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Open ruimte en natuurontwikkeling in het vizier 
de komende 6 jaar?

Het viel me de laatste maanden vooral op hoeveel mensen een bezoekje brachten aan open ruimten 
en natuurgebieden in onze streek. Letterlijk honderden. Op de opendeurdag van het fort op 20 mei 
bijvoorbeeld kwamen ze met meer dan 600 en de reacties waren laaiend enthousiast over het samengaan 
van monument en natuur op dit unieke domein. Veel jong volk ook ! Families met  jonge kinderen in 
buggy’s, of zelfs draagzakken. Ieder weekend wanneer ik enkele wandelingen maak in het Uilenbos zie 
ik ze ook… de joggers, de families met kinderen, dikwijls zelfs de grootouders erbij die genieten van een 
wandeling in het bos, in het groen, soms met veel aandacht voor de natuurwaarden…  Ik spreek ze 
ook dikwijls aan. Vraag hen waar ze vandaan komen en peil naar hun interesse voor het gebied. Velen 
komen uit de directe omgeving of het zuidelijk deel van de randstad en willen vooral genieten van de rust 
en de steeds variërende aanblik van de natuur.  Veelal krijg ik de opmerking: we zoeken de gezonde lucht 
op, meneer, voor onze kinderen; terwijl de jongeren gewoonlijk hun interesse om een ree of haas in het 
wild te kunnen spotten niet onder stoelen of banken steken. Bovendien wordt er bijna steeds met veel 
respect gewandeld, respect voor de waarden van de open ruimte wat so-wie-so de beleving ten goede 
komt. Bij het gesprekje wordt ook dikwijls spontaan de GSM bovengehaald en laten wandelaars de foto’s 
zien die ze maakten van de bloemen in het bos. 

Een studie enkele jaren geleden toonde aan dat meer dan 25 % van de gezinnen in vlaanderen heel 
regelmatig wandelt in natuur en groengebieden. In de randstad neemt dit percentage nog duidelijk 
verder toe, waarbij de gezondheidsaspecten meer en meer bewust meespelen. De open ruimte en 
natuurgebieden zijn zo naast hun biologische en ecologische waarden in een mum van tijd uitgegroeid 
tot de grootste sportterreinen en gezondheidslongen van de gemeente en vooral gebieden voor zachte 
bewegings- en belevingsrecreatie.  Een ongezien groot draagvlak en grote belangstelling dus: mensen 
willen gewoon open ruimte en natuur vlakbij huis omdat ze het gezondheids- en welzijnsaspect ervan 
ten volle erkennen.

Laat dat dan ook een kernboodschap zijn die we meenemen 
als aanbeveling voor de komende lokale verkiezingen: 
investeren in meer en toegankelijke open ruimte, groen 
en natuur is niet alleen investeren in biodiversiteit om 
de duurzaamheidsdoelstellingen te halen maar ook een 
investering in de gezondheid en welzijn van onze burgers, 
een natuurlijke pil tegen verzuring, astma en gebrek aan 
beweging. Iedere euro hierin geïnvesteerd heeft dus een 
hele grote return. Natuurlijk zijn aankopen, openstelling en 
onderhoud van de open ruimte niet goedkoop, maar wel vele malen goedkoper dan extra (artificiële) 
sportvelden, gezondheidsinterventies en ga zo maar door.

We rekenen er dan ook ten stelligste op dat alle gemeenten uit onze afdeling deze trend (h)erkennen 
en de komende 6 jaar (blijven) investeren in meer toegankelijke open ruimte en natuur. We dagen de 
nieuwe gemeentebesturen dan ook uit om vanaf de start een ambitieus project uit te tekenen en door te 
voeren voor meer open buurtwegen en een vast budget per jaar te reserveren in de meerjarenbegroting 
voor nieuwe open ruimte en natuur! Enkele euros per jaar per burger… lijkt (en is) weinig vergeleken met 
andere investeringsbudgetten. De biodiversiteit en iedere burger uit de Zuidrand wordt hier enkel beter 
van terwijl de vruchten van deze investering in groen en open ruimte continu aanwezig blijven.  Dit zou 
pas een visionnaire beslissing zijn die welzijn, gezondheid en biodiversiteit, dus duurzaamheid van onze 
samenleving voorop stelt.

Verder in dit nummer kan je meer informatie vinden rond de kernboodschappen die wij als Natuurpunt 
als één van de grootste verenigingen van Vlaanderen willen meegeven aan de nieuwe lokale besturen 
van Wilrijk, Edegem en Hove.

Hugo Waeterschoot

Bestuursleden en coördinatoren
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en coörd. Beleidswerkgroep
03/455 22 12 - 0477/33 23 30 
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conservator Groen Neerland 
03/828 43 16-rudolf.leemans@telenet.be
Tuur Wuyts, contactpunt Fort 7 
contact.fort7@zuidrand.be 
03/449 99 11– 0474/55 25 75
arthurwuyts@telenet.be
Niels Schild, webmaster
natuurpunt.zuidrand@gmail.com
Lucy de Nave, bestuurslid
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stanislas.marichal@telenet.be

 Omslagfoto: Platbuik
 Foto’s p.2: Grote zilverreiger & Lepelaar © Rudy Vansevenant
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Verzekering: ieder lid is verzekerd inzake burger lijke aansprake lijkheid bij deelname aan de 
Natuurpuntactiviteiten. Niet-leden gaan mee op eigen verantwoordelijkheid.

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

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

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

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

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

Zondag 1 juli - 8.00 u.
De Maat te Mol

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 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 

Zondag 22 juli - 8.00 u.
Rondje Pontje
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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

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 29 juli - 13.30 u.
Zomerwandeling Vordenstein
Een van de weinige 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)

Zondag 5 augustus - 8.00 u.
Steltloperstocht Zeeland (NL)

ARDEA neemt je op deze zomerklassieker weer mee naar inte-
ressante steltlopersplekjes in Zeeland. Op dit moment van het 
jaar is voor vele steltlopers de terugtrek naar het zuiden al vol-
op aan de gang, maar de meeste dragen hun kleurrijke zomer-
kleed nog. In de slikken van de Oosterschelde vinden ze een 
rijk gedekte tafel om er ofwel de hele winter door te brengen 
of om er krachten op te doen voor hun verdere reis, vaak tot 
diep in Afrika. We kunnen op deze tocht dus veel verschillende 
(en misschien ook bijzondere) soorten waarnemen van deze 
ele gante vogelgroep op hoge poten en goed leren hoe je ze kan 
onderscheiden, wat niet altijd gemakkelijk is.
’s Middags eten we ons lunchpakket in een lokaal cafeetje. Zon-
necrème is soms nuttig, maar voorzie zeker ook een winddichte 
jas. Bij droog weer volstaan stevige wandelschoenen.
Afspraak: we vertrekken om 8 uur aan ’t Spant, Boomsesteen-
weg 333 te Wilrijk; terug in Wilrijk rond 19 uur. 
Kostendelend rijden (0,07 €/km).

Leiding: Marc Hofman - 0494/56 01 07
   marc.hofman3@telenet.be
Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
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Zondag 12 augustus- 9.30 u.
Open beheerdag Groen Neerland

Het beheerplan van Groen Neerland is gestoeld op twee op-
drachten: het behoud van de kleine landschapselementen zoals 
de antitankgrachten en het bewaren van het open karakter van 
het gebied met voldoende inkijkmogelijkheid vanaf de wandel-
paden. 
De open beheerdag op zondag 12 augustus kadert in de tweede 
opdracht, bewaren van het open karakter. In de weken voor 
12 augustus zal het beheerteam houtopslag verwijderen en de 
ruigte maaien. Op zondag 12 augustus willen we zoveel moge-
lijk mensen mobiliseren om takken en maaisel af te voe r en 
naar de voorziene composthopen. Iedereen is welkom! We ver-
wachten dat beheerders familie en vrienden zullen uitnodigen 
om de job samen met hen te klaren.

Afspraak: de activiteit start om 9.30 u. aan ‘tKot (achter de 
rij knotwilgen in de Kleine Doornstraat) en loopt tot het einde 
van de namiddag. Iedereen beslist voor zichzelf hoelang hij/zij 
werkt. Wij zorgen voor drank, ‘bokes’ brengen jullie zelf mee.
Contact: Rudi Leemans 0477/69 23 50

Vandaag bieden wij u de enige historische rondleiding op fort 7 
aan van de hele zomervakantie. 
Tijdens de zomermaanden zijn de buitenwerken van het fort 
zo overgroeid dat het moeilijk is om deze duidelijk te kunnen 
waarnemen. Een geschutsopstelling stond immers nooit in een 
bos aangezien men open schootsvelden moest hebben om de 
artillerie niet te hinderen. Bovendien wilde men voorkomen 
dat een eventuele aanvaller zich kon verschansen tijdens het 
benaderen van het fort. Daarom zal bij deze rondleiding meer 

de nadruk gelegd worden op de binnenkant van het fort. We 
bezoeken m.a.w. de gebouwen.
Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: aangepaste kledij; het temperatuursverschil 
tussen binnen en buiten kan groot zijn. Neem ook een zaklamp 
mee.
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zondag 19 augustus - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7

Zondag 12 augustus - 9.30 u.
Zomerwandeling in het Uilenbos

Midzomer… niet echt een periode om in een bos rond te lopen 
zou je zo zeggen… Inderdaad, de voorjaarsflora is weg en het 
dichte bladerdek zorgt voor wat koelte, maar ook wat minder 
zon in het bos. Ook de vogels hebben hun jongen reeds groot-
gebracht, maar soorten zoals de boomklever die laten zich 
natuurlijk wel het ganse jaar opmerken. Nu staan echter wel 
de bomen in volle was, majestueus vangen ze het licht op en 
zorgen ze daardoor voor een dichte onderbegroeiing van Ade-
laarsvaren. In de ochtend kan je dit zelfs ruiken. In mei werpen 
de meeste reeën ook hun kalveren waardoor het bos zelf zonder 
begeleiding in deze periode niet toegankelijk is, om de jongen 
ongestoord le laten opgroeien. Deze zondagmorgen kan je het 
dus uitzonderlijk in deze periode even bezoeken en genieten 
van het bosbestand. We organiseren de excursie in de ochtend 
zodat er meer kans is om een ree te spotten.  

