 u.
FO-r-TOSHOOT  “Fort Kessel”

Zaterdag 30 juni - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7
De planten komen in volle bloei waardoor ons zicht op de wal-
len meer en meer beperkt wordt. Daarom maken we van de ge-
legenheid gebruik om de gebouwen zelf te bezoeken.
In tegenstelling tot de winter, waar we de geschutsopstellingen 
konden bezoeken, nemen we nu een kijkje in de woon - en 
leef ruimten van de soldaten. Maar wie waren deze soldaten? 
Moesten zij in het leger? En hoe leefden zij hier? 
Ga mee met onze gids en verneem het allemaal!

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 aanbevolen. Neem zeker een 
zaklamp mee
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Buitengoor, De Maat en Den Diel zijn natuurgebieden aan het 
Zilvermeer in Mol waar je uren kan wandelen. Van droog tot 
zompig nat, van dopheide tot zandblauwtje, van zuur tot kalk-
rijk, je vindt er de Antwerpse Kempen in een notendop. 
In de Maat vind je een mozaïek van hooilanden, loofbossen, 
heide, moerassen, vennen en vijvers met rietkragen. De Maat 
herbergt een recordaantal soorten libellen, waaronder zeld-
zaamheden als de Vroege glazenmaker, de Variabele waterjuffer 
en de Beekrombout. Veeroosters zorgen er voor dat Noorse 
fjordenpaarden en Schotse hooglandrunderen er vrij kunnen 
rondlopen. Die soorten, nauw verwant aan het oerpaard en het 
oerrund, houden de vegetatie in toom.

Afspraak: om 8.00 u. aan de Bist te Wilrijk. De wandeling start 
om 9.15 u. en eindigt omstreeks 12.30 u. Daarna spreken we 
onze picknick aan in ‘het Jagershof’. Afhankelijk van weer en 
belangstelling kunnen we in de namiddag eventueel nog een 
bezoekje brengen aan ‘Den Diel’.
Meebrengen: laarzen of stevig waterdicht schoeisel, verre-
kijker, fototoestel en picknick.
Plaatselijke gids: Johan Van Genechten
Leiding: Guido Van Boeckel - 0475/96 69 67

Zondag 24 juni- 11.00 u.
Het Hageven te Neerpelt
Dit reservaat van 250 ha. sluit aan bij De Plateaux in Nederland 
en vormt zo een natuurgebied van ongeveer 600 ha. Doorheen 
het gebied loopt De Dommel die in de jaren ’50 rechtgetrokken 
werd maar nu terug zijn meanderende loop kreeg. Er zijn vele 
vennen en duinen en om het terrein open te houden zijn er Gal-
lowayrunderen ingezet.      
Rond de vennen komen verschillende libellensoorten voor en 
de duinen vormen het leefgebied van de Tapuit. Ook zandloop-
kevers voelen zich hier thuis. Kortom het Hageven is een van 
de natuurparels van Limburg en dus de moeite om te bezoeken.

Afspraak : de Bist te Wilrijk om 11 u  .   Vanaf 12.30 u. kan 
onze groep reeds picknicken in het bezoekerscentrum  De Wulp 
– adres: Tussenstraat, 10  3910 Neerpelt  (normaal geopend op 
zondagen vanaf 14 u. !)     Vertrek aan het bezoekerscentrum 
rond 13 u.   Wie rechtstreeks naar daar komt gelieve de leiding 
hiervan tijdig  te verwittigen.  Einde rond 16.30 u.
Mee te brengen:  stevig schoeisel, verrekijker, loepje en foto-
toestel.   
Bijdrage :   2 € /pers. voor de plaatselijke afdeling.  
Gids: plaatselijke gids                                                                                                       
Leiding: Tuur Wuyts - 03/449 99 11 - 0474/55 25 75   
   Wim Vandeweyer - 0485/60 54 97
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Zondag 8 juli - 14.30 u.
Zomerwandeling op Fort 7 & pinteling

Het zomert nu volop en dan is het ideaal om een wandeling te 
maken door het fortdomein en te genieten van alle aspecten  
van de natuur.       
We duimen natuurlijk voor een aangenaam weertje en na dien 
kunt ge op ons ruim gelegenheidsterras wat keuvelen met 
bekende en minder bekende Natuurpunters en uw dorst les-
sen met een frisse Gageleer, fruitsap, cola light of sprankelend  
bruiswater.       
En vergeet niet: gezelligheid kent geen tijd !

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

De editie van vorig jaar in Zaltbommel – Land van Maas en 
Waal was weer een voltreffer, al zeggen we het zelf.  
Ik verwed dat menig Natuurpuntfietser dit jaar voor Rondje 
Pontje al een plaatsje vrijgehouden heeft in zijn agenda.  
Het weer buiten beschouwing gelaten, kan het eigenlijk niet 
mislukken.  Nederland biedt als water- en fietsland zo veel 
mogelijkheden om te fietsen en te varen. 
Wie Rondje Pontje nog niet kent, of nog niet is mee geweest, 
moet het beslist eens doen.  We fietsen een rondje van ongeveer 
40 km aan een rustig tempo zodat iedereen mee kan. 
Onderweg stappen we eens af om naar vogels te kijken, om een 
wandelingetje te maken, of om eens te verpozen op een terras.  
Het vaste stramien dus, maar we laten ook ruimte voor verras-
singen en ontdekkingen van het moment.  Waar we dit jaar pre-
cies heen gaan, verklappen we nog niet, zo blijft het spannend.  
Dit 15e Rondje wordt een jubileum-editie met een strikje er-
rond.  Beloofd.  
Wie mee wil verwittigt vanaf nu André De Mul 03/828 70 32  
of e-mail andredemul.ilsemilloen@gmail.com  tot ten laatste 
15 juli, met de vermelding: fietsvervoer met eigen wagen: ja/
neen, mogelijke plaats(en) in je auto voor medefietsers/fietsen 

en je telefoonnummer. Wie zeker meewil kan best onmiddellijk 
inschrijven, zo is je plaats bij de max. 20 deelnemers verzekerd.
Voor de vaarkosten voorzie je ongeveer € 8 samen met de voor-
bereidingskosten (€ 2 p.p.) ter plaatse te betalen. 
Afspraak:  vertrek met eigen wagens om 8.00 u. aan De Bist te 
Wilrijk.  Einduur ter plaatse rond 17.30 u. 
De deelnemers ontvangen nog een bevestiging of worden ver-
wittigd ingeval de afspraak wijzigt. 
Meebrengen: picknick, drank, kijker, fototoestel, regenkledij 
en uiteraard je fiets die rijklaar is. Indien nodig, zorgen we voor 
extra fietsvervoer (+  € 2 extra per fiets).
Gids: Luc van Schoor - 0494/33 63 09 
Leiding: André De Mul - 0478/57 48 92    

Zondag 22 juli - 8.00 u.
Rondje Pontje

Zondag 29 juli - 13.30 u.
Zomerwandeling Vordenstein
Een van de weinig overgebleven “Hoven van Plaisantie”, een 
typisch buitenverblijf van zeer welstellende Antwerpenaars, is 
Vordenstein. In de groene gordel van de agglomeratie Antwer-
pen ligt dit 110 ha groot kasteeldomein. Het is nu eigendom 
van de Vlaamse Gemeenschap en is sinds 1984 opengesteld 
voor het publiek. Vandaag voert de wandeling ons in en langs 
de verschillende deelgebieden. Het Engels landschap, het ster-
renbos, het Engels bos…. Vordenstein is rijk aan dreven met 
majestueuze Beuken, Eiken, merkwaardige bomen en enkele 
echte kampioenen. Deze wil men samen met de structuren die 
dateren van het midden van de 19-de eeuw in stand houden. 
Het beheer en het gebruik zijn er op mens, natuur en milieu 
gericht. Zowel de historiek als de huidige verschillende toege-

paste beheervormen komen aan bod. Met de focus op ecologie, 
zal uw gids antwoord geven op immer weerkerende vragen wie, 
wat, waar, wanneer, waarom en hoe. 
Afspraak: vertrek om 13.30 u. aan de Bist te Wilrijk met kos-
tendelend vervoer.  Einde rond 16.30 u. ter plaatse. 
Je kan rechtstreeks om 14.00 u. naar het gebied gaan, maar 
verwittig dan vooraf de leiding.
Mee te brengen: stevige stapschoenen, fototoestel, veldgid-
sen, loepje, verrekijker
Gids: Marc Verhelst
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52 
             0485/71 73 48(enkel op de dag zelf bereikbaar)
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Je kan ook nog steeds steunen 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.

Steun jij ook de aankoop van het Uilenbos? 

Het Uilenbos is een van de belangrijkste bossen in Hove en omstreken. Het is immers de thuisbasis van de reeën die 
in de omstreken geregeld te zien zijn. Wij zagen ze alvast deze koude dagen geregeld in Duffel!
Het Uilenbos was tot voor kort eigendom van het OCMW van Antwerpen. Om de belangrijke natuurwaarden 
-onder andere het voortbestaan van de reeën- te verzekeren, werd het bos aangekocht door Natuurpunt en de 
gemeente Hove. De financiële ondersteuning van Natuurpunt voor dit project is voor onze gebieden dan ook 
heel belangrijk. 
Wij willen daar graag aan bijdragen en nemen daarom deel aan de natuur.expeditie (https://expeditie.natuur-
punt.be/ ). Het laatste weekend van juni wandelen wij als ‘Boys 4 Nature’ 70 kilometer van Meerhout naar 
Mechelen (https://expeditie.natuurpunt.be/project/9126 ). De tocht kan je financieel steunen op de website.
Dat geld gaat dan rechtstreeks naar het Uilenbos. 
We plannen alleszins nog iets van actie, hou daarom zeker de website van de expeditie en van Natuurpunt 
Zuidrand in de gaten.
Voor verdere vragen kan je ons ook steeds mailen (peter@te-de.be of tim.deroeck@gmail.com).

Boys 4 Nature (Peter, Tim, Christian, Tim)
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Fortengordel 2018: VREDE’s dag op Fort 7 !
Pinksterzondag 20 mei van 10-18 u.     Ingang: Legerstraat 40, Wilrijk.