Afspraak: om 9.30 u. 
ter plaatse aan toegang 
naar het Uilenbos aan 
de Lintsesteenweg. Je 
kan hier vlot je wagen 
of fiets parkeren aan 
de weg naar het waterzuiveringsstation van Hove langsheen de 
Lintse Steenweg halverwege Hove en Lint.  Het einde is voor-
zien rond 12.30 u. zodat we een mooie 3 uur in het gebied kun-
nen rondwandelen.
Meebrengen: wandelschoenen en verrekijker, loepje, flora en 
vogelgids.
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52 
             0485/71 73 48(enkel op de dag zelf bereikbaar)
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Zondag 26 augustus- 14.00 u.
Zomerwandeling Fort 7

Voor de meesten onder ons loopt de “grote vakantie” stilaan 
ten einde. Alvorens er opnieuw volop tegenaan te gaan bij de 
start van het nieuwe schooljaar trekken we er op uit om heel 
relax te genieten van alles wat de natuur ons te bieden heeft 
in deze oogstmaand op Fort 7. Samen bewonderen we de 
prachtige zomerbloeiers, zoeken we de eerste paddenstoelen, 
laten we ons betoveren door de veelkleurige vlinders en libellen 
en speuren we naar de in het groen verstopte vogels. Heel mis-
schien verwaardigt de IJsvogel zich wel ons te begroeten.Met 
deze algemene natuurtocht, in een rustgebied temidden van 
een verstedelijkte omgeving, willen we je laten proeven van de 
pracht en veelzijdigheid van de natuur en je verwondering er-
voor wekken.Na afloop kan je, indien de weersomstandigheden 
het toelaten, nog even nakaarten en een glaasje drinken op het 
terras van ons stamlokaal “de IJsvogel”.

Afspraak: 14.00 uur, aan de ingang van Fort 7  Legerstraat 40 
(schuin tegenover nr. 75) te  2610 Wilrijk  Antwerpen. Let op 
het spandoek vanNatuurpunt aan de ingang. 
Einde van de wandeling voorzien rond 16.30 u.
Mee te brengen: stevig schoeisel of laarzen bij regenweer, 
eventueel regenkledij, 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 19 augustus - 13.00 u.
Kalmthoutse Heide

Dat de Kalmthoutse Heide vele facetten heeft, dat is algemeen 
geweten. Frans zal er enkele nieuwe van laten zien. Het land-
schap is er uniek. De wandeling situeert zich rond het Stappers-
ven en raakt zo het domein van de Boterberg, de Nolse Duinen 
en zo meer. Sinds de aankoop door Natuurpunt, maar vooral 
na de reusachtige brand, zijn er grote werken uitgevoerd die de 
biodiversiteit én het landschappelijke ten goede komen. Frans 
vertelt ons over het gebied en zijn evolutie. 
Ken je Frans nog? Hij heeft ons al eerder gegidst, onder andere 
op de Maatjes/Matjens en de Oude Buisse Heide.

Afspraak: Vertrek om 13.00 u. met eigen wagens aan ’t Spant, 
Boomsesteenweg 333, Wilrijk (waarschijnlijk zijn de werken 
aan de Bist nog niet klaar). Kostendelend vervoer.
Aansluiten kan om 14.00 u. op de parking Zuid aan de Verbind-
ingsstraat (kant Kalmthout Achtzaligheden).
Einde van de activiteit ter plaatse rond 17.00 u.
Mee te brengen: stevige wandelschoenen, verrekijker, etc.
Gids: Frans Van Dyck
Leiding: Walter Van Spaendonk - 0479/98 57 77
  walter.van.spaendonk@skynet.be

Zaterdag 25 augustus - 19.30 u.
Vleermuizenavond

Naar goede gewoonte organiseren we in het weekend van de 
Vleermuis een excursie en een diamontage rond deze myste-
rieuze maar daarom niet minder belangrijke diersoort. 
We starten met de projectie van een educatieve presentatie die 
erg boeit en mooi gestoffeerd is, onder andere met enkele video-
clips van David Attenborough. Wanneer het donker genoeg is 
gaan we buiten in het Fort en vooral aan de fortgracht op zoek 
naar rondvliegende vleermuizen. Bij (relatief) goed weer jagen 
de vleermuizen immers tussen de bomen of vlak boven het wa-
teroppervlak op zoek naar insecten…. vooral muggen !

Afspraak: we starten om 19.30 u. met de reeks en trekken rond 
20.45 u. het Fort in. Rond 22.00 u. zijn we terug. Afspraak-
plaats Fort 7: lokaal de IJsvogel, Legerstraat 40 te Wilrijk (aan 
grote spandoeken Natuurpunt).
Meenemen: goed schoeisel en zaklamp, muggencreme. 
Dit is een avond voor jong en oud en kinderen zijn zeker en vast 
welkom. 
Leiding: Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30
 hugo.waeterschoot@scarlet.be



rAntGroen - 8

 agenda

Zondag 2 september - 8.00 u.
Vogel-verrassingstocht

Zaterdag 8 september - 11.45 u.
Hoge Venen: Allgemeines & Brackvenn

Sinds enkele jaren plant vogelwerkgroep Ardea rond begin sep-
tember een excursie naar een onbekend gebied. Het gaat niet 
om een verre planeet, maar om een vooraf niet bepaalde be-
stemming. Pas op het allerlaatste moment wordt beslist waar 
die dag de trip heen leidt. Dat is een beetje vervelend voor de 
voorbereidende gidsen, want er valt niet zo veel voor te berei-
den. Maar het is des te leuker voor wie van verrassingen en avon-
tuur houdt. En het stelt de vogelkijkers in staat om eens snel in 
te pikken op de actualiteit. Die is met de snelle waarnemingen.
be- en waarneming.nl - websites op de voet te volgen.  Dus veel 
valt er natuurlijk niet aan te kondigen over wat en waar we 
iets leuks in het vizier kunnen krijgen. De voorgaande dagen 
wordt alvast online het vogelfront in het oog gehouden. Heel 
wat trekvogels hebben in deze tijd van het jaar de tocht naar 
het zuiden al aangevat en daarbij zitten ook de jongen die dit 
jaar het ei uit zijn gekropen. Vele zijn dan ook de eerste keer 

op pad en durven dan al eens wat op de dool te geraken. Dit 
betekent dat een zeldzaamheid al eens wat gemakkelijker in 
onze contreien durft op te duiken. Natuurlijk kunnen we niets 
beloven, maar wie weet... Er is maar één manier om dit te weten 
te komen, sluit vandaag aan. Hoe meer ogen, hoe meer kans!
Afspraak: we vertrekken om 8 uur aan ’t Spant, Boomsesteen-
weg 333 te Wilrijk. Einde omstreeks 17.30 u. ter plaatse en dus 
omstreeks 18.30 u. terug in Wilrijk (tenzij de dag ons niet zo 
ver brengt natuurlijk).
Meebrengen: verrekijker, picknick, drankje, stevige wandel-
schoenen en aangepaste kledij. Ook handig: vogelgids, tele-
scoop, fototoestel.
Gids: Wim Roelant - 0477/34 07 21
Leiding: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09

Vandaag gaan we op verkenning naar een minder gekend deel 
van de  Hoge Venen, gelegen langsheen de weg Eupen-Mon-
schau juist voor de Duitse grens: het Brackvenn en het Allge-
meines Venn. Alhoewel misschien minder spectaculair dan het 
gebied rond de Botrange, hebben we hier als groot voordeel 
dat we op één wandeling vele verschillende landschappelijke 
aspecten van de Hoge Venen te zien krijgen. We vertrekken 
via een knuppelpad op zoek naar de restanten van het Brack-
ven. Dit erg mooie gebied herbergt de restanten van een aantal 
“Pfalzen” die een mooie diversiteit aan flora en fauna bevatten 
zoals de Beredruif, Beenbreek, Zonnedauw en andere planten 
van het zure milieu. Verder op weg naar de open vlakte van 
het Allgemeines Venn, komen we hopenlijk de Klokjesgentiaan 
tegen, alleen al hiervoor zou je reeds de tocht aanvatten, een 
juweeltje van moeder natuur. Maar ook de zo typische bosge-
bieden van de Venen staan op het programma waar we op zoek 
gaan naar enkele re lictplanten uit de laatste ijstijdperiode zoals 
de Stippelvaren en wie weet de Zevenster. Deze tocht laat je 
zeker en vast kennis maken met heel wat sporen van zoogdier-
en die dit gebied rijk is. Met een beetje geluk kunnen we tevens 
een aantal mooie vogelwaarnemingen doen in het dichte naald-
bos. Door de aanwezigheid van Hazelaar is een ontmoeting met 
de Notenkraker zeker in dit seizoen niet uitgesloten. Op onze 
terugweg wandelen we langs de Eupenergrabe, een restant uit 
de periode van Napoleon, tot we uitkomen bij de afspanning 
Ternel. Hopelijk valt het weer enigzins mee want we eten onze 
boterhammen ’s middags op in het veld. 
De wandeling is helemaal niet moeilijk en bedraagt ongeveer 10 
km zodat het een ideale gezinsuitstap vormt waar ook jongeren 
(die de afstand kunnen wandelen) gerust welkom zijn. Gezien 
de afstand  (maar makkelijke rit) zou ik eventuele chauffeurs 
graag vragen om voorafgaandelijk een seintje te geven.
 

Afspraak : vertrek op de Bist te Wilrijk om 7.30 u. (kostende-
lend vervoer aanbevolen). 
Het einde is voorzien rond 20.00 u. terug in Wilrijk. 
Meebrengen: stevig stapschoeisel en bij hevig regenweer 
laarzen. Een picknick (incl. drank) een verrekijker en eventueel 
veldgidsen.
Leiding: Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30
 hugo.waeterschoot@scarlet.be
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Zondag 16 september - 13.55 u.
Vogeltocht - Noordelijk Eiland te Wintam
Verleden jaar werd in november deze tocht ook geprogram-
meerd maar door de hevige regen geraakten we toen met de 
hakken over de Rupel om daar dan te schuilen in de kijkhut en 
met de volgende boot terug te keren en er een aangename pin-
teling van te maken. Nu dus een nieuwe poging en iets eerder 
in het jaar.     
Het Noordelijk eiland is genoegzaam gekend onder vogellief-
hebbers en het is een “propere” wandeling. Gemakkelijk schoei-
sel of zelfs sandalen volstaan. De trek is nog bezig, mogelijk 
krijgen we roofvogels en steltlopers in beeld.       
Wie dit gebied nog niet kent, slechts één raad: meewandelen !