Vandaag, op Pinksterzondag, is het weer zover en opent Fort 7 te Wilrijk opnieuw en voor iedereen gratis haar deuren, samen met 
een 25 tal andere forten in de provincie Antwerpen. Het thema is dit jaar wel speciaal: VREDE. Best logisch als je weet dat 100 jaar 
geleden “den grooten oorlog” eindigde die vooral in België verschrikkelijk had huisgehouden. 
Fort 7 geeft aan deze opendeurdagen gewoonlijk een meer speciale invulling dan de andere forten. Zo ook vandaag!  Het thema 
gebied om meer aandacht te hebben voor het Fort in zijn omgeving.
 A. Historisch programma Fort 7. 

1. Een gegidste monumentwandeling met op het einde een korte introductie op “ de Grote Oorlog in Antwer-
pen”. 
2. Aansluitend volgt een dia-montage van +/- 10 minuten met als thema 100 jaar Vrede en gefocust  op Antwer-
pen en met aandacht  voor: 

• oorlogslachoffers: militairen en burgers.
• het slagveld: wapens, bunkers en loopgraven,….  
• “nooit meer oorlog”: herdenking en monumenten
• vrede anno 2018: diversiteit, hoop, spanning.

3. Wij presenteren een nieuwe fototentoonstelling met vele, prachtige fotos  die de sfeer van het fort in de 
natuur vredig voorstellen. Je wordt er vast en zeker stil van.

  B.  Fort 7 Natuur .
Alhoewel wat minder op de voorgrond vandaag, kan je ook ter plaatse een gegidste natuurwandeling meemaken 
waar we de natuur waarden van dit reservaat  even tot zijn volle recht laten komen.  

Beide wandelingen duren ongeveer een uur waarvoor je ter plaatse kan inschrijven. Wil je niet aansluiten bij een gegidste wande-
ling… dan kan je ook een vaste omloop volgen, weliswaar zonder deskundige uitleg.

En voor kinderen… is “natuurlijk” er een aangepast “natuur”-programma. (zie kader)

Tot slot kan je rustig bekomen in ons “natuurcafe” waar je een gezond hapje en natje kan nuttigen. Een geheel programma in een 
rustige en duurzame stijl dus.We nodigen je alvast uit om met je ganse vriendengroep of familie naar Fort 7 te komen…alleen de 
hond mag niet mee. Kom je met de fiets dan hebben we een speciale parkeerruimte voor je voorzien. De wagen laat je best achter 
op de parking van het crematorium (ingang hoek Legerstraat en Jules Moretuslei). Met de bus (141-33-22) geraak je er ook vlot. 
Tussen 10 u. en 17 u. kan je starten en we sluiten om 18 u. 
Een kleine hint: in de voormiddag is het beduidend rustiger en komt “alles” beter tot zijn recht en moet je minder of niet wachten 
voor de wandelingen. Je kan dan op de middag aansluiten voor een gezonde hap.

Jaar na jaar stellen we vast dat steeds meer kinderen met hun ouders deelnemen aan dit evenement. Daarom zoeken we nog 
extra vrijwilligers voor het knutselatelier & het begeleiden van de kinderwandeling. 
Interesse ? Geef dan zo snel mogelijk (voor 10 april) een seintje aan Erlend Hansen via mail (erlend.hansen@skynet.be) of 
telefonisch (0472/78 20 58 of 03/457 46 99)
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Verslag van de besluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 19 februari 2018

2018, een jaar van verdere groei en bijzondere aandacht voor natuurstudie

De afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen hield haar jaarlijkse lokale algemene vergadering (LAV) op zaterdag 17 fe-
bruari 2018, een gevulde avond die werd bijgewoond door 64 leden. De nieuwe zaal (de Ark gelegen op domein de Windhoek op de 
grens van Mortsel en Hove) en de nieuwe wijze van aanpak met verschillende sprekers en toelichtingen werden gesmaakt. 
Naast het formele gedeelte kozen we een aantal specifieke aandachtsthemas voor de LAV van 2018: 

• de nieuwe aangekochte gebieden (Uilenbos) en verdere plannen
• het beheer te Hove en Edegem even in de kijker zetten
• het belang van natuurstudie 
• het beheer van het monument Fort 7.

De volledige opbrengst van de avond ging naar het projectrekening voor het Uilenbos waarbij leden werden aangemoedigd om een 
bijkomende gift voor het gebied te doen.
 
De getoonde presentaties evenals de videofilmpjes en dit verslag kan je consulteren op onze website (www.zuidrand.be). 

De LAV nam kennis van de volgende conclusies rond de werking in 2017:
• In lijn met de sterke groei van Natuurpunt in Vlaanderen, blijft het ledenaantal ook in onze regio toenemen, waarbij we 

einde vorig jaar bijna 1700 leden/gezinnen telden. We zijn daarbij duidelijk uitgegroeid tot een belangrijke lokale organisatie 
met een diepe verankering in de regio Wilrijk-Edegem-Hove die veel draagvlak geniet.

• De activiteitsgraad van de afdeling blijft hoog met een sterk gestegen aantal beheeractiviteiten door de uitbreidingen in 
Edegem en Hove (zie verder meer). Iedere week stonden er excursies op het programma met een sterk groeiende aandacht 
voor onze eigen gebieden en in het bijzonder Fort 7. Er werd tevens een cursus Geologie en Paddenstoelen ingericht waaraan 
heel wat mensen deelnamen.

• We mochten dit jaar meer dan 1500 mensen verwelkomen op onze natuur- en monumentenwandelingen op Fort 7 inclusief 
de opendeurdag in mei. Een nieuwe activiteit die veel succes kent zijn de fotorondes (Fo-R-toshoot) waarbij onder kundige 
begeleiding fotografen het Fort in zijn huidige staat digitaal kunnen vastleggen. 

• De studiegroepen blijven actief, in het bijzonder de inter-afdelings-vogelwerkgroep Ardea met inventarisaties (vb in Groen 
Neerland en Uilenbos), uilen, roofvogels en nestkastenacties, enz… . De plantenwerkgroep bezoekt ieder jaar zowat alle 
groen gebieden in onze afdeling en hun continuiteit over de jaren heen is daarom erg geschikt om trends waar te nemen. Vleer-
muizen worden in onze afdeling geteld op Fort 5 en 7. De “waarnemeningwebsite van Natuurpunt” is en blijft een succes in 
het rapporteren van (duizenden) natuurwaarnemingen 
in onze streek.

• Na een sabatjaar kwam ook beleid in 2017 terug aan 
bod met de uitbreidingen van het bedrijf Essers rondom 
het Ferrarisbos te Wilrijk, het warmtenet dat langsheen 
het Fort komt naar het Nieuw Zuid, …). 

• De Opendeur van 21 mei op Fort 7 in het kader 
van de Antwerpse Fortengordel lokte veel tevreden  
wandelaars en fietsers (+/-500) waarbij het thema stilte 
blijkbaar goed aansloeg. Er was veel aandacht voor zo-
wel het monument als de natuureducatieve activiteiten. 
De erg mooie fototentoonstelling met beelden van het 
fort en de poëzie zorgden voor een originele toets. (zie 
foto) En zoals gewoonlijk was de kinderstand één van de 
actiefsten ! Bovendien werd de dag met een belangrijk 
batig saldo afgesloten. 

• Op de gezamelijke fietshappening in de boshoek 
met onze buren (op paasmaandag 17 april) konden ve-
len kennismaken met deze onbekende hoek van onze 
afdeling. De  openingsdag van het Uilenbos (14 
oktober)  was een moment waar we allen jaren naar 
uitkeken. Ieder van deze activiteiten trokken honder-
den geïnteresseerde bezoekers.  (zie foto)

• De activiteiten te Hove kenden een hoogtepunt dit 
jaar met de inrichtingswerken voor het Uilenbos die in 
een ongekend snel tempo werden doorgevoerd en de 
massale plantacties voor de inrichting van het nieuwe 
groen en recreatiegebied “Frijthout” die de gemeente 
momenteel inricht. Hierbij dragen we maar wat graag 
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ons steentje (of beter struiken en Knotwilgen) toe bij. De samenwerking met de gemeente Hove en het Landschapspark ver-
liep hierbij erg constructief.

• De afdeling organiseerde opnieuw een behaag-natuurlijk actie op het grondgebied van de afdeling en voor de ganse stad 
Antwerpen. Te Wilrijk, Hove en Edegem werden voor meer dan 1,5 km nieuwe hagen aangeplant met streekeigen soorten. 
Vooral te Hove werd heel wat verkocht, deels door een grote participatie van de gemeente voor de inrichting van Frijthout. 

• De beheeractiviteiten van de afdeling zijn groeiende met het aantal toegenomen gebieden. De belangrijkste activiteiten 
vinden nog steeds plaats op Fort 7 en Groen Neerland. Te Edegem werden vooral te Kattenbroek en in Hogerhagenbos heel 
wat beheerwerken uitgevoerd samen met de Bioklas.  De inrichtingswerken in het Uilenbos gingen van start in september 
met het uitwerken van de wandelpaden. 

• 4 mooie rAntGroen-nummers met veel aandacht voor fotografisch werk van eigen leden. De nieuwe website van de vereni-
ging is snel erg populair geworden en samen met de afdelingsfacebook vormen ze de drie pilaren van de afdelingscommu-
nicatie met de leden.  

• Het landschapspark Zuidrand is een belangrijke partner voor de afdeling in de samenwerking rond trage wegen en het 
behoud van de open ruimte. Samen met de gemeente Hove heeft het landschapspark de afdeling bijzonder goed geholpen bij 
de aankoop van de OCMW gronden van de stad Antwerpen in de Grote Boshoek (grens Hove-Boechout-Lint), het Uilenbos. 
Op 17 augustus ondertekenden we het contract voor de overdacht. Dit zou onmogelijk geweest zijn zonder de financiële 
contributies vanwege het strategisch plan en de de gemeente Hove. Op de LAV kwam een staande ovatie voor deze steun.

Voor 2018 zal de aandacht van de afdeling in belangrijke mate gericht zijn op de volgende projecten: 
1) de verdere uitbouw van het beheerteam, en de uitwerking van het beheerplan voor het Uilenbos te Hove inclusief de aankoop 
van het perceel met een tweede toegangsweg tot het bos. Deze aankoop werd reeds gerealiseerd begin 2018
2) de aankoop van een perceel langsheen de Edegemse beek “Aen den Boeren Leeger”
3) ondersteuning bij de natuurinrichting en -beheer op het Frijthout te Hove 
4) de verdere uitbouw van het beheer van de groengebieden in beheer gegeven aan de afdeling te Edegem
5) de verdere uitvoering van de werken aan het monument op Fort 7.

De LAV verleende goedkeuring om de terreinen aan de Edegemse beek te kopen, mits gepaste steun vanwege de gemeente 
Edegem.

De resultatenrekening van 2018 (tabel p.18) toonde een beperkt batig saldo van 664 € nadat reserveringen van 5000 € voor 
de afbetaling van de schulden voor het Uilenbos en 1000 € voor het onderhoud van het monument Fort 7 werden voorzien. Dit 
resultaat was het gevolg van het wegwerken van enkele typische verliesposten, de  hoge activiteitsgraad, de groei van het aantal 
leden en het positief resultaat van activiteiten zoals de behaagactie, de opendeurdag en de vele gidsbeurten. Anderzijds hebben 
we geen grote materiaalaankopen meer verricht. Ook de LAV die vroeger gratis was draagt nu in grote mate bij door giften ter 
onder steuning van de aankoopprojecten. 
Naast deze positieve factoren is vooral het rondbrengen van de rAntGroen i.p.v. verzending via de post een belangrijke bijdrage 
om de lokale werking te kunnen bekostigen. 
De Minasubsidiëring, de toelagen van Wilrijk en Edegem in de werking en de tussenkomst uit het lidgeld door Natuurpunt zijn 
absoluut noodzakelijk om de activiteiten in de afdeling te Edegem en Wilrijk (Fort 7, Groen Neerland) te kunnen verzekeren.

De LAV keurde de resultatenrekening voor 2017 unaniem goed en bedankte de penningmeester in het bijzonder voor het 
puike werk.

De begroting voor 2018 werd met de nodige voorzichtigheid opgesteld (zie tabel p.18) en voorziet ongeveer 13500 € inkom-
sten. Er wordt uitgegaan van een beperkt verlies van 1300 € na de voorziening voor de afbetaling van de schulden aangegaan voor 
het Uilenbos (8000 €). We rekenen hierbij op belangrijke inkomsten van activiteiten (LAV, Fortengordel,…), het gestegen aantal 
leden en giften om het verlies te kunnen wegwerken. 
Het eigen vermogen van de afdeling bedraagt ongeveer 126.000 € het grootste deel hiervan geparkeerd op het reservatenfonds 
te Mechelen. Voor de geplande toekomstige aankopen van gebieden (Edegem en Geitenpad te Wilrijk) zullen de reserves (cash en 
reservatenfonds) verder moeten worden aangesproken. Deze zullen echter niet volstaan om deze hoge uitgaven te financieren. De 
LAV herbevestigde daarom de noodzaak om jaarlijks best 10.000 € te kunnen reserveren uit de opbrengsten, voor de afbetaling 
van deze gebieden.

De LAV keurde het begrotingsvoorstel 2018 unaniem goed en verleende het bestuur een mandaat om de reserves aan te 
wenden voor de aankoop van nieuwe gebieden te Edegem (Aan den Boeren Leeger) en Wilrijk (aan het Geitenpad).
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Bestuurders: De voorstellen tot verlenging van de bestuursmandaten van 
Nicole Boussemaere (cursussen),  Els Wynants en Lucy de Nave (bestuurs-
leden) werden unaniem herbevestigd door de LAV voor een periode van 3 
jaar.  
De LAV keurde verder éénparig de volgende afvaardiging voor de Alge-
mene Vergadering van Natuurpunt goed: 
voor Natuurstudie (vzw): Walter Van Spaendonk, voor Natuurbeheer (vzw): 
Tuur Wuyts, voor Educatie (vzw): Nicole Boussemaere, Erlend Hansen voor 
Beleid (informeel). 
De afdeling kan bovendien 3 (of 4) bijkomende vertegenwoordigers sturen 
door het ledenaantal (op het moment van de LAV was nog geen bevestiging 
hiervan ontvangen): Rudi Leemans, Floris Van Volsem, Hugo Waeterschoot 
en Lucy de Nave indien een 4de kandidaat kan.
De LAV dankte de bestuursleden, coördinatoren en de vele vrijwilligers voor 
hun zeer gewaardeerde inzet voor de afdeling het afgelopen jaar en het be-
reikte resultaat. 

Hugo Waeterschoot    Erlend Hansen
Voorzitter     Secretaris

 Overzicht bestuursleden en coördinatoren voor de afdeling Zuidrand Antwerpen

 Voorzitter en behaag: Hugo Waeterschoot
 Secretaris: Erlend Hansen
 Penningmeester: Guido Callaerts  
 Beheerteam coördinatoren Fort 7: Tuur Wuyts en Eddie Schild
 Conservator “Groen Neerland”: Rudi Leemans
 Fort Monument, ledenadministratie en rAntGroen bedeling: Stany Marichal
 Coördinator Cursussen/Educatie: Nicole Boussemaere
 Coördinator Activiteitenkalender en Tijdschrift: Guido Van Boeckel
 Coördinatoren Beleid-Minaraadvertegenwoordigers 

• Edegem: Kris Vos, Johan Claessens
• Hove : Hugo Waeterschoot, Wim Van Deynze
• Antwerpen: Rudi Leemans, Lucy de Nave

 Coördinator Website, Facebook: Eva Suls,  Niels Schild, Bob Gabriels
 Coördinator Activiteitenregistratie: Kris Vos
 Coördinator historische gidsen Fort 7: Philippe Vanhove
 Vrije bestuursleden: Els Wijnants, Lucy de Nave, Floris van Volsem en Maggy Troffaes
 Coördinator Waarnemingen.be: Veerle De Saedeleer

Tabel 1

Resultaten per activiteit 2016 2017

1 Bestuur 6.757,40 € 7.935,59 €

Huisvesting -667,03 € -870,75 €

Uitrusting & investeringen -770,87 € -234,37 €

Toelagen & giften 8.694,78 € 9.182,00 €

Natuurpunt lidgelden 5.394,78 € 5.782,00 €

Mina 1.000,00 € 1.000,00 €

Beheer Edegem 300,00 € 300,00 €

District Wilrijk 2.000,00 € 2.000,00 €

Giften privé 100,00 €

Intresten 366,23 € 66,90 €

LAV -412,48 € 181,22 €

Diverse kosten & baten -453,23 € -389,41 €

2 Natuurreizen & activiteiten -459,20 € -544,93 €

Daguitstappen met bus & WE -27,50 €

Diverse activiteiten -517,43 €

Zonnewendes 125,00 €

Foutendag -641,43 €

Nachtvlinderexcursie -1,00 €

3 Cursussen 571,50 € 712,67 €

Paddestoelen 569,67 €

Geologie 143,00 €

4 Winteravonden -135,00 € 120,10 €

5 Natuur & monumentbeheer -1.365,88 € 1.302,19 €

Natuurgebieden -1.605,90 € 112,19 €

Beheer Edegem -54,55 €

Beheer Neerland 91,25 € 196,80 €

Beheer Fort 7 -2.742,15 € -30,06 €

Monument Fort 7 240,02 € 1.190,00 €

6 Verkopen 1.599,94 € 2.091,32 €

Eten & drinken 2.061,32 €

Kalenders 30,00 €

7 Behaagactie 911,27 € 1.366,74 €

8 Public relations -5.357,12 € -4.228,22 €

rAntGroen -5.294,20 € -4.195,55 €

Website -62,92 € -32,67 €

RESULTAAT 887,00 € 6.664,00 €

Tabel 1

Begroting 2018 IN UIT

Huisvesting -850,00 €

Toelagen 9000,00 €

Intresten 50,00 €

LAV 200,00 €

Diverse kosten & baten -400,00 €

Busreizen & dagactiviteiten 100,00 €

Cursussen & winteravonden 500,00 €

Natuurgebieden -500,00 €

Monument 1000,00 €

Natuurartikelen & drank 1500,00 €

Kalenders 100,00 €

rAntGroen -5000,00 €

Behaag 1000,00 €

Afbetaling schulden & aankopen -8000,00 €

Totaal 13450,00 € -14750,00 €

Netto-tekort -1300,00 €
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9 Historische Wandeling Fort 7  Monument in 2017 GRATIS 
datum vertrek activiteit deelnemers 

1/14/17 14 u Historische wandeling 4 GRATIS 
2/19/17 14 u Historische wandeling 25 GRATIS 
3/19/17 10 u Historische wandeling 5 GRATIS 
4/22/17 14 u Historische wandeling 34 GRATIS 
5/21/17 10 u -18 u Fortengordeldag   bezoekers  201 GRATIS 
6/17/17 14 u Historische wandeling 15 GRATIS 
9/17/17 10 u Historische wandeling 14 GRATIS 

10/21/17 14 u Historische wandeling 32 GRATIS 
11/26/17 10 u Historische wandeling 8 GRATIS 

9 TOTAAL 338

9 Rondleidingen en fotoshoots in Fort 7 in 2017 Betalend 
datum vertrek activiteit deelnemers EUR
28/01 10 u Fotoshoot fort 7 3 € 30
25/03 10 u Fotoshoot fort 7 3 € 30
29/04 10 u Fotoshoot fort 7 4 € 40
24/06 10 u Fotoshoot fort 7 4 € 40
23/09 10 u For-Toshoot fort 7  linker 1/2 cap. 3 € 30
07/10 10 u Fotoshoot fort 7 12 € 120
14/10 10 u Fotoshoot fort 7 6 € 60
28/10 10 u Fotoshoot fort 7 Reduit 5 € 50

19-dec. 14.00 fotografieklas 5 € 34

9 TOTAAL 45 € 434

8 Historische Wandelingen + 1 FILM OPNAME  Fort 7  Monument in 2017 Betalend 
datum vertrek Prive-Scholen en Filmopnamen deelnemers INKOMSTEN 
16/01 10 u Sint Ursula  3 klassen 62 € 90
17/01 10 u District Wilrijk 14 € 60
12/03 10 u Para-club 17 € 30
23/04 14,00 privé 10 € 40
29/04 14 u Danks 18 € 40
30/05 14 u privé 17 € 30
06/06 10 u Parkschool 1 klas 24 € 30
17/06 17 u - 23.50 u Video opname MOJO 9 € 250
14/10 14 u BASF 15 € 50

8 TOTAAL 186 € 620

TOTAAL DEELNEMERS EN  OPBRENGSTEN   voor 2017 deelnemers inkomsten 
Gratis rondleiding  Fort 7 Monument 338
Rondleiding  Fort 7   For-Toshoot  2017 45 € 434
Rondleiding  Fort 7 op aanvraag 186 € 620

                                         
TOTAAL 569 € 1.054

Bezoekersaantal op de jaarlijkse  Fortengordeldag in mei   2014-2017
2014 1520 1 ste jaar na de officiële opening 
2015 700 2 de jaar
2016 450 3 de jaar
2017 1150 4 de jaar
2018 ? Iedereen van harte welkom op 20 mei 2018 ,   open van 10 u tot 18 u. 