Afspraak:  om 13.55 u.  op de Bist te Wilrijk zodat we  om  
14.00 u. stipt kunnen vertrekken want de veerboot vaart af om 
14.30 u.  !                                                                      
Mee te nemen:  verrekijker, telescoop, vogelgids en aange-
paste kledij.           
Gids: Tuur Wuyts - 03/449 99 11   of  0474/55 25 75
Leiding:  Wim Vandeweyer - 0485/60 54 97

Vorige week hebben verschillende versterkingen hun deuren 
geopend, vandaag is het de beurt aan Fort 7. Het loont de 
moeite om meerdere forten te bezoeken, zo bekom je een 
totaal beeld van hoe zij er oorspronkelijk hebben uitgezien. De 
huidige toestand is immers niet die van in het jaar van inge-
bruikname in 1865. Oorspronkelijk waren de forten volledig 
omgeven door water. Geen enkel Brialmontfort heeft nu nog 
zijn volledige vestinggracht. Dit is slechts één van de vele aan-
passingen die zijn uitgevoerd na het opheffen van de forten als 
vestingwerk in 1924. Nu veranderde de functie van de forten; 

zij werden omgebouwd tot kazernes. Welke aanpassingen er 
zoal zijn uitgevoerd en wat er wel origineel is gebleven kan je 
vandaag onder leiding van een gids ontdekken tijdens deze his-
torische rondleiding.
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, geen al te lichte kledij en een 
zaklamp
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zondag 16 september - 14.00 u.
Historische rondleiding op Fort 7

Zondag 23 september - 14.00 u.
Fiets- & wandeltocht in de Boshoek
Het is ondertussen een jaartje geleden dat we het startschot 
hebben gegeven voor de uitbouw van de Grote Boshoek met 
de aankoop van het Uilenbos door Natuurpunt en een aantal 
landbouwgebieden ten zuiden hiervan, door de gemeente Hove 
en Stichting Kempisch Landschap. Vandaag maken we met de 
fiets een toertje door de ganse Grote Boshoek en laten we je de 
vele mooie kleine hoekjes en kantjes van het gebied zien. De 
streek herbergt een flinke populatie reeën en ook een restpopu-
latie van de Hazelworm. 

Natuurpunt heeft in het gebied 
ook andere gebieden in beheer 
zoals de Babbelkroonbeek en 
plassen, Lachenenbos… velen 
zullen deze gebieden vast nog 
niet kennen. Een uitgelezen 
kans dus om op een rustige 
manier samen met de fiets deze 
streek te verkennen, afgewis-

seld met enkele kleinere wandelingen. 

Vertrek: om 14.00 u. We starten aan de achteringang van het 
Uilenbos aan het boerderijtje aan de Boshoekstraat 99 te Hove . 
We fietsen ongeveer 22 km en vooral rustig… Terug rond 17h30
Meebrengen: je fiets in goede staat ! 
Leiding: Hugo Waeterschoot - hugo.waeterschoot@scarlet.be  
Plaatselijke gidsen
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Voor de mensen die nooit op zondag een bezoek kunnen bren-
gen aan het fort voorziet de historische gidsenploeg regelmatig 
ook een gidsbeurt op zaterdag. Vandaag bezoeken we de ge-
bouwen aangezien de begroeiing ons niet toelaat om een open 
zicht te krijgen op de buitenwerken. Maar geen nood; een wan-
deling door de gangen en langs de vele kamers verveelt nooit! 
Een gids neemt je mee terug in de tijd en schetst de bedrijvig-
heid die in het fort heerste toen soldaten de dienst uitmaakten.

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, geen al te lichte kledij en een 
zaklamp
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zaterdag 29 september - 14.00 u.
Historische rondleiding op Fort 7

Zondag 30 september - 12.45 u.
Den Troon, militair (ex-Engels) kamp, Grobbendonk
Vorig jaar ben ik (Walter) afgegaan op volgende aankondiging 
van Natuurpunt Nete & Aa. “Unieke heidewandeling militair 
domein ‘Den Troon’. Uitzonderlijk opent het Kwartier Den 
Troon uitsluitend voor ons de deuren. Het militair domein van 
Grobbendonk heeft een oppervlakte van 230 ha. De afgelo-
pen jaren werden er grootschalige natuurinrichtingswerken 
uitgevoerd waarbij vooral werd gewerkt op het herstel van de 
stuif duinen en de droge heide. Voor het beheer van de heide 
wordt een schaapskudde van 300 schapen ingezet. Met de 
heide in bloei en de schapen in actie gaan we een kijkje nemen 
naar het resultaat van al deze werken.”
Toen ik aan Eddy vroeg om dat voor ons nog eens over te doen, 
kreeg ik een antwoord “.. .  snel en duidelijk. NATUURLIJK wil 
ik jullie rondleiden”.
Daar moet ik niks aan toevoegen. Of toch, de wandeling duurt 
een dikke 4 u. voor ongeveer 8 km.

Afspraak: vertrek om 12.45 u. met eigen wagens aan ’t Spant, 
Boomsesteenweg 333, Wilrijk (waarschijnlijk zijn werken aan 
de Bist nog niet klaar). Kostendelend vervoer. Aansluiten kan 
om 13.30 u. aan de ingang Lenteheide langs de kant van He-
rentals, het einde van de straat Vogelzang, 2200 Herentals.
Google Maps https://goo.gl/maps/Me5sMFYa7fS2. Voor de 
gps 51°10’52.2”N, 4°48’02.4”E of  51.181152°, 4.800676°
Laat u niet vangen, sommige gps-sen sturen u langs Wuytsber-
gen, dat gaat ook, maar dan moet je een eind te voet door het 
bos lopen. 
Mee te brengen: stevige wandelschoenen, verrekijker, etc. 
Gids: Eddy Vercammen
Leiding: Walter Van Spaendonk - 0479/98 57 77 
  walter.van.spaendonk@skynet.be

Zaterdag 29 september - 8.00 u.
start najaarstrektellingen TTP Dijk Hobokense Polder

Voor het dertiende (!) opeenvolgende jaar worden deze herfst 
opnieuw de trekvogels geteld van op de Scheldedijk in Hobo-
ken. De Schelde vormt een natuurlijke route die de zuidwaarts 
trekkende vogels graag volgen. In combinatie met het naastge-
legen natuurgebied Hobokense Polder, waar de trekvogels ook 
een rust- of voederplaats vinden, is deze plek langs de rivier erg 
geschikt om er heel wat mooie vogelwaarnemingen te doen. In 
het gezelschap van enkele doorwinterde vogelaars van wie je 
steeds heel wat kan opsteken, is een ochtendje observeren een 
bijzonder boeiende en steeds weer verrassende natuurerva-
ring. Soms heb je urenlang pech, en wordt je geduld plots be-
loond met een onverwachte waarneming (bijvoorbeeld van een 
bruin vis of zeehond voor je neus), soms is het echt werken ge-
blazen om de massale stroom van zangvogels te tellen en noter-
en (zoals Koperwieken, vinken, leeuweriken, piepers), en soms 
is het echt genieten van mooie voorbijglijdende V-formaties 
van zwanen, Aalscholvers, ganzen of Lepelaars. En af en toe 
vliegen ook mooie aantallen roofvogels voorbij (kieken dieven, 
Buizerds, valken, wouwen). Elk jaar worden steevast ook en-
kele zeer zeldzame vogelsoorten genoteerd (van Visarend tot 
Zwarte zee-eend). 
Zoals steeds zijn alle vogelliefhebbers zeer welkom op de Trek-
telpost. Op zaterdag 7 oktober 2018 doen we extra ons best 

want dan is het de European Birdwatch Day! Dan wordt ver-
spreid over ruim 30 landen in Europa en Centraal Azië geteld, 
waardoor grote hoeveelheden gelijktijdige tellingen echt 
belang rijke informatie over de Grote  Vogeltrek opleveren.
In principe wordt er dagelijks geteld van 8 u tot 12 u naargelang 
de weers- en trekomstandigheden. Geef gerust een seintje aan 
Maarten, Walter of Luc als je wil deelnemen, ook als je twij-
felt of de trektelling doorgaat bij minder gunstig weer. Op de 
ARDEA-blog  wordt regelmatig nieuws gepost  en op de website 
www.hobokensepolder.be/trektellen kan je dagelijks de telre-
sultaten volgen.
Graag tot kijk op de Scheldedijk !
Coördinatie: Maarten Mortier (0496/83 98 44), Walter De 
Weger (0495/23 77 10 ) en Luc Van Schoor (0494/33 63 09).
Plaats: Scheldedijk Hobokense polder, bij de twee zitbanken, 
dat is op 5 minuten wandelen vanaf de Petroleumkaai (met 
parking) of 10 minuten vanaf de trappen aan het einde van de 
Scheldelei in Polderstad, Hoboken. Fietsen kan vlot tot op de 
telpost. 
Meebrengen: verrekijker, telescoop indien je die bezit, vo-
gelgids, fototoestel, (warme) drank.
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Voor de laatste maal dit jaar nemen we u mee in de fortgebou-
wen. Rond deze tijd immers nemen de vleermuizen terug bezit 
van het fort en dan is betreden verboden.We kunnen nog één 
maal de kamers bezoeken waar de soldaten verbleven, de ca-
ponnières met de kazematten voor de grachtverdediging, een 
kruitkamer enz.Een gids doet u het hele wat, waarom en hoe 
van het fort uit de doeken.

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, geen al te lichte kledij en een 
zaklamp
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zondag 21 oktober - 14.00 u.
Historische rondleiding op Fort 7

Zondag 7 oktober - 15.00 u.
ARDEA herfstontmoeting n°5

Naar jaarlijkse gewoonte roept ARDEA al zijn troepen samen 
voor een overschouwing van haar werking, en dat is dan vooral 
heel veel vogelonderzoek en vogelbeschermingsprojecten. 
Ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan wordt dit jaar een 
“State of the Union” gepresenteerd over de vogels in ons wer-
kingsgebied, de Antwerpse zuidrand. Na vijf jaar zeer intensief 
werken aan onderzoek en beschermingsprojecten, met een 
geweldige crew medewerkers, hebben we daar ondertussen 
wel een zicht op en kunnen we daar één en ander over zeggen. 
We richten ons verhaal, in deze pré-electorale dagen, speciaal 
naar de lokale overheden en beleidsmakers: hoe kunnen zij 
méér doen voor vogelbescherming, waar liggen de bedrei-
gingen en potenties? Hoe kunnen we beter samenwerken?In 
een krachtige, met prachtige beelden van onze fotografen 
doorspekte “speech” zullen publiek, politici en en perslui alle 
(prachtige en zorgwekkende) resultaten en conclusies over de 
vogelstand worden voorgeschoteld. We presenteren hen ook 
onze nota ‘Witboek vogels 2018-2023 met aanbevelingen voor 
een nog vogelvriendelijker beleid.Samen met onze vrijwilligers 
bieden we alle vogelliefhebbers vervolgens een feestelijke re-

ceptie aan, en toasten we op onze volgende “legislatuur”.
Praktisch:Deze viering gaat door in het Park Sorghvliedt te 
Hoboken(*). 
Programma: vanaf 14.00 uur: opening info-stand ARDEA. 
Om 15 uur start de presentatie “ARDEA’s State of the Union”, 
gevolgd door de feestelijke receptie. 
Deelnemers ontvangen als eersten een gloednieuw overzicht 
van de programmatie van het jaar 2019. Best even vooraf in-
schrijven (door een email naar ardea@hobokensepolder.be), zo 
bestellen we precies wat nodig is.
Tip: profiteer van je trip naar Hoboken en kom in de voor-
middag naar de Trektelpost Hobokense Polder, waar vandaag 
in het kader van de European Birdwatch Day trekvogels worden 
geteld, te vervolgen door een wandeling in de nabijgelegen 
Hobokense Polder!
Leiding: het ARDEA-kernteam

(*) Locatie onder voorbehoud! Check begin oktober de nieuwe afde-
lingsbladen, websites en Ardea-blog.

5 JAAR ARDEA: “STATE OF THE UNION” 
+ FEESTELIJKE RECEPTIE

Zondag 14 oktober- 11.00 u.
Meerdaalwoud te Nethen
Het Meerdaalwoud en het aansluitende Heverleebos zijn sa-
men goed voor zo’n kleine 600 ha aaneengesloten bos. Het zijn 
overblijfselen van het oorspronkelijk veel grotere “Kolenwoud”. 
Vandaag wandelen we op de eerste dag van de week van het bos 
en het begin van de herfst een lus vanuit het dorpje Nethen in 
de buurt van St. Joris –Weert. De bossen zijn momenteel op 
hun mooist door de afwisseling aan kleuren en tinten, de lagere 
zonnestralen en de paddenstoelen. Een mooie gelegenheid dus 
om dit gebied van dichterbij te bekijken. 
Afspraak: vandaag zijn het verkiezingen dus hebben we ons 
tijdsschema hieraan een beetje aangepast: om 11.00 u. aan de 
Bist te Wilrijk. We rijden naar St. Joris-Weert waar we in café 
“In de Rapte” onze picknick verorberen om nadien een mooie 
namiddagwandeling te maken. Einde rond 16.30 u. ter plaatse. 
Meebrengen: picknick (drank in het cafe te verbruiken), goede 
stapschoenen, loepje, paddenstoelengids.
Gids: Fons Waeterschoot - waeterschoot.billion@skynet.be
Leiding: Hugo Waeterschoot - 0477 33 23 30
 hugo.waeterschoot@scarlet.be
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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

Zondag 21 oktober - 13.30 u.
Paddenstoelenwandeling: De Inslag Maria-ter-Heide

Het  seizoen is aangebroken waarin we de paddenstoelen vooral 
in de bossen massaal kunnen vinden. Tijdens deze rustige 
herfstwandeling blijven we hier en daar staan bij deze mooie 
mysterieuze organismen. Welke soort is het?  Is de paddenstoel 
giftig of eetbaar?  Een beetje geschiedenis en verhaaltjes komen 
er ook aan te pas. We hebben hier  al Armbandgordijn zwam, 
Kostgangerboleet (foto), Witte koraalzwam, Elzenkrulzoom en 
Spikkelplooiparasol  gedetermineerd. Tussendoor genieten we 
van de prachtige herfstsfeer. Het domein De Inslag is 147 ha 
groot en ligt in het noordelijk deel van de gemeente Brasschaat. 
Er groeit veel Grove den en Lork. Zwarte specht, Buizerd, Sper-
wer, Havik en Bosuil werden reeds waargenomen.
Afspraak:  om 13.30 u. aan de Bist te Wilrijk (kostendelend ver-
voer) en eindigen om 16.30 u. ter plaatse. Wie rechtstreeks naar 
daar wil gaan wordt om 14.00 u. verwacht in de Kerkedreef, voor 
de ingang van het domein ‘De Mik’.
Mee te brengen:  loep, fototoestel, paddenstoelengids, stevig 
schoeisel.
Leiding en gids: Lucy de Nave - 03/237 99 52
  0485/71 73 48(enkel op de dag zelf bereikbaar)
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Natuurpunt is een politiek neutrale vereniging, dat staat zo zelfs in de statuten. Daarom richten we onze boodschap niet naar 
één of enkele partijen maar naar allen. Bovendien hanteren wij steeds het principe dat we mee willen werken aan oplossingen en 
projecten. We staan dus zeker niet als een vragende partij aan de zijlijn.
Naast een aantal algemene uitgangspunten voor de ganse afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, hebben we ook enkele 
specifieke verzoeken voor de gemeenten Hove en Edegem en het district Wilrijk. 
Natuurpunt heeft een groot draagvlak in onze maatschappij en in onze regio/afdeling in het bijzonder met bijna 2000 gezinnen 
die lid zijn. Bovendien blijkt meer dan 20 % van de bevolking in de regio geregeld onze gebieden te bezoeken. Hierbij blijkt een 
grote interesse voor groen in de omgeving, aandacht voor de natuur, het belang van open ruimte en de gezondheidsaspecten van 
bewegen in het groen, bij velen voorop te staan. Maar Natuurpunt staat voor meer dan beleving. Ze staat ook voor de behoeder 
van groen en open ruimte, voor inzet van honderden vrijwilligers, voor het inventariseren en uittekenen van beheerplannen,  het 
uitvoeren van werken en natuureducatie. We zijn dus zeker een “doe afdeling” met veel “kennis en inzet”. 
Algemene uitgangspunten
1. Open ruimte wordt een schaars goed en natuur nog meer

De bescherming en ontwikkeling zijn daarom ons uitgangspunt waarbij we evenwicht en duurzaamheid vooropstellen. 
Evenwicht betekent dat we natuur en open ruimte met andere maatschappelijke doelstellingen zoals recreatie, waterbuffe-
ring, extensieve landbouw, willen verweven waar het ook maar enigszins kan. De oplossingen moeten echter ook duurzaam 
zijn. Geen doorschuiven van problemen naar anderen toe dus en langetermijnoplossingen nastreven waarbij er aandacht is 
voor aspecten zoals biodiversiteit en klimaat. 
 Natuurpunt wil daarom steeds geïntegreerde oplossingen vooropstellen via transparant overleg en inspraak. Lokale  
        milieuraden zijn hiervoor een belangrijke hoeksteen. 

2. Bewaar wat we nog bezitten aan natuurrelicten en streef naar verdere ontwikkeling
In ieder van de 2 gemeenten en het district zijn er nog enkele natuurpareltjes te vinden maar ze zijn dikwijls bedreigd door 
versnippering. De komende jaren zijn daarom cruciaal om zeldzame soorten te behouden en de biodiversiteit lokaal verder 
te ontwikkelen. De verschillende restelementen met elkaar verbinden is een belangrijke stap voorwaarts, en waar niet 
mogelijk dient de oppervlakte van een gebied vergroot te worden. 
 Natuurpunt vraagt daarom om in termen van open ruimte en natuurzones en verbindingsgebieden te denken ipv          
        geisoleerde eilanden

3. Kennis is de basis voor planning en gepast beheer
Een goed beheer vergt een goede kennis. Inventarisatie en rapportering om kwestbare gebieden en soorten te identificeren 
maar ook om beheerplannen uit te tekenen en/of de vooruitgang door het beheer te monitoren, of het beheer aan te passen 
waar nodig. 
 Natuurpunt voert constant inventarisatiewerk uit en stelt dit vrij ter beschikking via o.a. waarnemingen.be, veruit    
        het grootste en meest dense natuurgegevensnetwerk van Vlaanderen. Voor onze regio kan je in deze database alle  
        waarnemingen voor alle groengebieden terugvinden op een gestructureerde manier. Op deze wijze bieden we een  
        schat aan informatie aan om de beheer- en beslisprocessen te onderbouwen.

4. Investeren in natuur en open ruimte is investeren in de toekomst en is meer dan renderend
Koken kost geld, dat is niet anders voor natuur en open ruimte. Maar de return is dan ook groot. Natuur en open ruimte 
kennen een enorm groot maatschappelijk draagvlak bij de bevolking. Recreatie, wandelen, waterbuffering en andere ge-
combineerde gebruiken verhogen ook het economisch draagvlak. Zo blijken omgevingsgroen en open ruimte de waarde van 
woonkernen sterk te verhogen en ook de psychische en fysieke gezondheidstoestand van zijn bewoners te verbeteren.   
 Natuurpunt vraagt aan lokale overheden om daadwerkelijk te investeren in meer open ruimte waarbij we als          
        afdeling ook ons steenje bijdragen zowel financieel om de inrichting en het beheer te bestendigen, als  met de inzet  
        van vele vrijwilligers. 

Op basis van deze 4 algemene uitgangspunten vragen we van de nieuwe besturen aandacht voor:

Gezamenlijk verzoek aan het district Wilrijk en de gemeenten Edegem en Hove: 

• Om in te zetten op het behoud en openstelling van Trage Wegen via een transparant beleid. Teveel Trage Wegen ver-
dwenen onterecht of riskeren te verdwijnen ten voordele van individuele belangen, terwijl hun maatschappelijk nut maar 
ook hun algemeen belang als verbindingsgebieden voor natuur niet mogen onderschat worden. 
 We vragen: een mapping, een actief plan en gedurfd beleid t.o.v. het behoud en herinrichting van Trage Wegen 

De gemeenteraadverkiezingen zijn op komst… 
ook wij hebben een aantal duidelijke voorstellen voor de nieuwe besturen 

van het district Wilrijk en de gemeenten Edegem en Hove

Open brief aan het district Wilrijk en de gemeenten Edegem en Hove
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 beleid

• Om beleid te voeren rond open ruimte zijn centen nodig. Ook wij dragen bij om meer maatschappelijk kapitaal te verze-
keren voor het behoud en de uitbouw er van. 
 We vragen dat ieder bestuur minstens 1 €/burger per jaar opzijzet voor de ondersteuning van de verwerving  
        van nieuwe open ruimte en groengebieden. 