TOTAAL 3820
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Vogelreis  15 -22 september 2018, 
ter gelegenheid van 5 jaar vogelwerkgroep ARDEA  
Wat denk je van een weekje naar Tarifa… genieten van de vogeltrek ?

Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
Begeleiding: Erik Raes 03/484 65 33( na 19.00 u.), Peggy Janssens, Sonja Van Kerckhove

Welke vogelliefhebber en -fotograaf droomt er niet van getuige te zijn van de najaarsvogeltrek in Tarifa (Andalusië), het meest 
zuidelijkste puntje van Europa op slechts 14 km van Afrika
Je kan je droom nu waarmaken door tijdig in te schrijven voor deze prachtige natuurreis van 8 dagen (7 overnachtingen) vol ledig 
verzorgd door het ARDEA-team en dit voor de democratische prijs van 890 euro per persoon. 
In deze prijs is inbegrepen: retourvlucht vanuit Antwerpen, verblijf in prima hotel op basis van volpension, het gebruik van 2 
minibusjes, het volledig excursieprogramma, een boottocht op zoek naar dolfijnen, zeevogels en diverse zeefauna. En last but not 
least de unieke sfeer onder vogel- en natuurvrienden van ARDEA.
Alle bijkomende info vind je in de reisaankondiging op de ARDEA blog  http://ardea.hobokensepolder.be/#category8
Praktisch
Om van deze reis te kunnen genieten moet je lid zijn van Natuurpunt.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 16. Informeer eerst bij de organisatoren of er nog plaats beschikbaar is. 
Als er nog plaats is stort dan een voorschot van 445 €/pp op rekening BE81 5230 8065 0424 van NATUURPUNT HOBOKENSE 
POLDER-ARDEA met vermelding: Tarifa, naam van de deelnemer(s) en GSM nummer(s).
Op een nader te bepalen datum er in augustus zal er een briefing georganiseerd worden voor de deelnemers.

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

Bovendien krijg je als lid van Natuurpunt steeds 10 % onmiddellijke 
korting aan de kassa bij de aankoop van een paar nieuwe schoenen. De 
enige voorwaarde is je lidkaart laten zien en een paar oude schoenen 
meebrengen. Ook de opbrengst van de oude schoenen gaat naar een 
goed doel, een aantal ontwikkelingsprojecten in Afrika.
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Niet alleen in het Olympisch stadion werd de afgelopen vijf jaar een mooi Kiels verhaal geschreven. Ook 
het verhaal van onze vogelwerkgroep, die ooit ontsproot uit de werkingen van de Hobokense trektelpost en 
het project Slechtvalken op ’t Kiel, duurt ondertussen vijf jaar en is op zich toch wel bijzonder. Niet in het 
minst omdat we actief zijn in een randstedelijk gebied, zonder grote open ruimte of grote natuurgebieden 
noch natuurlijke landschappen. In onze regio is het in feite echt zoeken naar stukjes natuur, en dus ook 
naar vogels. Maar, zo blijkt uit al onze tellingen en waarnemingen, wie in dit redelijk vol gebouwd gebied 
de tijd neemt om goed te kijken, kan een schat aan vogelrijkdom ontdekken. (Lees er maar eens het laatste 

vogelverslag op na, via onze website). Na een jaar of vijf kunnen we wel stellen dat we min of meer een zicht hebben op de vogels 
in ons werkingsgebied. Monitoring, tellingen, inventarisaties… bewijzen dat het vogelbestand hier erg divers is, maar ook zeer 
kwetsbaar. Niet alleen veelvoorkomende tuinvogels, maar heel wat soorten roofvogels, bosvogels, zangvogels, watervogels…en zelfs 
nog hier en daar wat weidevogels werden genoteerd. Meer en meer worden die gegevens gebruikt bij beleidsvorming, planologie, 
natuurbeheersplannen etc. Het natuurstudiewerk (onderzoek) is dan ook één van onze kerntaken. Een ander belangrijk aspect van 
onze werking is het werken aan concrete beschermingsprojecten. Met de roofvogel- en uilenwerking (Aruw) werd al hard gewerkt 
aan nestkasten voor o.a. uilen en valken. Vanaf dit jaar starten we ook met nestkasten voor vliegenvangers. Zwaluwen en  Kieviten 
krijgen ook onze aandacht. Het in kaart brengen van die zeldzaam wordende soorten kan helpen om hun habitats te beschermen: 
van een stuk weiland, een oude wilgenrij tot een golfterrein, een parkeerterrein of een snelwegberm,… overal zijn er potenties om een 
vogelvriendelijkere omgeving te creëren. We werken er aan, waar mogelijk.
Naast het vele veld- en bureau werk, trekt onze vogelwerkgroep er ook vaak op uit om samen met een breed publiek vogels te gaan 
observeren en de natuur (ook elders) te beleven. Samen met geregelde info-avonden, voordrachten en cursussen, zetten we met 
tal van excursies zo ook in op educatie. Vogels zijn immers een zeer dankbare, fascinerende insteek naar een ruimere interesse voor 
natuurbescherming. Die grote interesse stellen we ook vast bij het succes van onze vogel-meerdaagsen. Na (verlengde) weekends in 
Cap Gris Nez, de Oostkantons, Groningen en het Lac Du Der trekken we in dit feestelijk jaar voor een onvervalst avontuur naar het 
Zuid-Spaanse Tarifa (zie p.20).
Als we het overzicht maken van onze activiteiten, staan we zelf wel verbaasd over hoe breed en ver het ondertussen allemaal reikt. Dat 
danken we aan een zeer enthousiaste kern vrijwilligers, met veel diverse talenten en ervaringen, en hun gedeelde passie voor vogels. 
Het is aanmoedigend te horen dat onze vogelwerkgroep ook elders gekend is en zelfs anderen inspireert om ook krachten te bundelen 
rond vogelstudie en –bescherming.
Maar we zijn in ons 5e kalenderjaar nog lang niet volwassen. Een stevige subadult zijn we misschien al wel een beetje. Er ligt nog veel 
werk op de plank om onze werking te verbeteren. Een belangrijk project is zo  de ARDEA-Bib: een digitale databank met beelden, 
verslagen, foto’s van vogels en onderzoek, die zowel een archief vormt maar ook kan worden aangewend voor publicaties etc. De 
architectuur van de ARDEA-Bib is gemaakt, maar voor het beheer er van zoeken we nog één à twee vrijwilligers (m/v) die af en toe de 
ingezonden beelden digitaal willen ordenen. Wil je hier aan meehelpen, en zo een ARDEA-Bib-admin worden? Dat zou geweldig zijn. 
Want voor we het weten is ARDEA 10 jaar oud, en is een schat aan waardevolle informatie en uniek beeldmateriaal te verspreid en 
onbruikbaar. Interesse? Meld je aan via een mailtje. 
Met een drukke activiteitenkalender in de komende lente en zomer voor de boeg, hopen we natuurlijk ook stevig in beweging te 
blijven. En op die manier toch ook een beetje jong.  Jong je met ons mee?

Voor vogelwerkgroep ARDEA,
Joris Van Reusel• 

Vogelverslag regionale waarnemingen: hobokensepolder.be/vwg-ardea• 
Email naar ARDEA: ardea@hobokensepolder.be

Sinds kort staat er een live camera in de Nestkast van de slechtvalken die op de toren van 
Agfa-Gevaert staat.Met onderstaande link kan u het schouwspel volgen
http://www.agfa.be/slechtvalken/webcam/

ARDEA 5 JAAR JONG
ARDEA nieuws Lente 2018
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Trektellingen TTP HP april tot 5 mei 2018
ARDEA nodigt iedereen uit om mee te komen trektellen in Hoboken. Dat kan op twee manieren:

Eén: ben je een doorwinterde trekteller en heb je een flexibele agenda? 
Weersafhankelijke trektellingen op trektelpost Hoboken-Polder (data onbekend) De voorbije jaren leerden dat de voorjaarstrek 
minder intens verloopt dan de najaarstrek. Wisselvallig lenteweer maakt het doortrekken van vogels in grote getalen er ook niet 
beter op. De resultaten van die recente lentetrektellingen waren dan ook wat minder boeiend, zodat ARDEA besloot om vanaf 
2017 de trektelpost op de Scheldedijk aan de Hobokense Polder tijdens het voorjaar enkel te bemannen bij aangekondigd goed 
trek-weer. Dat wil zeggen: droog, matige wind (3 BFT) uit NO. Onze doorwinterde trektellers Maarten en Walter houden de weer-
berichten in die periode dagelijks in het oog, en via Luc wordt het tellen dan daags voordien aangekondigd op de blog. Er wordt 
dan ook geteld van 8 uur tot de middag. Wie interresse heeft om hierbij aanwezig te zijn, volgt dus best ook het weerbericht en de 
blog. Op de website www.hobokensepolder.be/trektellen  kan je de telresultaten volgen. 

Of twee: wil je eerder eens kennismaken en ingeleid worden in de trektel-kunde?  
Eénmalige trektelling met gids (zaterdag 7 april) Weer of geen weer, de trektelpost wordt sowieso geopend en iedereen is welkom. 
Onze meest ervaren trektellers en telpost-oprichter Luc Van Schoor zullen dan graag hun arendsogen, hun scherpste oren en hun 
telescopen inzetten om u zo veel mogelijk te laten kennismaken met de overvliegende trekvogels en de kneepjes van het vak bij dit 
bijzonder vogelonderzoek. Altijd zijn er wel verrassende waarnemingen te noteren, maar zelfs zonder die onregelmatige uitschie-
ters is het een bijzonder leerrijke ervaring.

Praktisch: best  op voorhand eventjes de ARDEA-tellers verwittigen:
Maarten (mmortar@hotmail.com ) of 
Walter (deweger.walter@skynet.be)
en via de blog de berichtgeving volgen. 
Plaats: Scheldedijk Hobokens Polder, via Petroleumkaai (parking) of via Polderstad.  Meebrengen: (warme) drank, klapstoeltje.