• Schone(re) lucht en gezondheid: in onze regio een bittere noodzaak met de hoge fijnstof- en stikstofwaarden. Grote 
delen van het district Wilrijk, Edegem en zelfs enkele delen van Hove kleuren oranje-rood op de gevarenkaart. Dit moet en 
kan beter door minder vervuilend verkeer toe te laten. De bevolking snakt naar gezonde lucht… en is bereid hiervoor een 
zekere mobiliteitsprijs te betalen. 
 We vragen: de uitbreiding van de lage emissiezone naar het district Wilrijk en de gemeente Edegem, en het  
        sluipverkeer te Hove aan banden te leggen. 

• De klok voor het klimaat tikt: ook de burgemeesters van Edegem en Hove ondertekenden het burgemeestersconvenant 
om zo spoedig mogelijk te streven naar een klimaatneutrale gemeente. Het draagvlak hiervoor is groot maar men vraagt wel 
terecht dat iedereen bijdraagt! 
 We vragen: meer daadkracht van de gemeentebesturen. Verder kan en moet de bevolking meer aangespoord            
        worden om warmtepompen te installeren, water lokaal te laten infiltreren, en zonnecellen en -boilers op te leggen bij  
        nieuwe bebouwing en belangrijke renoveringswerken.

Specifieke verzoeken:

Wilrijk: 
• Het Park van Eden en Groen Neerland zijn mooie voorbeelden van verweving. Waterbuffering, recreatie en natuur gaan hier 

hand in hand en hebben vermeden dat wijken verder onderlopen. Dit willen we absoluut behouden en verder uitbouwen, 
samen met het district.

• Langs het Geitenpad liggen enkele plassen. Dit zijn relictgebieden, maar bijzonder belangijk voor het voortbestaan van 
de Kamsalamander, een Europees beschermde rode lijst soort (om trots op te zijn). Maar de plassen zijn te klein en liggen 
geïsoleerd. De uitbouw van dit gebied door het graven van meerdere poelen (richting Doornstraat) is dan ook een absolute 
noodzaak voor de overleving van deze beschermde soort.

• Fort 7 is een reservaat van Europese allure die samen met het Schoonselhof een grote groene long vormt. Natuurpunt blijft 
zich inzetten voor de verweving van topnatuur met het monument, een uniek gegeven… maar vraagt steun om het monu-
ment veilig te kunnen blijven betreden om de bevolking de kans te geven het begeleid te bezoeken.

Edegem:
• Hof Ter Linden is een belangrijke trofee van de gemeente die verder behoedzaam dient beheerd te 

worden om het oude bomenbestand en de voorjaarsflora alle kansen te geven in een gebied met een 
hoge recreatiedruk.

• In de zone Kattenbroek dient een meer duurzaam evenwicht gevonden te worden tussen sportieve 
recreatie en de bescherming van de amfibieënpopulatie die hier uit haar natuurlijk habitat verdrongen wordt.

• De Edegemse beekvallei biedt nog veel potentieel wanneer de versnippering en vermesting kan vermeden worden en de 
vallei als geheel kan beheerd worden. Vooral het deel van “Aen den Boeren leeger” tot aan de Prins Boudewijnlaan heeft veel 
potentieel indien landbouw en biodiversiteit hier beter kunnen verzoend worden. Natuurpunt zal zich ten volle inzetten om 
dit uit te bouwen en rekent op steun van het nieuwe bestuur.

Hove: 
• Er werd prachtig werk geleverd mbt de inrichting van Frijthout en de ondersteuning en uitbouw 

van de Grote Boshoek. Dit staat model. Het is dus belangrijk om dit te bestendigen en een duur-
zaam onderhoud te voorzien.

• De zuidelijke rand van de gemeente is verworden tot een grote landbouwvlakte waar het herstel van kleine landschapsele-
menten zeker gepast en noodzakelijk is om natuurwaarden en economische ontwikkeling meer in evenwicht te brengen. 
Trage Wegen in dit gebied dienen bekeken te worden en opnieuw in ere hersteld waar mogelijk.



 beheer

Groen Neerland - Nieuws van de Salamander-vallei !            Rudi Leemans

Eind april stond de jaarlijkse inventarisatie van salamanders in de vallei van de Kleine 
Struisbeek op het programma, ook nu met de gewaardeerde samenwerking van de 
Provincie Antwerpen, die zorgde voor 3 oeverfuiken. 
En de Kamsalamanders ? Ja, ze zijn er nog, gespot op 3 plaatsen, in totaal 35 exem-
plaren geteld, bijna een record ( 37 in 2015). Nee, de oversteek van het Geitenpad naar 
Groen Neerland hebben ze nog niet gemaakt. Waar wachten ze op?  Op bijkomende 
poelen langs de Doornstraat !?

 
In Groen Neerland hebben we op 5 plaatsen salamanders geteld, voornamelijk in de recent aangelegde poelen. We telden 58 Kleine 
Watersalamanders  en 11 Alpenwatersalamanders. Vorig jaar  zagen we 29 Kleine Watersalamanders en slechts 3 Alpenwater. De 
nieuwe poelen worden gewaardeerd!

In april werd er op Groen Neerland een megagroot
 bijenhotel opgebouwd. 
Het bleek vooral veel kinderen aan te trekken!
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Fort 7 nieuws                   Tuur Wuyts

Hoewel het hierna over de lente gaat dient er opgemerkt dat het tijdens het prille voorjaar nog even gevroren had en daarvan werd 
gebruik gemaakt om een deel van de rietkraag te maaien en het maaisel af te voeren. Dat gaf een fraai resultaat in de groei periode 
van het riet. Niet ieder jaar krijgen we de gelegenheid om op dit moeilijk terrein  te maaien.            
De aankomst van de Tjiftjaf is  een voorbode van de lente en dit jaar was deze vogel present op 12 maart ! Sperwer en Kleine bonte 
specht noteerden we op 15 maart. Soms moet men geluk hebben om iets speciaals mee te maken en op 16 maart  was het zover. 
In verband met geplande opruimingswerken  waren er 2 medewerkers van NP Mechelen aanwezig en aan de Sarthabarak hoorden 
we  het bekende geluid van Kraanvogels en inderdaad een groep van een 60-tal vogels vlogen vrij laag over het fort in ZW richting 
in V-formatie. Zulke  gebeurtenis maakt uw ganse dag goed kan ik U  verzekeren !  Vermeldenswaardig is het pleisteren van een 
groep van 41 ex. Tafeleenden op 17 maart. Nog nooit werd zo’n grote groep genoteerd op het vestingwater. Vanaf 5 april was er 
steeds een koppel Bergeenden aanwezig en ook dit jaar zijn ze erin geslaagd te broeden met als resultaat 9 jongen op 17 mei. Na 
die datum werd de familie niet meer gezien. Hopelijk kiezen ze volgend jaar het fort weer uit om te nestelen !  Hé, de IJsvogel werd 
er luid geroepen tijdens een wandeling van de medewerkers op 12 april. Nadien werd dit vliegend juweeltje niet meer gezien of 
gehoord, maar we geven het nog niet op !!          
En op plantengebied valt er ook nieuws te melden. Opmerkelijk dit voorjaar was het uitbundig voorkomen van het Look-zonder-
look. Deze kruisbloemige kwam voor het eerst op plaatsen voor waar de soort vroeger niet groeide en dit fenomeen werd ook vast 
gesteld op andere terreinen. Het was dan ook geen verrassing dat we meerdere Oranjetipjes zagen vliegen rond deze planten die 
met hun witte bloemen een frisse tint gaven aan de  bermen en bosranden. Een nieuwe plantensoort op het fort is het Kruipend 
zenegroen dat met een 10-tal ex. naast het Waterhoenpad groeide weliswaar een beetje verscholen tussen andere planten.     
In de 2e helft van mei werd de Bruine korenbout gezien.  Deze fraaie libellensoort is ook niet zo algemeen in onze regio.                  
Op 20 mei organiseerde de Provincie Antwerpen de 10e  editie van de Fortengordel. Het was dit jaar een stralende dag en zo’n 
608 bezoekers vonden de weg naar Fort 7 voor een kennismaking met het monument en de natuur. Opvallend veel jonge gezin-
nen maakten van deze gelegenheid gebruik. Zulk evenement vraagt veel tijd en inzet van het bestuur en medewerkers van het 
natuurbeheer en monumentgidsen !                                                                                                                                      
Tenslotte werden er op 21 mei een aantal salamanders uitgezet in de waterpartij naast de rietkraag die afkomstig waren van een 
tuinvijvertje uit Hoboken dat een onzekere bestemming had. Benieuwd hoe zij het zullen stellen in hun nieuwe habitat !                                                                                     
De zomer kan nu zijn intrede doen op het reservaat !
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 verenigingsberichten

‘We zijn al vele keren met de gewone Natuurpunt op stap geweest, maar dit was de eerste keer dat we eens 
mee op excursie gingen met Ardea. Het is vooral verrassend hoe veel soorten vogels we hebben gezien op 
deze halve dag, en dan nog wel zo dicht bij huis! Echt schone waarnemingen!’ Citaat van een enthousiast 
koppel uit Edegem na onze 3e SOS-zwaluw-fietstocht op 3 juni. Een mooier compliment kon men ons 
niet geven, want dat is precies waarvoor we het doen. En of ze gelijk hadden met hun ‘vele vogels’! Op ons 
ritje troffen we die zondagochtend zo maar eventjes broedende Torenvalken, baltsende Grasmussen, jonge 
Sperwers, broedende Kieviten, baltsende Scholeksters, roepende Steenuil, zingende Zwarte roodstaart, 

Groene spechten en Buizerds, Boomklevers en Boomkruipers en tientallen in boerenschuren broedende Boerenzwaluwen aan. De klap 
op de vuurpijl was een broedgeval van de Kleine plevier, waarvan we moeder met jong aantroffen.
Vogels kijken is sowieso een fijne bezigheid, maar al fietsend en dicht bij huis is het wel érg plezierig.
Vogels bestuderen, die andere bezigheid van onze vogelwerkgroep waar we jaar na jaar meer aandacht aan besteden, is eigenlijk nog 
leuker. Het levert naast fijne waarnemingen ook inzichten op. Zo leren we dat het met de Boerenzwaluw nog eigenlijk niet zo slecht 
gaat – ondanks onheilspellende berichten. Ook onze eigenste Blauwe reiger blijkt het prima te doen, daar in hun dennenbosje in het 
Schoonselhof – ondanks de aanleg van een recreatief pad er vlakbij. En dat nauwkeurige en lang aangehouden observaties van het 
gedrag van de Slechtvalken op het Kiel onze Roofvogel- en Uilenwerking (ARUW) in staat stelde om precies op juiste moment een 
nood-broedkast te installeren hoog op de Kristus Koningkerk. Waarin vervolgens een koppel aan het broeden ging. Onze studies 
worden ook gesmaakt door Natuurpunt Studie, die ons inschakelt om via veldwerk belangrijke soortgegevens te verzamelen - zoals dit 
voorjaar voor enkele parkgebieden in de Zuidrand en Hoboken.
Maar het allerleukst is vogels beschermen. Dat doen we heel concreet door nestkasten te timmeren, te plaatsen en op te volgen o.a. 
voor Steenuil, Kerkuil, Slechtvalk en Torenvalk. Deze lente zetten we voor het eerst in op de vinnige vliegenvangers, waarvoor we in 
Hove en Hoboken een tiental bijzondere kasten plaatsten. Het is nu spannend afwachten tot er een eerste broedgeval wordt genoteerd. 
Als dàt gebeurt, en een koppel kwetsbare of zeldzame vogels slaagt erin om succesvol te broeden in zo’n zelf gemaakte kast, kan ons 
geluk niet op. Dat geluk was de voorbije lente al enorm groot. Met meerdere succesvolle broedgevallen van Steenuil, Torenvalk, Kerkuil 
én Slechtvalk werd onze inzet voor een sterkere en diversere vogelstand in ons werkingsgebied echt beloond.
Dat is enkel mogelijk door de enorme inzet en gedrevenheid van een fijne groep vrijwilligers, waarvan velen ook maar al doende het 
vak van vogelkijker, vogelonderzoeker of vogelbeschermer leerden. We leren enorm veel van elkaar en ook van echte specialisten 
die ons enthousiaste team graag komen informeren en bijstaan. Zo kunnen we al jaren rekenen op de steun van de Kerkuil- en de 
Steenuilwerkgroep en van het FIR (Fonds voor de instandhouding van roofvogels). Sinds deze lente mogen we ook steunen op de 
kennis en ervaring van de Gierzwaluwwerkgroep. Zij waren ruim vertegenwoordigd op onze talrijk bijgewoonde en erg boeiende 
zwaluwen-infoavond, en we besloten prompt om samen met hen én met de vogelwerkgroep van Antwerpen stad (De Stadsmus) te 
gaan werken aan nieuwe Gierzwaluwbeschermingsacties. Zo gaan we letterlijk ‘over de ring’ om grensoverschrijdend aan projecten 
te werken. Dat zal in de toekomst meer en meer nodig zijn, want hoe vogelrijk wij ons kleine regiootje ook mogen ervaren op onze 
fietstochtjes, alleen gaan we het verschil niet maken. 
Daarom zullen we in oktober, ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan, een krachtig signaal richting huidige en toekomstige politici 
en besturen sturen, met aanbevelingen voor een sterker lokaal en regionaal vogelbeschermend en natuurinclusief beleid. Zet je graag 
Ardea’s stem wat kracht bij, noteer dan nu al zaterdag 6 oktober (nm) in je agenda en kom naar onze “State of the Union”-speech met 
aansluitende feestelijke receptie (het exact programma verschijnt in het volgende tijdschrift).
Maar voor het zover is genieten we als vogelwerkgroep in juli even van een maandje platte rust, om er vanaf augustus weer tegenaan 
te gaan met de voorbereiding van de feestelijkheden en ons 6e werkingsjaar. Ondertussen trekken we er samen met jullie graag nog 
enkele keren op uit (de legendarische Steltloperstocht in augustus en de avontuurlijke Verrassingstocht in september zijn niet te 
missen). Je vind ons vanaf eind september weer in volle tel-actie op de Hobokense trektelpost. In alle stilte wordt ondertussen de 
voorbereiding gedaan voor wat nu al als een historische Ardea-vogelreis wordt genoemd (vooral door hen die het geluk hadden om er 
zich op tijd voor in te schrijven): de 7-daagse naar Tarifa in het zuiden van Spanje in de derde week van september. Hét moment om er 
de massale vogeltrek van Europa naar Noord-Afrika via de straat van Gibraltar te beleven. Het levert allicht iets meer waarnemingen 
op dan tijdens ons lokaal fietstochtje, maar dat verneem je dan wel ergens in de winter tijdens een gezellige reisverslagavond.
Hopelijk brengt de zomer u hier of over de ring ook in Spaanse of andere zwoele sferen, doorspekt met tal van schone waarnemingen, 
al dan niet met de gewone Natuurpunt of met ons. Dit wordt u echt van harte toegewenst namens het hele ARDEA-kernteam!

Voor vogelwerkgroep ARDEA,
Joris Van Reusel• 

N.B. Vergeet zeker niet het indrukwekkende trimestrieel Vogelverslag te lezen op onze website. Luc Van Schoor maakte weer een 
helder overzicht van wat er de voorbije tijd zoal in onze buurt werd gespot. Verrassend!• 

• Vogelverslag regionale waarnemingen: hobokensepolder.be/vwg-ardea•  of  op http://zuidrand.be/new/werkgroepen/ardea
• Vragen of bedenkingen ? Email naar ARDEA: ardea@hobokensepolder.be

Over de ring!
ARDEA nieuws zomer 2018
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 verenigingsberichten

Amfibieën in Edegem,  2018.
Na 10 jaar padden rapen op Kattenbroek blijft de populatie gewone padden maar krimpen. In 2015 en 2016 hebben we nog een 
300 padden overgezet in deze oorspronkelijke moeraszone, vandaag de dag amper 178, veel van de oorspronkelijke habitat is er 
ook niet meer te vinden. In 2013 brachten we 161 vrolijke Bruine kikkers naar de kikkerbeek, dit jaar amper 26.
Het paddenseizoen was hevig maar zeer kort. Tijdens de piekdagen van 9 tot 12 maart werden aan de waterbuffer van Ter Elst 
tientallen padden platgereden, ondanks onze talrijke vrijwilligers die daar in groepjes rondliepen. 
Aan Arendsnest zijn er dit jaar veel families met kinderen komen helpen en we kregen ook nog extra ondersteuning van de ge-
meente. Er werden zogenaamde ‘dagslapers’ geplaatst om de automobilisten extra te waarschuwen voor overstekend wild. Ook 
bordjes met de vraag om geen zwerfvuil achter te laten hebben geholpen en de buurtbewoners hebben vooraf zelf eerst een zwerf-
vuilactie gehouden langs de wandelroute. Toch blijft het autoverkeer daar voor problemen zorgen.
De populatie van gewone pad blijft aan Arendsnest zo wat dezelfde, Bruine kikker deed het ook hier minder goed dit jaar. Omdat 
de paddentrek al vroeg begon elders in de provincie zijn wij ook vroeger op pad gegaan. Hierdoor kwamen we dit jaar wel meer 
salamanders tegen.
De amfibiedagen in de bioklas waren zoals altijd heel leuk, zowel voor de kinderen als voor de begeleiders. Graag bij deze een 
oproep aan vrijwilligers die ons volgend jaar mee willen komen helpen. 
Ondertussen zijn we ook mee ingestapt in een project rond Hazelworm, onder de vleugels van Hyla Beneden Nete. We kijken uit 
naar de eerste resultaten deze zomer.
Opvallend dit jaar is de toenemende bezorgdheid van buurtbewoners, mensen melden ons meer en meer problemen ivm over-
stekende padden of kikkers, alarmeren ons wanneer er kikkerdril dreigt uit te drogen, melden ons problemen ivm Groene kikkers. 
Niet alle problemen kunnen wij oplossen, maar dat de mensen mee zorg beginnen te dragen voor de natuur in hun buurt en dat 
men massaal de weg heeft gevonden naar  https://amfiesedegem.be/ kan alleen maar toegejuicht worden, want dat is uiteindelijk 
onze bedoeling. 
Een dikke merci aan al wie heeft bijgedragen aan het welslagen van het 10de paddenseizoen in Edegem.

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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 studie

De rij van Fibonacci  of wiskunde in de Natuur
De rij van Fibonacci is genoemd naar Leonardo van Pisa, bijgenaamd Fibonacci, die de rij noemt in zijn boek Liber abaci uit 1202. 
De rij blijkt interessante eigenschappen en verbanden te bezitten met onder andere de gulden snede.
Elk volgende element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen. De eerste elementen van de rij zijn dan als 
volgt:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, ...
Wanneer men de verhouding van twee opeenvolgende getallen van Fibonacci neemt, blijkt deze de gulden snede te benaderen, 
zijnde 1,618.

Naast het verband met de gulden snede blijken de getallen van Fibonacci ook elders in de natuur voor te komen. Bekijk bijvoor-
beeld de structuur van een zonnebloem en tel het aantal spiralen waarin de zonnebloempitten gerangschikt zijn. Fibonacci-reek-
sen komen ook terug in de verdeling van takken aan bomen, de ordening van bladeren aan takken, de vruchten van een ananas, de 
bloemen van een artisjok, een ontvouwende varen, de ordening van de schubben van een dennenappel en de honingbijenpopula-
ties. Ook het vermeerderen van bloembollen, zoals die van sneeuwklokjes en krokussen, verloopt volgens de fibonacci-reeks: elk 
jaar 1,618 keer zoveel bollen, oftewel een groei van ruim 60%.
Zo zal het aantal bloemblaadjes van een madeliefje 34 of 55 zijn en zal je slechts uitzonderlijk een klavertje 4 vinden.

Dat Fibonacci-getallen regelmatig in de natuur opduiken en elkaar ook vaak vergezellen, moge duidelijk zijn. Maar waarom is dat 
nu eigenlijk? Soms zal het misschien toeval zijn. Maar in veel gevallen is het gewoon de beste manier om zaken (bijvoorbeeld za-
den) te rangschikken. Neem bijvoorbeeld de zonnebloem. Door deze manier van rangschikken kan de bloem in het hart de meeste 
zaden kwijt. En hoe meer zaden, hoe groter de kans op een succesvolle voortplanting! En planten die hun blaadjes volgens de Rij 
van Fibonacci rangschikken, doen dat vaak om zoveel mogelijk zonlicht te vangen. Voor hen is deze wiskundige regel een zaak van 
levensbelang. Door de spiraal van de gulden snede zorgen ze ook voor sterke planten. 