Selectief broedvogelonderzoek , lente 2018 – vogelwerkgroep ARDEA
Coördinatie: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09 - luc.vanschoor@scarlet.be

Nachtengalenpark – Den Brandt – Museumpark Middelheim
De aanvraag  door Natuurpunt Studie  voor een selectieve broedvogelinventarisatie  in opdracht van Stad Antwerpen is bij het ter 
perse gaan nog niet door de stadsadministratie  bevestigd. De eerste voorlopige rondes begin maart,  met speciale aandacht voor 
spechten e.a. holenbroeders, en een door ARDEA- vogelgidsen begeleide publieke spechtenwandeling in het museumpark Mid-
delheim op 10 maart, werden in de parken uitgevoerd.
Voor meer info over nieuwe geplande inventarisatie-ronden zie de ARDEA-blog 
Wie graag wil deelnemen aan dit broedvogelonderzoek in de parken contacteert best Luc 

Uilenbos –Hove
In april worden een tiental nestkasten voor vliegenvangers 
(Bonte en Grauwe (foto)) op geschikte plaatsen aange-
bracht in dit nieuwe natuurgebied van Natuurpunt.  AR-
DEA zal na het uitvoerig broedvogelonderzoek in 2017 
zich deze lente beperken tot een selectieve inventarisatie 
van enkele typische bosvogelsoorten als Grauwe vliegen-
vanger en Middelste bonte specht.  Zie voor verdere infor-
matie eveneens op de ARDEA –blog.
Belangstellende vogelaars zijn hier eveneens zeer welkom .



 beheer
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Fort 7 nieuws           Tuur Wuyts
Hoe is de winterperiode zoal verlopen op het fort ?       
Welnu rond half december heeft het nog wat gesneeuwd, veel stelde het niet voor, maar toch geeft het steeds een speciaal cachet 
aan de omgeving.   Op 16 december werd de Vos gezien in de Smalle weg en hier en daar ruiken we sindsdien de geursporen van 
deze slimme jager.  
Gekraagde aardster is op verschillende plaatsen te vinden, de Gewimperde aardster groeit alleen in de omgeving van de bijenkas-
ten.  Deze paddenstoel is kleiner, heeft omgekrulde slippen en kan met wat verbeelding vergeleken worden  met een fopspeen.  
Bezoekers van het reservaat verbazen zich steeds over het voorkomen en de fraaie vorm van Aard sterren en verklaren spontaan 
dat ze nog nooit dergelijke paddenstoelen elders gezien hebben !  Kinderen zijn er tuk op om de sporenzak lichtjes in te drukken 
om zo een wolkje sporen te zien ontsnappen.                   
Begin en half januari woedde er over het land een stevige storm met felle rukwinden. De gevolgen op het fort waren talloze af-
gerukte takken  en twijgen maar ook een aantal grote bomen werden ontworteld of braken af. Resultaat een aantal versperde 
wandelpaden.  Het waren vooral oudere wilgen en berken die er tussenuit vielen.  Zo komt er dus weer plaats voor nieuwe bomen 
en struiken.   De beheerploeg had de handen vol met kettingzaag en snoeischaren om alles op te ruimen. 
Iets heel anders. Nu de winters niet meer zo streng zijn lukken sommige planten erin om te blijven bloeien in dit jaargetijde.  Zo 
heeft één exemplaar van Jacobskruiskruid tijdens de jaarwisseling gezorgd voor een streepje geel in een voeg van de betonweg.
Buizerds worden gans het jaar boven en op het fort gezien. Sperwer is veel minder frequent maar op 27 januari werd toch een 
overvliegend exemplaar opgemerkt !
Half januari was  de bloei van de Hazelaar reeds over zijn hoogtepunt.     
De provincie Antwerpen doet dit jaar een stilteonderzoek op bepaalde plaatsen van het fort. Eén van haar medewerkers komt op 
verschillende tijdstippen geluid registreren met gespecialiseerde apparatuur.  Deze proeven kunnen plaats hebben tussen 7 u. en  
23 u.     Benieuwd wat de resultaten en conclusies zullen zijn.            
Om verdere aftakeling van het monument tegen te gaan werd besloten om bomen die op minder dan 1,50 m van de rand van 
de gevels staan te verwijderen. Dit is wel een hele klus en zo werd het Hoofdfrontgebouw reeds aangepakt. Er zijn wel voor- als 
tegenstanders van deze ingreep. De toekomst zal uitwijzen of dit een goede ingreep was.              
Een teken van de naderende lente is het roffelen van de Grote bonte specht en het “lachen” van de Groene specht.       
Op 15 februari noteerde men ook reeds 1 ex. van de Fuut en verschillende Slobeenden.  Het zou mooi zijn indien de Fuut nog eens 
tot broeden  komt op het vestingwater !
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De nieuwe KiTe Lynx HD
Door naTuurpunT verKozen ToT  

De besTe verreKijKer van HeT jaar !

uiTzonDerLijKe LeDenKorTing!

Natuurpunt Optiekshop 
Sights Of Nature

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

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

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

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

Landschapsfeest Frijthout
24 juni van 15.00 u. tot 18.00 u.
Jaren heeft Hove er naar uitgekeken en einde lijk is 
het zover. Op zondag 24 juni openen we feestelijk 
een belangrijke nieuwe groene ruimte: Frijthout. 
Een maisakker omtoveren tot een landschapspark 
was dan ook geen kleine klus waaraan onze afdeling 
maar al te graag heeft meegewerkt door plant- en 
educatieve acties. 
Frijthout is nu dus ingericht en klaar om jullie te 
ontvangen. De gemeente Hove maakte samen met 
haar partners in dit project (Streekvereniging Zuid-
rand, Kempisch Landschap en Natuurpunt Zuid-
rand) van het Frijthout een plek waar ruimte is voor 
water, natuur, fietsers, wandelaars en kinderen.
We nodigen daarom iedereen uit op zondag 24 juni. 
De activiteiten starten om 15.00 u. en lopen door tot 
18.00 u. Ook Natuurpunt Zuidrand zal er aanwezig 
zijn met een educatieve stand. Kom kennis maken met het mooie landschap, geniet van een streepje muziek, proef van heel wat 
lekkers, bezoek de streekstandjes. Kortom, beleef een heerlijke namiddag.
De ingang van het gebied kan je vinden via de Oudstrijdersstraat te Hove. Je komt best wel met de fiets of het openbaar vervoer 
want parkeerplaats is er erg schaars. 
Organisatie: gemeente Hove (milieu@hove.be) en Hugo Waeterschoot (hugo.waeterschoot@scarlet.be)

We zoeken nog enkele medewerkers voor de educatieve stand van Natuurpunt en voor ondersteuning van de gemeente Hove 
om deze namiddag in goede banen te leiden.



rAntGroen - 25

 studie

Steeds meer overwinterende Geelgorzen in de Westhoek dankzij wintervoedselveldjes

Op zondag 7 januari telden 46 vrijwilligers op 64 veldjes met wintergraan of Japanse haver in het westen van West-
Vlaanderen een nieuw recordaantal overwinterende Geelgorzen. Niet minder dan 880 zijn er geteld. Het vorige 
record van 748, van twee winters geleden, werd daarmee duidelijk gebroken. Die Geelgors, die ging toch achteruit?

Wel, die Geelgors ging inderdaad achteruit, en sterk. Tot begin de jaren 80 kwam deze gele akkervogel werkelijk overal in Vlaan-
deren voor, van in de duinen tot aan de Maas. Het was één van de meest algemene vogels van kleinschalige landschappen met 
hagen en hier en daar een boom. Met het verdwijnen van die hagen, van winterse graanstoppels, mestvaalten in de open lucht en 
kruiden in de wegbermen, kreeg de Geelgors grote honger in de winter. Hun aantal nam een steile duik en ook de verspreiding 
kromp sterk. In West-Vlaanderen verdween de “Gèspiet” (spreek uit: “Hèspiet”) volledig, op een smalle strook van 5 à 10 km langs 
de Franse grens na, tussen Alveringem en Dranouter. Over die grens in Frankrijk is het nog altijd een wijdverspreide broedvogel, 
maar de landbouwintensivering laat zich intussen ook daar voelen. Kortom, het was tijd voor actie.

Hongerwinter
De provincie West-Vlaanderen laat sinds 2003 enkele graanveldjes rond haar provinciedomein de Kemmelberg ongeoogst om de 
vogels van wintervoedsel te voorzien. Dat werkte van bij het begin heel goed. Het eerste record bedroeg 40 exemplaren. Intussen 
doen zowel het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, het Regionaal Landschap Westhoek, de Vlaamse Landmaatschappij 
en natuurlijk heel wat landbouwers mee. Tijdens de huidige winter komen we daarom aan vele tientallen dergelijke akkertjes. Die 
kunnen meer vogels van voedsel voorzien. Dankzij dit project zien we toenemende winteraantallen en blijft de broedpopulatie van 
West-Vlaanderen al sinds 2004 stabiel rond 120 koppels.

De Geelgorzen verspreiden zich ’s winters in groepjes, variërend van enkele tot een vijftigtal vogels. Op de beste percelen zijn de 
groepen in de tweede helft van de winter vaak groter, soms tellen ze tot 200 stuks. We weten niet of het vooral lokale vogels zijn 
of dat er veel trekvogels tussen zitten. Er zijn er al veel geringd, maar het is wachten op terugmeldingen.

Andere zaadetende vogels profiteren graag mee. Zelfs van de in de provincie uitgestorven Grauwe gors overwinteren er elk jaar 
een paar. De meest algemene zijn Vink, Rietgors, Ringmus, Groenling, Keep, Putter, Patrijs (in beperkte mate), Fazant, en nog 
veel meer. Er zijn al enkele tientallen soorten op die veldjes gezien. Vorig jaar overwinterden er zelfs twee Witkopgorzen, extreem 
zeldzame dwaalgasten uit Siberië. Roofvogels vinden er muizen. De Sperwer komt graag een duik doen in de groepen vogels maar 
die zijn heel alert en stuiven bij het minste gevaar alle kanten uit, liefst naar doornige struiken. Het lukt Sperwers bijna nooit om 
een Geelgors uit zo’n groep te plukken.

De beste resultaten worden geboekt waar het veld zonnig gelegen is, het graan van goede kwaliteit en waar een doornhaag vlakbij 
staat om te gaan rusten of schuilen.
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Japanse haver, het ei van Columbus voor de late winter
Japanse haver is een gewas dat steeds vaker als groenbedekker wordt gebruikt. Het wordt gezaaid na de graanoogst om de stop-
pel in de winter bedekt te houden en stikstof uit de bodem op te nemen. Na de winter is het kapotgevroren en kan het gewoon 
ondergeploegd worden. We ontdekten dat, als je het voor 15 augustus zaait, het nog in zaad kan komen dat beschikbaar blijft tot 
in de late winter. Het ei van Columbus! Echt graan zoals tarwe is tegen dan al lang op of rot.

Het einde van de winter is de zwaarste hongerperiode voor akkervogels. Rijpe Japanse haver trekt echter massa’s zaadetende 
vogels aan, ook Geelgorzen. Het is veel goedkoper dan graan, omdat je het veld niet een jaar lang moet ‘huren’ van een landbou-
wer. Het schiet niet opnieuw op uit dat zaad, een groot voordeel voor de boer. Medewerkers van het Regionaal Landschap en de 
Vlaamse Landmaatschappij gaan actief op zoek naar boeren die zo vroeg willen zaaien in ruil voor gratis zaaizaad. En dat werkt. 
Het is deugddoend dat een effectieve akkervogelmaatregel al eens simpel en goedkoop kan zijn.

En de rest van het jaar?
Met de wintermaatregelen zit het dus goed. De zomermaatregelen spitsen zich toe op het voorzien van insectenrijke plaatsen en 
brede, liefst gevlochten hagen. Dat gaat voorlopig moeizamer. De maatregelen staan in het provinciale actieplan voor de Geelgors, 
dat je hier kunt nalezen:https://www.west-vlaanderen.be/soortenbescherming.

Met de steun van het Interreg-project TEC! (“Tous Eco-Citoyens!” of “Iedereen Eco-burger!”) exporteren we onze knowhow nu ook 
naar Henegouwen en Noord-Frankrijk, waar nog veel meer Geelgorzen te beschermen zijn.

Tekst: Olivier Dochy, Natuurmedewerker provincie West-Vlaanderen

De Sperwer (foto: Guy Borremans)komt graag een duik doen in de groepen vogels maar die zijn heel alert en stuiven bij het minste 
gevaar alle kanten uit
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Speuren in de vijver  voor onze jonge lezers

Eva Suls

Klein maar lastig

Een klein dier waar we allen wel eens last van hebben is de steekmug.  Wat heeft die met de vijver te maken?  Heel eenvoudig: het 
is een insect waarvan de larve, net als die van de libel of de schietmot, in het water leeft.

De mug legt haar eitjes in stilstaand water.  Dat kan een vijver zijn, maar even goed een sloot, een plas of zelfs een conservenblik 
waar water in staat.  Uit het eitje komt snel een larve (13mm) tevoorschijn.  Deze heeft een duidelijke kop, geen pootjes, maar 
wel kleine haarborstels.  Hiermee wappert ze water naar haar kop en voedt ze zich met kleine deeltjes die in het water zweven.

De muggenlarve hangt ondersteboven aan het wateroppervlak.  Ze heeft achteraan haar lijf een ademhalingsbuisje waarmee ze 
zuurstof opneemt uit de lucht.

Wanneer een larve groot genoeg is, gaat ze verpoppen.  Uit de pop komt de volwassen mug tevoorschijn.  Zoals alle muggen en 
vliegen heeft ze maar twee vleugels.

De volwassen muggen gaan weer eitjes leggen, om dat te kunnen doen, moet het wijfje eerst bloed zuigen.  Daarom gaat ze op zoek 
naar een warmbloedig dier,bijvoorbeeld een mens of een huisdier.  De mug heeft een fijn, stevig buisje aan haar steeksnuit. Dat 
is de naald waarmee ze in de huid steekt een een beetje gif inspuit.  Dat gif dient om het bloed niet te laten stollen terwijl ze het 
opzuigt.  Anders zou haar zuigkanaaltje vlug verstopt geraken.  Alleen de vrouwtjes zuigen bloed, de mannetjes leven uitsluitend 
van plantensappen. Die sappen komen uit nectar van bloemen, kapotte vruchten en honingdauw van bladluizen. 
Het steken van de mug is niet altijd onschuldig, sommige muggensoorten kunnen een aantal ernstige tropische ziektes                                               
veroorzaken, zoals malaria en gele koorts. Jaarlijks sterven er mensen aan deze ziektes.
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Kinderen op Fort 7
Verslag: Chris De Ranter

De voorbije jaren had ik het geluk een groep 
kinderen te mogen begeleiden op een wan-
deling door ons mooie natuurgebied. Kin-
deren kijken vaak heel anders tegen de na-
tuur aan dan volwassenen doen. Uiteraard 
hebben ze ook graag dat elke plant, zwam, 
boom of vogel een naam heeft. Maar die 
onthouden is niet zo eenvoudig. Dan helpt 
het als er een verhaal aan verbonden wordt, 
zoals hoe de Salomonszegel aan zijn naam 
komt. En als ze dan na afloop van de wan-
deling ook echt een zegel mogen zetten in 
gesmolten vet, blijft de naam van de plant 
allicht veel beter in het geheugen geprent. 
Kinderen moet je uitdagen en aan het werk 
zetten: aan de hand van een silhouetkaart-
je het blad van de iep vinden bijvoorbeeld of 
allemaal een esdoornzaadje omhoog gooien 
en kijken wiens «helikoptertje» het langst in 
de lucht blijft. Merken dat de klittenband 
van je schoen afgekeken is van de zaad-
jes van de Klit en die zaadjes dan ook op je 
trui of in je haar «plakken». De onderkant 
van een paddenstoel bestuderen met een 
spiegeltje of een kevertje bekijken onder een 
loep. Het is sowieso leuk voor vol wassenen 
maar voor kinderen is het vaak een open-
baring. De «ah’s» en «oh’s» zijn dan niet uit 
de lucht. Ook wanneer we in het fortge-
bouw een Roesje «vangen» in het licht van 
de zaklamp of een Dagpauwoog en zelfs een 
keer een vleermuis. Het zijn ervaringen die 
ze mee naar huis nemen en waar ze nog da-
gen over praten. Bij kinderen is het niet zo 
belangrijk te weten dat de Kaardebol, Kaar-
debol heet en het Glad parelzaad, Glad pa-
relzaad, maar dat de verwondering gewekt 

is, de interesse, het respect voor de natuur. 
Dat ze allemaal eens hebben mogen voelen 
aan een Judasoor, met grote ogen hebben 
gekeken naar de drol van een vos. Dat ze de 
Roodborst, Winterkoning of Groene specht 
hebben horen roepen,... zulke dingen wek-
ken belangstelling en geven een goed gevoel. 
Ze wanen zich ont dekkingsreiziger in eigen 
land, zeker als er een reiger opvliegt uit de 
gracht of ze een dode Mol zien. Fijn is het 
ook te leren dat je kan tollen met eikels of 
kan fluiten op gras. Leuk is het om met 
herfstmateriaal zelf een paddenstoel te ma-
ken en dan te zien dan we met 12 kinderen 
12 verschillende paddenstoelen maakten. 
Plezant is het om allemaal ook eens een ko-
nijntje na te doen, of een eendje, zelfs een 
slang of een spin. Grappig is het om tikker-
tje te spelen door Kleefkruid op iemands 
kleren te hangen. Tof is het om na afloop 
met de gevonden stokjes, de noten, bessen, 
het mos,... een kunstig schilderij te ma-
ken, een weer spiegeling van een paar uren 
struinen in de natuur. Dat kinderen als een 
spons indrukken opdoen, bewijst volgende 
anekdote: Zegde een meisje tij dens een 
wandeling: «Het is hier zo stil. Laat ons ook 
eens allemaal zwijgen zodat we even kun-
nen genieten van die stilte in het bos.» En 
zo geschiedde. Een kippenvelmoment. Eén 
van de vele als je op pad gaat met kinderen...

ARDEA Ganzentocht naar
Zuid Holland (NL)
17/12/2017 - 14 deelnemers
Gids : Wim Roelant
Leiding : Rudy Van Cleuvenbergen
Verslag (Engels): Dr. Nina Dehnhard
On a rather frosty Sunday morning at 8 in 
the morning, 14 enthusiastic members of 
Vogelwerkgroep ARDEA-Natuurpunt Ant-
werpen Zuid met under the A12 viaduct 
at the Boomsesteenweg. In addition to us 
14 “ornithomaniacs”, we had the company 
of Clément Hospital, a French student in 
Erasmus at the Artesis Plantijn Hogeschool 
who wanted to document the interaction 
between humans and the environment for 
a photographic art-project – I am sure we 
were an interesting bunch of people to stu-
dy and photograph. After a bit of shuffling 
around of people, backpacks and telescopes, 
we left with four cars to our first destination 
in the Oudeland van Strijen south-west of 
Dordrecht. The expectations were high: les-
ser white-fronted geese (Dwerggans) from 
a re-introduction program in Sweden are 
traditionally wintering with barnacle geese 
(Brandgans) in the area. In addition, obser-
vations of a red-breasted goose (Roodhals-
gans) and  several cattle egrets (Koereiger) 