Wilde bertram
 De plant Achillea ptarmica (beter bekend onder de naam Wilde bertram) volgt met zijn takken netjes de Rij van Fibonacci. Het 
onderste deel van de steel (1) splitst zichzelf in tweeën (2), daarna splitst één van deze twee takken zich in tweeën (3). De eerste 
twee takken splitsen zichzelf daarna opnieuw (5). En zo gaat het maar door, netjes volgens de Rij van Fibonacci.
Gulden Snede 
De Rij van Fibonacci benadert ook de gulden snede. De spiraal volgens de Gulden Snede is ook de natuur niet vreemd. Zo zijn er 
bijvoorbeeld veel slakken met een slakkenhuis waarin de spiraal met dezelfde verhoudingen terug te vinden is.
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Speuren in de vijver  voor onze jonge lezers

Eva Suls

Een levende rasp

Een dierensoort die we bijna overal kunnen tegenkomen is de slak. Sommige dragen een huisje mee, andere niet.  Sommige leven 
op het land, andere onder water.  Slakken hebben een natte huid die niet mag uitdrogen.Daarom zie je ook meer slakken rond-
kruipen wanneer het geregend heeft.  Maar ook in onze vijvers leven slakken.
Het eerste wat opvalt is dat slakken geen poten hebben.  Ze schuiven vooruit op het stevige onderdeel van hun lichaam, de 
kruipvoet.
Erg handig is dat niet, want daarmee halen ze maar een slakkengangetje van enkele meters per uur.
Op de kop zitten twee tastende tentakels, een beetje als de voelsprieten van een insekt.  Daar zit gewoonlijk ook een heel klein 
oogje aan vast. Daarmee zien ze eigenlijk geen steek, maar kunnen ze des te beter voelen.
In hun mond hebben ze een tong, die gelijkt niet op een gewone tong, er zitten een hele reeks tandjes op.  Slakken bijten dus geen 
stukjes voedsel af, maar raspen de blaadjes naar binnen.  
Poelslakken (6,5cm) en Posthoornslakken (3,5cm) mogen wel waterslakken zijn, maar eigenlijk kunnen ze niet onder water ade-
men zoals vissen.  Slakken komen elke avond naar boven om lucht te happen die ze opslaan in hun schelp.  De poelslak hangt 
dan zelfs ondersteboven aan het wateroppervlak.  Wanneer de lucht ververst is kunnen ze weer naar onder en gebruiken ze de 
zuurstof uit deze luchtbel

Poelslak
Posthoornslak
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Zevenbergenbos te Ranst
 2/ 4/2018 - 12 deelnemers
Gids: Luce Vos
Leiding: Rudy Van Cleuvenbergen & 
Wim Vandeweyer
Verslag: Liselotte Herbert

Op paasmaandag, om iets na negen zijn we 
vertrokken op onze ochtendwandeling om 
voorjaarsbloeiers te spotten in het zeven-
bergenbos van Ranst. De groep bestond uit 
twee gidsen en ongeveer 10 deelnemers.  
Veel van de deelnemers zelf wisten ook al 
veel over verschillende planten, dieren en 
mossoorten. We begonnen de wandeling 
op een wandelpad waar je zonder begelei-
ding van een gids niet mag komen, daarna 
zijn we ook in het toeristische stuk van 
het bos geweest. Met op de achtergrond 
het gezang van verschillende vogelsoorten 
trokken we door een mooi stukje natuur.
Het bos heeft een prachtige verscheiden-
heid aan voorjaarsbloeiers waaronder de 
Bosanemoon, die jammer genoeg omwille 
van de lang aanhoudende koude nog niet 
in volledige bloei waren. Maar we zagen 
ook de Slanke sleutelbloem en de Gevlekte 
aronskelk. Bij elke interessante waarne-
ming kregen we wat meer uitleg van de gid-
sen, maar ook van de deelnemers zelf. We 
hebben ook verschillende mossoorten en 
zwammen gezien, waar 1 van de vrouwen 
in onze groep zeer veel over wist. Onder 
andere zagen we het fel oranje gekleurde 
Judasoor en de Waaierkorstzwam. We ein-
digden de wandeling met een zoektocht 
naar de Eenbes, die volgens 1 van de deel-
nemers een paar jaar geleden nog op een 

bepaalde plek in het bos stond, maar deze 
hebben we jammer genoeg niet gevonden. 
Al bij al was het een zeer mooie leerrijke 
wandeling en was het zeker de moeite om 
er wat vroeger voor op te staan.

Wandeling “Vallei van de Drie Beken”
14/ 4/2018 - 7 deelnemers
Gids: Nicole Boussemaere
Leiding:  Lucy de Nave
Verslag :  Hatice  Altunbay

Lucy reed richting Diest om in het Vlaams 
natuurreservaat “De vallei van de Drie Be-
ken” te zijn want de gids Nicole wachtte 
ons daar op. Iedereen had zijn laarzen aan, 
maar er waren toch wel twee deelnemers 
die met stapschoenen waren. Nicole, de 
gids, vertelde dat het wel heel nat zou zijn.
Maar al bij al hadden die twee personen 
toch geluk dat het reservaat goed droog 
was. Want het was een mooie lentedag.
Nicole had een dikke map bij, met foto’s 
van planten, vogels, …Ze legde nog uit, 
hoe het natuurreservaat ontstaan was. Tij-
dens onze wandeling hebben we toch wel 
ongeveer 35 soorten vogels kunnen spot-
ten en van hun zang kunnen genieten. We 
hebben zelfs een reebok kunnen zien en 
ook zijn sporen tegen gekomen onderweg. 
Er was ook wel een deelnemer die zeer 
veel wist van vogels en hij hoorde wel van 
ver de geluiden van de vogels en kon hen 
goed herkennen bij de naam. We hebben 
ver schillende vogels dus kunnen spotten, 
zoals: de Zwarte specht, de Boomklever, de 
Aalscholver, vink, Roodborstje,… en zelfs 
een Boerenzwaluw op het einde van onze 

wandeling zien vliegen. Als planten hebben 
we Waterviolier tegengekomen, maar nog 
niet in bloei.We hebben wel op een foto 
kunnen bewonderen hoe mooi ze zijn als 
ze in bloei staan.Verschillende meidoorns 
tegengekomen en berkenboom met hun 
eenhuizige katjes die zeer laag groeiden, 
dat normaal zelden voorkomt.Het was een 
zeer leerrijke lentewandeling en om het 
einde werden we nog getrakteerd op een 
lekkere koekje na een stevige wandeling in 
het Kempense natuurreservaat.                                                                   

Doode Bemde  en Beverwandeling
 5/ 5/2018 - 14 deelnemers
Gids: Jean-Paul Martens 
Leiding:  Walter Van Spaendonk 
Verslag:  André De Mul

Een zomerse lentedag.  Veel volk en druk 
verkeer om en rond de Bist.  Na een om-
leiding vinden we elkaar bij ’t Spant.  Van-
daar vertrekken we naar Sint-Joris-Weert, 
waar Jean-Paul ons opwacht. Aan de par-
king van natuurreservaat Grootbroek 
hoort Walter Zwartkop en verder ook 
mannetje Koekoek.  Een vlonder pad leidt 
naar een kijkhut.  Van hieruit hebben we 
mooi zicht op de plas:  Grote zilverreiger 
(4 ex.), baltsende Futen, Kuif-, Krak-, Slob- 
en Bergeend.  We wandelen terug, richting 
kijktoren.  Tussen het groen verschuilen 
zich Goudhaantje en Cetti ’s zanger.  Wat 
verder horen we Tuinfluiter.  In de kijkto-
ren, een eind verder aan de plas, zien we 
het waterwild nog eens vanuit ander per-
spectief. Naar de Doode Bemde.  Beemden 
zijn vochtige graslanden.  Met dit warme 
en droge weer kunnen we onze wandel-
schoenen aandoen.  Over het bruggetje 
over de Dijle spotten we Grote gele kwik 
op een overhangende tak.  Die was mis-
schien omgelegd door de Bever want die 
heeft hier sinds een aantal jaren zijn habi-
tat.  Onderweg zien we dit nog aan bomen 
waar hij zijn tanden heeft ingezet; ook aan 
de wissels waar hij de Dijle induikt.  Ook 
een Ree is ongelukkig in de Dijle gesuk-
keld.  Johan attendeert ons op mannetje 
Koekoek.  Een eind verder kunnen we 
hem gadeslaan in een dode boom. Via een 
afkorting komen we bij een plas. Hier is 
een kikkerconcert aan de gang. Veel eend 
en ook een eenzame Dodaars.  We komen 
nu meer in dichte begroeiing. Langs het 
pad vinden we onder meer Dagkoekoeks-
bloem en Kornoelje.  We zijn iets achter 
op de tijd, dus was het terras van café “In 
de rapte” goed gekozen om onze bokes op 
te eten.  Daarna rijden we terug naar de 
Doode Bemde voor een avondwandeling.  

 Verslagen te verzenden naar Tuur Wuyts, Mestdaghplein 15/4, 2610 Wilrijk of mail naar arthurwuyts@telenet.be
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Koekoek - mannetje en vrouwtje - vliegen 
over  (P. S.: vrouwtje klinkt helemaal niet 
“koekoek”). We volgen de loop van de 
Dijl e die meandert door het landschap. De 
avondschemering treedt in en dat maakt 
het nog iets spannender.  We speuren de 
oevers af.  Langs de weg vinden we her en 
der knaagsporen. We komen bij een zij-
rivier van de Dijle, de IJse. Afgeknaagde 
takken, opeengestapeld, een burcht.  Hier 
moet de Bever zitten, maar hij laat zich 
niet zien, wel IJsvogel (2 ex.).  We wande-
len tot aan een kijkhut.  In de schemerte 
ontwaren we op de plas benevens de reeds 
genoemde, ook nog Tafeleend.  Van hier-
uit doen we de weg terug. Inmiddels is 
het donker. We richten de zaklampen 
naar waar de Bever zou kunnen zitten. In 
het schijnlicht zien we een wolk muggen 
en insecten, ook mooi om zien. Af en toe 
stoppen we nogmaals, maar tevergeefs. Bij 
het einde van de wandeling horen we ge-
ritsel, maar ook nu loos alarm. Besluit: we 
hebben veel beveractiviteit gezien, maar 
geen Bever. Misschien is juist dàt – het 
onvoor spelbare – het mooie in de natuur.  
Bedankt Jean-Paul en Walter, we hebben 
genoten van de wandeling !