had been registered with waarneming.nl in 
the last days. The frosty and rather slippery 
conditions (along with clear blue sky and 
sun) persisted at our first stop in the Ou-
deland van Strijen, where we encountered 
several hundred barnacle geese and white-
fronted geese (Kolgans) and kept eyes out 
for the lesser white-fronted geese. While we 
had to wait a bit longer for this specialty, we 
found one – certainly escaped – bar-headed 
goose (Indische gans) and three cattle egrets, 
in a group of sheep. For the next couple of 
hours we criss-crossed through the polders 
of the Oudeland van Strijen, stopping mul-
tiple times (a challenge in regards to parking 
and not blocking off roads) to search the 
groups of barnacle and white-fronted geese 
for any of the more rare species. Already the 
second stop yielded six lesser white-fronted 
geese, two cackling geese (Kleine Canadese 
gans; Branta huchinsonii) and four lesser 
Canada geese (Middelste Canadese gans;  
Branta canadensis parvipes). At the next 
stop, Wim found us two pink-footed geese 
(Kleine rietgans), but the search for the 
red-breasted goose remained unsuccessful. 
Even though, the shear amount of barnacle 
geese (in the range of several thousand 
birds), white-fronted geese, lapwings (Kie-
viten) and starlings (Spreeuwen); all three 
species also in the four-digit-range was im-
pressive. Great white egrets (Grote zilver-
reiger), grey herons (Blauwe reiger), golden 
plovers (Goudplevier), wigeons (Smient), 
common buzzards (Buizerd) and common 
kestrels (Torenvalk) complemented the list 
(not to mention the more common spe-
cies such as mallards (Wilde eend), greylag 
geese (Grauwe gans)…). On the way to Ma-
riadijk the weather deteriorated, and our 
lunchbreak was well timed to evade the only 
shower of the day and warm up inside the 
restaurant with soup, coffee – or just enjoy 
a pintje. At 2 pm, we continued along the 
Watergatseweg with a nice mix of different 
ducks at ‘t Watergat (Slobeend, Krakeend, 
Wintertaling, Smient, Grote zaagbek) and 
our only sighting of a western marsh harrier 
(Bruine kiekendief) of the day. Few hundred 
metres down the road the next stop yielded 
a group of nine adult and one immature 
tundra swans (Kleine zwaan) in a mixed 
group of bean geese (Toendrarietgans), 
greylag, white-fronted and barnacle geese. 
After some more driving we stopped at the 
harbour of Battenoord to have a look at the 
flamingos that tend to winter here. Indeed, 
they were there, a group of 50, but quite far 
away. Closer-by a group of barnacle geese 
with a hybrid of cackling goose x barnacle 
goose was attracting those of us with came-
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ras and digiscopes.  Finally, a last stop at the 
southern end of the Philipsdam, with the 
aim to find sea eagles (Zeearend). The also 
present pintails (Pijlstaaart), black-necked 
grebes (Geoorde fuut) and shelducks (Berg-
eend) got little attention once two eagles 
had been spotted in a tree next to a nesting 
platform, later flying up. A nice finale of the 
day in the already dwindling light. Sum-
mary of the day in numbers: a roundabout 
10 hour trip, 200 km of driving, a list of 
60+ bird species (was this possible partridge 
(Patrijs) really a partridge? And how many 
species of flamingo? ;-) – somewhere in the 
5-digit range in regards to absolute numbers 
of birds seen.

Nieuwjaars-vogelexcursie ARDEA
07/01/2018 - 20 deelnemers
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: Marc Hofman
Verslag: Wim Roelant
Met een 20-tal gegadigden trokken we on-
der de deskundige begeleiding van Luc en 
Marc vandaag voor de eerste keer dit jaar op 
vogeltocht. De strakke wind liet ons koud 
(ook letterlijk!) toen we tijdens onze eerste 
stop in de Hoogerwaardpolder konden ge-
nieten van onder meer enkele vrouwtjes 
Nonnetje en een groepje Kleine zwanen. 
Daarna trokken we naar de Schorren van de 
Rattenkaai, waar wel geen rat – zelfs geen 
Kielse! (alhoewel) – te zien was. Wel zagen 
we er al enkele klassieke soorten als Berg-
eend, Rotgans en toch ook een Slechtvalk. In 
de verte werd er ook een Flamingo die hier 
al eerder gemeld was, ontdekt. Beetje raar 
om zo’n vogel die we normaal associëren 
met warmere oorden, hier te zien terwijl 
we gegeseld werden door een door merg 
en been snijdende Siberische noordooster. 
Een kort bezoek aan de Oesterdam leverde 
niets opzienbarends op. In tegenstelling tot 
andere jaren, trokken we vandaar uit niet 
verder richting Tholen. Luc en Marc leidden 
ons daarentegen naar het Schor van Waarde 
richting Zuid-Beveland. Daarna trokken 
we door langs de Kreek van Bath. Op beide 
plekken zagen we tal van eenden en ganzen. 
In de luwte van een grote schuur/hangar, 
deden we de naam van deze tocht de no-
dige eer aan door te klinken op het nieuwe 
jaar met enkele borreltjes jenever. Nadien 
reisde onze karavaan naar door de Zuid-Be-
velandse  polders richting Lewedorp waar 
in Pension/Café De Goede Verwachting 
de lunch genuttigd werd. Hier konden we 
overigens als bevoorrechte toeschouwers 
getuige zijn van het Wereldkampioen schap 
Driebanden voor Zeeuwen! Een ware stre-
ling voor het oog! Met een goedgevulde 
maag kropen we nadien in onze CO2 koet-
sen voor een bezoek aan het Veerse Meer. 

Een korte stop aan de Veerse Kreek, leverde 
mooie waarnemingen op van 2 IJsvogels, 
Witgatje, Geoorde fuut en Tureluur. Aan de 
Middelplaten kregen we een enorme massa 
steltlopers en eenden in de kijker. Zo kon-
den we onder meer genieten van Kanoeten, 
Bonte strandlopers, Goud- en Zilverplevie-
ren, Kluten en mits wat lange- afstands-
determineerwerk uiteindelijk ook 5 Kleine 
strandlopers. Op weg naar Kattendijke 
vonden we in een grote groep Brandganzen 
nog 3 Kleine rietganzen. De volgende stop 
aan de zeedijk van Kattendijke leverde ons 
prachtige waarnemingen van 3 Sneeuw-
gorzen, die op zeker moment op slechts 
een slordige 10 meter voor onze voeten op 
het strand hun kostje bijeen scharrelden. 
De dagen zijn nog kort dus met wat geluk 
waren we nog voor de invallende duisternis 
in de Yerseke Moeren. Hier wachtte ons een 
geslaagde observatie van een adulte witte 
fase Sneeuwgans. Gelukkig dat het niet 
sneeuwde! In het avondschemer namen 
we afscheid met zicht op een enorme groep 
Goudplevieren en Kieviten. Een mooi einde 
van een wederom zeer fijne jenevertocht! 
Bedankt aan de gids en leiding. Dat de rest 
van 2018 ook zo moge zijn!

Reisverslag van Rudi Leemans
13/01/2018 - 40 deelnemers
Presentatie: Rudi Leemans
Verslag: Tuur Wuyts
Rudi en zijn echtgenote Martine maken ge-
regeld verre reizen en zo zijn ze in 2016 naar 
Indochina getrokken met reisorganisatie 
Djoser. Met een beperkte groep maakt men 
avontuurlijke reizen. Hun groep bezocht 
Noord- en Zuid Vietnam. Hanoi is een brui-
sende stad waar massa’s jonge mensen op 
scooters rondtoeren.      Volgende bestem-
ming was de kuststad Hai Phon en vervol-
gens naar Ho Chi Minh stad, het vroegere 
Saigon. Ook hier een bedrijvigheid als in een 
mierennest! Volgend land was Laos waar 
o.a. Viongchen bezocht werd. Tenslotte 
naar Cambodja met zijn beroemde tempel-
stad Angkor Vat. Hoedje af voor de bouwers 
van dit complex!    Phom Penh, de hoofdstad 
werd ook verkend.  Voor de meesten onder 
ons is dat een onbekende wereld!
Het tweede luik van deze avond was een 
reisverslag van 2017 over Kirgistan met 
reisagentschap Kompas. Dit Aziatisch land 
is zeer bergachtig en ligt ingebed tussen Ka-
zachstan, China, Oezbekistan en Tadzjikis-
tan. In het Noord-Oosten ligt er een groot 
meer, nl. Issy  Kul.   De groep bezocht de stad 
Bisjek en het dunbevolkte binnenland.  Het 
is er vrij dor en boomloos en heeft een conti-
nentaal klimaat. Vele bewoners hier kennen 
nog een nomadisch bestaan en trekken met 
familie en  hun kudden paarden rond en 

overnachten in hun yoert. Ook avontuur-
lijke toeristen worden gehuisvest in zo’n 
yoert. Rudi toonde ons beelden van de plaat-
selijke bevolking en van de inheemse flora.
Kortom, het was voor de 40-tal aanwezigen 
een kennismaking met landen die letterlijk 
ver-van-ons-bed liggen .       
Bedankt Rudi ! 

Vogeltocht naar Lier-Anderstad
21/01/2018 - 9 deelnemers
Gids: Tuur Wuyts 
Leiding: Wim Vandeweyer 
Verslag: Tuur Wuyts                                                            
Met een select groepje startten we met 
deze klassieker onder de tochten. Het weer 
zat mee want het was vrij zonnig en haast 
windstil. Op de gebruikelijke parking zag 
Bart reeds een groepje Sijsjes overvliegen.    
We namen de dijk, kant Netekanaal naast 
het rietveld en de grote plas. Roodborst, 
Riet gors en Wintertaling werden gezien.  Op 
de plas waren er vrij weinig eenden.  Aan de 
rand stond een Blauwe reiger wat voor zich 
uit te staren en in de verte klapwiekte een 
Torenvalk.  Op het staketsel Kokmeeuwen, 
2 Stormmeeuwen en Zilvermeeuw. Langs 
het jachthaventje en zo de dijk op naast het 
Strijckersbroek waar we hoopten Ransuil te 
vinden maar ondanks ijverig speuren was 
het resultaat nihil.  Op het plasje aan de 
sluizen, dat grotendeels bedekt was met een 
dun laagje ijs, werden met moeite enkele 
Wintertalingen gezien. In rustig tempo ging 
het terug richting Lier stad terwijl we geno-
ten van het omliggende landschap. 
Terug aan de grote plas was er intussen een 
Knobbelzwaan aangekomen. In de wei-
landen aan de overkant van de Nete staan 
er enkele rijen oude knotwilgen en Rudy 
ont dekte er een Steenuilje in een zijtak. De 
telescopen werden op scherp gesteld zodat 
gans ons groepje van deze niet zo vaak te 
observeren uil kon genieten. Deze waar-
neming zullen we niet zo licht vergeten.  
Voorbij het nieuwe wooncomplex  van de 
voormalige melkerij  ligt er wat verscholen 
nog een grote plas. Hier zwommen behoor-
lijk wat eenden rond. Kuif-,  Tafel- , Krak-, 
Berg- en één koppel Slobeend. Na wat speu-
ren werd eveneens één Fuut gezien.  Op de 
terugweg vloog nog een Buizerd over die 
eventjes neer streek in een van de bomen 
van het domein aan de overzijde. Nog even 
afscheid nemen na een dankwoordje van 
Wim en dan terug huiswaarts.

ARDEA bustocht Zeeland
28/01/2018 - 34 deelnemers
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: Walter Van Spaendonk
Verslag (Engels) : Dr. Nina Dehnhard
Vertaling: Rudy Vansevenant
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Op deze zondagmorgen om kwart voor 8 
ontmoeten 34 leden van 8 verschillende 
Natuurpunt afdelingen elkaar aan de Bist te 
Wilrijk. Het vertrek loopt wat uit omdat de 
buschauffeur zijn nieuwe voertuig nog niet 
zo goed kent en het duurt een klein kwartier 
voordat Luc de microfoon kan gebruiken. 
Een essentieel toestel omdat Luc heel wat 
informatie voor ons verzameld heeft, van 
de populatietrends van Zeearenden, over 
de  verschillende soorten eenden en ganzen 
tot de geschiedenis van bepaalde gebieden 
die wij met de bus zullen doorrijden. Onze 
eerste (vrij korte) stop na een klein uur rij-
den is aan de Philipsdam. Vanuit de bus 
kijken wij naar een Zeearend die naast een 
kunstmatig nestplatform in een boom zit. 
Veraf maar toch duidelijk te zien. Ook de 
tweede stop op de Grevelingendam, dicht-
bij Bruinisse, is kort maar levert Middelste 
zaagbek, Brilduiker, Scholeksters en Steen-
lopers op. Na een toiletstop aan een tank-
station rijden wij het polderlandschap in. 
In Oosterland vinden wij een (al in Waar-
nemingen gemelde) groep Kleine zwanen 
(70 adulte en 7 jongen), van wie twee met 
gele hals- en pootringen gemarkeerd zijn. 
Walter en Luc, die dezelfde zwanen reeds 
bij de voorbereiding zagen, hadden al infor-
matie over de 052E en de 175E ontvangen. 
Allebei zijn ze in Nederland in december 
2014 geringd en broeden ze in Estland en/
of Letland. Maar terwijl 052E regelmatig 
elke winter in Nederland of België en zelfs 
eens  in Groot-Brittannië werd gezien, heeft 
de 175E meer verspreide waarnemingen; hij 
(allebei zijn mannetjes) werd ook al in Tur-
kije en Griekenland gemeld. Ook Bergeen-
den, Kolganzen, Taigarietganzen, Grauwe 
ganzen, Brandganzen en een hybride tussen 
Indische en Brandgans zijn te zien in de na-
bijheid van de zwanen. Een gemengde groep  
piepers (Water-, Gras- en Oeverpieper) als-
ook Distelvinken en Gewone vinken zijn er 
in de buurt aan het foerageren. Steenlopers 
(uitzonderlijk op een veld!), Scholeksters en 
Tureluurs vervolledigen de vogellijst daar.
De volgende stop aan het Dijkwater (tussen 
Bruinisse en Dreischor) levert watervogels 
zoals Gewone fuut en Geoorde fuut, Slob-
eenden en Lepelaars op. Wij doorkruisen 
daarna verder de polders op zoek naar Wilde 
zwanen en hebben succes. Bij Zonnemaire 
vinden wij een gemengde groep Wilde zwa-
nen en Kleine zwanen. Daarna rijden wij 
verder richting de kust. Bij Brouwershaven 
en aan de binnenzijde van de Brouwers-
dam (langs het Grevelingenmeer) nemen 
wij Middelste zaagbekken, Brilduikers, Aal-

scholvers, Noordse stern, zwarte zee-eend 
en een grijze zeehond waar. Om te lunchen 
stoppen wij voor een uurtje aan het Sail & 
Surf Center Brouwersdam. Na soep, brood 
en drankjes gaan wij voor een wandeling 
van een goeie 4 km naar de Kwade Hoek, 
noordelijk van Goedereede. Rubberlaarzen 
zijn hier wel nodig om droge voeten te be-
houden, en ook al is het weer heel mild voor 
januari, met veel zon en geen enkele regen-
druppel, toch maakt de wind het hier koud 
(typisch voor Zeeland!). Langs de schorren 
en zoutmoerassen lopen wij tegen de wind 
in en merken een jonge Slechtvalk op. Op 
de weg terug verspreiden wij ons en zoeken 
gericht naar Strandleeuweriken en  Sneeuw-
gorzen. Het lukt en wij zien een twintigtal 
Strandleeuweriken, 32 Sneeuwgorzen en 
ook rond de vijftig Veldleeuweriken. Karel 
heeft geluk en ontdekt zelfs 3 opvliegende 
IJsgorzen. Op het einde van deze wande-
ling zien wij allemaal ook nog een groep van 
zestien Fraters.  Onze laatste stop is aan de 
Brouwersdam, deze keer aan de Noordzee-
kant. Nu is de wind hevig en de golven hoog. 
De IJsduiker die gemeld was, konden wij zo 
niet vinden, maar Gewone zeehonden wel. 
Met deze zoogdierwaarneming eindigt onze 
tocht. Rond 19 uur zijn wij terug aan de Bist.

Sneeuwklokjeswandeling Uilenbos
11/02/2018 - 70 deelnemers
Gidsen: Lucy, Gerd & Nicole
Verslag: Erlend Hansen
Op die zonnige  winterzondag verzamelde 
zich een grote groep Natuurpunters en an-
dere geïnteresseerde natuurliefhebbers, aan 
de Lintsesteenweg. De wandeling startte 
langs het waterzuiveringsstation naar het 
bos toe. Bij de historiek van de aankoop van 
het bos, werd een oproep gedaan om een 
vrijwillige bijdrage te storten ter onders-
teuning  van dit aangekochte domein. Al 
snel toonde de gids aan de geïnteresseerde 
kinderen en volwassenen het minuscule 
rode bloempje op een Hazelaar. Even verder 
kwam de prachtige rij Moeras eiken in zicht. 
Een deelnemer vond daar een tak met de 
Gele trilzwam erop, onder op die tak stond 
een donkere Peniophora ofte Schorszwam. 
De kinderen vonden er een nest pissebed-
den, die in andere tijden ook de bedden dee-
lden met de mensen !
Terwijl we een weide, met pas geplante 
boompjes beschermd door gaas, voorbij 
gingen, trokken 2 baltsende Buizerds onze 
aandacht, even later waren er zelfs een zes-
tal. De hevige wind waaierde ze helaas snel 
buiten ons zicht. Verder door het slijk ploe-

terend stonden we plots midden in het bos 
met aan één kant van de weg dat prachtige 
zicht met al die mooie Sneeuwklokjes, die 
zich duidelijk te goed deden aan de doorsi-
jpelende zonnestralen ! Over wonderen van 
de natuur gesproken ! Even verder ontdek-
ten we onder de bladeren het frisse groen 
van de Vogelmelk…, zo gegeerd door de 
reeën. Ook een paar dode bomen kwamen 
aan bod, waar de vele gaten de activiteiten 
van de spechten weergaven, o.a. uithakken 
voor nestruimte en zoeken naar voedsel. 
Een paar Tonderzwammen verder kwamen 
we uit aan de beek, waar we een wissel ont-
dekten met duidelijk verse sporen van de 
reeën, een bewijs dat de gids de waarheid 
had gesproken over die grote populatie 
reeën in het gebied. Terug aangekomen aan 
de grote vlakte die verderop uitgeeft op de 
Lintsesteenweg, beloofde de gids ons een 
trofee (een bolleke !) voor wie het eerst een 
Haas in die uitgestrektheid zou waarnemen. 
Helaas, begon het plots danig te sneeuwre-
genen, ja zelfs serieus te hagelen bij een 
steeds hevigere wind ! Dus van Haasjes was 
er ineens geen sprake meer … want al snel 
waren de deelnemers danig in de weer om 
zich onherkenbaar in te pakken. Het werd 
al gauw een zoeken naar de gemutste gids, 
die er een welgemeend, maar bijzonder kort, 
applausje bij kreeg !
Al snel verdwenen de deelnemers in die 
blizzard, wel met de wetenschap een danig 
positieve indruk te hebben gehad van dat 
prachtige Uilenbos en met de intentie later, 
met de andere lentebloeiers, deze wandeling 
te herhalen. Al bij al was die hagel storm wel 
gepast bij die Sneeuwklokjes !

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: ledenadministatie@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. 31: Aalscholver © Rudy Vansevenant  
p. 32: Dambordjes © Guido Van Boeckel
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Naar jaarlijkse gewoonte pakt BVNF ook dit jaar weer uit met een indruk-
wekkende leden-tentoonstelling. Onze natuurfotografen hebben zowel dicht bij 
huis als aan de andere kant van de wereld weer heel wat mooie momenten beleefd 
in de natuur, en gelukkig hadden ze hun camera mee... Want hoewel iedereen het 
erover eens is dat de natuurbeleving op zich primeert, zijn wij vooral blij dat ze 
ons laten meegenieten. In verschillende thema’s neemt deze tentoonstelling je 
mee op een reis rond de wereld.
 Naast de tentoonstelling worden er  in de aangrenzende theaterzaal een aantal 
AudioVisuele presentaties getoond van leden die een verhaal te vertellen hebben 
met hun beelden. 

Zalen Born en Thys voor de tentoonstelling
 Theaterzaal Hemelhoeve voor de AV-projecties

 Azalealaan 5 (voorheen Gemeentepark 8)
 2930 Brasschaat



kalender * inschrijven noodzakelijk 
 2 april: Zevenbergenbos
 8 april: Middelheim
14 april: Vallei van de drie beken
*14 april: broedvogeltelling Blauwe reiger
15 april: historische wandeling op fort 7
22 april: lentewandeling op fort 7
*28 april: info-avond zwaluwen
*29 april: fo-r-toshoot
 1 mei: vogelexcursie ARDEA Lokeren + Gent
 5 mei: Doode Bemde & beverwandeling
 6 mei: voorjaarstrek West-Zeeuws-Vlaanderen (ARDEA)
12 mei: Ezemaal & omgeving
20 mei: Fortengordel
27 mei: Belgisch & Nederlands Limburg
*27 mei: fo-r-toshoot Fort 8
 3 juni: S.O.S. zwaluwen & weidevogels (ARDEA)
 3 juni: Viersels gebroekt
10 juni: Mispeldonk, Bonheiden
16 juni: Netevallei & kasteeldomein Herlaar (ARDEA)
17 juni: Viroinval
17 juni: historische wandeling fort 7
24 juni: Het Hageven te Pelt
*24 juni: fo-r-toshoot fort Kessel (onder voorbehoud)
24 juni: opening Frijthout
30 juni: historische wandeling fort 7
 1 juli: De Maat te Mol
 8 juli: zomerwandeling fort 7 & pinteling
*22 juli: Rondje Pontje
29 juli: zomerwandeling Vordenstein

Teksten voor het volgend nummer graag tegen 20 mei