Ezemaal en omgeving
12/ 5/2018 - 10 deelnemers
Gids: Jules Robijns
Leiding: Lucy de Nave
Verslag: Tuur Wuyts

Met een stralende zon vertrokken we naar 
een uithoek van Vlaams Brabant want 
Ezemaal is een klein en zeer rustig dorp 
ten oosten van Tienen en vlakbij Haken-
dover.                                                                                                                                     
Onze sympathieke gids, een gepensio-
neerd leraar biologie, heette ons welkom  
en begeleidde ons naar het nabij gelegen 
Wange, deelgemeente van Landen, om 
onze boterhammen op te eten in de fraai 
gerestaureerde Kasteelhoeve Wange.  Deze 
vierkanthoeve, waar Huiszwaluwen thuis 
zijn, is gelegen naast de Kleine Gete. De 
uitbater is een uitgeweken Antwerpenaar 
die ons eveneens hartelijk welkom heette.      
Onze knapzak konden we aanspreken in 
de aangrenzende tuin.                      
Nadien startten we met de wandeling na 
eerst een bondige uitleg te krijgen over de 
geologie van deze streek. Rond de voor-
tuinen van de schaarse woningen vlogen 
Koninginnepages. Ook de Veldleeuwerik 
werd kort  gehoord en gezien.
Als ex-leerkracht wist Jules ons te boeien 
met zijn uitleg over de  ontstaansgeschie-
denis en evolutie van dit leemplateau. Tot 
aan de horizon ziet men niets dan mono-
tone akkers. Bij de huidige grootschalige 

landbouwpraktijken na de ruilverkavelin-
gen maakte Jules heel wat kanttekenin-
gen. Van de vroegere biodiversiteit zowel 
op gebied van flora en fauna blijft maar 
een schijntje over in de bermen en op de 
akkers is dit zelfs nihil.  Vooral in de hout-
kanten van de holle wegen is nog iets terug 
te vinden van de vroegere rijkdom. Hier 
zong o.a. Grasmus.     
De valleien waar beken doorheen stromen 
zijn gevarieerde met Groot streepzaad, 
Donzige klit, Koninginnenkruid, Berm-
ooievaarsbek,  Grote berenklauw en zelfs  
Dolle kervel. Buizerd en Torenvalk werden 
gezien. Hier en daar nog rijen van zeer 
dikke, uitgegroeide knotwilgen, sommige 
met bizarre vormen ! In een vochtige slij-
kerige weg groeit Beekpunge (een Ereprijs-
soort). Tenslotte kwamen  we op een bos-
pad met aan één kant Canadapopulieren. 
Tot onze verrassing hoorden we hier op  
2 plaatsen de kenmerkende zang van de 
Wielewaal ! Héél even zag Jules hem tus-
sen de takken wegvliegen.       
Na ongeveer 7, 5 km kwamen we terug 
in Ezemaal waar we in het dorpscafé een 
welverdiende verfrissing konden drinken.     
Maar Jules had als afsluiter nog iets spe-
ciaals in petto ! We reden een eind verder-
op naar de Tramstraat (een verwijzing 
naar de vroegere buurtspoorweg) waar 
langsheen een veldweg een graanakker 
ligt die Jules heeft ingezaaid met Gerst 
en waar nog akkeronkruiden in voorko-
men zoals Akkerboterbloem, Naaldkervel, 
Oot, Dreps, Bolderik en Korenbloem. Deze 
graanakker is uniek in Vlaanderen en dit 
dankzij de niet aflatende inzet van Jules !
Het was een voorrecht met hem op stap te 
gaan waarvoor we hem dan ook nadrukke-
lijk bedanken !

Fortengordel
20/ 5/2018 - 600 deelnemers
Verslag: Hugo Waeterschoot                                                         

Een fortengordeldag op pinksterzondag… 
dat leek me gewaagd vooral omdat er reeds 
een week lang schitterend weer voor het 
ganse weekend voorspeld werd. De ze-
nuwen van bijna 30 medewerkers waren 
dus flink gespannen en de bezorgdheid was 
van hun gezicht af te lezen. Niets was ech-
ter minder waar al kwam het bezoek eerder 
traag op gang. Vooral in de loop van de na-
middag genoten de meer dan zeshonderd 
vooral lokale burgers met volle teugen van 
de natuur en het monument op het Fort op 
deze zonovergoten dag. De interesse voor 
groen in de buurt was duidelijk groot bij 
jonge gezinnen want er waren vele families 
bij, gewapend met buggy’s. We boden hen 
gegidste monument- en natuurwandelin-
gen aan met niets dan enthousiaste deelne-
mers op het einde van de wandeling. Dat 
doet deugd! Wat vooral erg mooi was wa-
ren de fototentoonstelling waar de verwe-
venheid van natuur en monument prachtig 
werd vastgelegd en de filmreeks rond Fort 
7 en 100 jaar vrede na de “groote oorlog 
van ’14-‘18”. Indrukwekkend, om stil van 
te worden. Vele deelnemers bekwamen 
achteraf in ons natuurcafé waar een “vos” 
voor een prachtige kinderactiviteit zorgde. 
Zelden de volwassenen zo fier achter hun 
kinderen zien aanhollen. Wat vooral opviel 
is dat de meeste bezoekers van het fort 
echte naaste buren waren, de wijken rond 
het Fort. Daarmee zijn we evident zeer blij 
aangezien dit het lokale draagvlak voor dit 
stuk robuste natuur en monument enkel 
verhoogd. En nog een extra lichtpuntje … 
Stanny heeft zijn uiterste best gedaan om 
een strook klaprozen te zaaien. Het droge 
voorjaarsweer stak er een stokje voor en 
vertraagde de groei en de bloei. Ik ben er 
echter zeker van dat wanneer je het fort 
bezoekt wanneer deze rAntGroen in jullie 
bus valt, je ten volle kan genieten van deze 
bloem die zo diep, zo ingetogen het verle-
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den van de “groote oorlog” weergeeft. Een 
blije voorzitter en mijn erg gewaardeerde 
dank aan alle medewerkers die van deze 
dag een ongeëvenaard succes maakten.

Orchideeën en warmteflora te Eben-
Emael & Schin op Geul
27/ 5/2018
Gids/Leiding/
& Verslag: Hugo Waeterschoot

Voorwaar schokkend nieuws ! Letterlijk 
dan want onze eerste stopplaats de zui-
derhelling van Eben-Emael ligt pal op de 
plaats waar de dag voordien een (naar 
Belgische normen) relatief stevige aardbe-
ving (3,6 op de schaal van Richter) plaats 
vond. We starten er de excursie mee: de 
Rijnslenkbreuklijn is precies de reden 
waar om de Maas hier meer dan honderd 
meter beneden het mergelgebied stroomt 
en in de zijkant van deze helling/breuklijn 
de mergel dagzoomt. De combinatie van 
zuid-oostelijke helling en kalk vormen dan 

ook een vruchtbare bodem voor 
een thermofiele, kalkminnende 
flora en fauna. En die kregen we 
vandaag volop te zien met vele 
Poppen orchissen (foto), Kleine 
pimpernel, maar ook het Groot 
geaderd witje (foto) en veel, veel 
meer. Het onderste terras van 
deze helling werd ge vormd door 
het kalkrijke baggerslib uit het 
Albertkanaal. Honderden, neen 
nog meer… Soldatenorchissen, 
Bosorchissen, velden Harige 
ratelaar en in de schaduw weg-
gestoken grote oppenvlakten 
Rondbladig wintergroen zijn 
maar enkele van de typische 
vertegenwoordigers van dit 
ecosysteem die we vandaag 
prachtig konden bewonderen. 
Tijdens de picknick langsheen 
het kanaal zagen we prachtige 
wolkenpartijen, eigenlijk zware 
onweersbuien die Maastricht en 
omgeving geselden. We konden 
het achteraf zelf ondervinden 
(gelukkig vanuit de wagen) op 
weg naar Schin-op-geul in Zuid 
Limburg. We maakten een bij zonder mooie 
wandeling in het Gerendal met een bezoek 
aan de orchideeëntuin van Staatsbosbeheer 
als “moment supreme”. Wat een prachtig 
landschap met Purperorchissen gewoon 
in de weide en mooie houtkanten waar de 
Geelgors vollop zong. De vele Hondskruid 
orchissen (pyramidalis), Aapjesorchissen, 
Bergnacht- en Muggenorchissen maakten 

het tot een ongeëvenaarde ervaring. Maar 
opniew waren het (gelukkig op het einde) 
de prachtige wolkenpartijen die de aan-
dacht opeisten. Mooi (foto John) maar wel 
vervaarlijk. Een knallende blikseminslag 
dwong ons dan ook om een plaatselijke 
bruine kroeg te bezoeken… waar we geen 
spijt van hadden. Wat een dag. Gek dat 
deze streek, die echt niet zo ver ligt, zo wei-
nig bekendheid geniet.

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, 
Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen (e-mail: Vera.Baetens@natuurpunt.be) met de volgende 
gegevens: lidnummer, naam, oud en nieuw adres en lid “afdeling Zuidrand Antwerpen.”

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

p. 23 boven: Weidebeekjuffer - onder:  Heidelibel spec.
p. 24 boven: parende blauwtjes spec. - onder: Tweekleurige parelmoervlinder (La Brenne (FR))
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kalender * inschrijven noodzakelijk 

  1 juli: De Maat te Mol
 8 juli: zomerwandeling fort 7 & pinteling
*22 juli: Rondje Pontje
29 juli: zomerwandeling Vordenstein
 5 augustus: steltlopertocht Zeeland
12 augustus: zomerwandeling Uilenbos
12 augustus: open beheerdag Groen Neerland
19 augustus: Kalmthoutse heide
19 augustus: historische wandeling fort 7
25 augustus: vleermuizenavond
26 augustus: zomerwandeling op fort 7
 2 september: vogel-verrassingstocht
* 9 september: Hoge Venen
16 september: Noordelijk eiland Wintam
16 septembeer: historische wandeling fort 7
23 september: fiets- en wandeltocht Boshoek
29 september: historische wandeling fort 7
29 september: start trektellingen
30 september: ‘Den Troon’
* 7 oktober: herfstontmoeting ARDEA
14 oktober: Meerdaalwoud te Nethen
21 oktober: historische wandeling fort 7
21 oktober: paddenstoelenwandeling de Inslag

Teksten voor het volgend nummer graag tegen 20 augustus


