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Contact voor geleide wandelingen 
in Fort 7:
   Natuur: Tuur Wuyts 
03/449 99 11-arthurwuyts@telenet.be
    Monument: Philippe Vanhove
03/825 02 43-philippevanhove01@gmail.com

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

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

Op uw betalingen steeds reden van betaling, uw naam en e-mail adres of telefoonnummer vermelden a.u.b.
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Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met vermelding “Afdelingsfonds 3722, Zuidrand Antwerpen”.

Wat een zomer … en uitdagingen voor de komende herfst

Dat de temperaturen hoog opliepen deze zomer moeten we jullie natuurlijk niet vertellen. Voor 
de vakantiegangers mogelijks een extra troef… voor onze natuur, spijtig genoeg dikwijls niet. 
Enkele plassen belangrijk voor de voortplanting en voeding van salamandersoorten, waaronder 
de kamsalamander, geraakten uitgedroogd, de heide kwam op veel plaatsen niet tot bloei door de 
droogte en vele planten bloeiden te vroeg. Samen met de te vroege bladval zorgt dit er voor dat heel 
wat insecten die het moeten hebben van de nazomer, het moeilijk krijgen. 
Er waren natuurlijk ook heel wat soorten die van de warmte geprofiteerd hebben. Zo zag ik nog nooit 
zoveel zeldzame vlinders zoals de Keizersmantel of de Grote weerschijnvlinder; deze laatste tot in 
mijn tuin. Op het Fort tooide het warmteminnende Rapunselklokje de graslanden blauw, ronduit een 
spectaculair zicht. Al moet het resultaat van het jarenlang volgehouden beheer hier natuurlijk niet 
onderschat worden. 
Of de impact van dit uitzonderlijke jaar tot 2018 beperkt blijft weten we voorlopig nog niet. Het lange 
termijn effect van deze extreme droogte en warmte op onze natuurgebieden gaan we dus nog even 
moeten afwachten. We hopen alvast dat de kamsalamander en andere waterminnende soorten het 
overleven. 
De zomer was ook om andere redenen best “warm te noemen”. Een jaartje na de brand op Fort 7 
hebben we met de hulp en financiële tussenkomst van Natuurpunt en het Agentschap van Natuur 
en Bos (ANB), het asbestcementen dak van de Sarthabarak dat beschadigd geraakte door de brand, 
deskundig kunnen laten verwijderen. Waarvoor onze dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Hierdoor is een belangrijk veiligheidsrisico uitgeschakeld en kunnen we weer veilig werken en groepen 
begeleiden op het Fort.
Tot slot nog belangrijk en erg fijn nieuws. Einde juni konden we immers een nieuwe belangrijke 
aankoop verzekeren (foto ondertekening 
samen met onze buurafdeling en een 
vertegenwoordiger van het OCMW van 
Antwerpen). We kochten een perceel 
langsheen de Edegemse Beek, genoemd: 
Aen den Boeren Leegher. 
Deze aankoop zou onmogelijk geweest 
zijn zonder de financiële steun door de 
gemeente Edegem die een tegemoetkoming 
voorziet voor de komende 6 jaar. Edegem 
heeft ook geholpen om de openbare 
aankoopprocedure van het OCMW stop 
te laten zetten en onze buren van de 
afdeling Spoorwegberm hebben ons heel 
erg gehopen op praktisch vlak. Verder in 
dit nummer tref je het gezamelijke persbericht aan over deze aankoop. Het komt er nu op aan om 
dit 3 ha grote gebied samen met de Natuurpunt terreinen langs de Kontichse kant van de beek onder 
kundig beheer te brengen.
Een herfst vol uitdagingen:
Neen, geen aankopen meer voor de komende maanden maar wel twee hele belangrijke uitdagingen: 
• Meer gebieden betekent meer beheer! Vooral Fort 7 blijft een grote uitdaging gezien het zeer 

gevarieerde terrein. Vanaf september tot begin 2019 zijn we hier aan het werk. Nieuw is het 
hakhoutbeheer in het Uilenbos en het opstellen van een natuurbeheerplan. We laten deze werken 
wat later in de herfst aanvangen. Groen Neerland is het derde gebied waar we 2x per jaar aan 
ruigtebeheer doen op afroep van de conservator. Heb je interesse om een keertje mee te helpen 
stuur dan even een mailtje aan contact.fort7@zuidrand.be (voor Fort 7), Wimvandeynze@
telenet.be (voor het Uilenbos) Groen.Neerland@zuidrand.be (voor Groen Neerland) 

• In oktober worden nieuwe gemeente/districtsbesturen gekozen. We zullen onze wensen als 
natuurpunt (zie vorige rAntGroen) terug kenbaar maken bij de vorming van de nieuwe besturen 
te Wilrijk, Edegem en Hove om groen en open ruimte een (belangrijke) plaats te geven in de 
bestuursobjectieven voor de komende gemeenteljke legislatuur.

Er is dus duidelijk heel wat werk op de plank.

Hugo Waeterschoot

Bestuursleden en coördinatoren
Hugo Waeterschoot, voorzitter
en coörd. Beleidswerkgroep
03/455 22 12 - 0477/33 23 30 
hugo.waeterschoot@scarlet.be
Erlend Hansen, secretaris
03/457 46 99- erlend.hansen@skynet.be
Guido Callaerts, penningmeester 
Frans De Cortlaan 42, 2610 Wilrijk
0468/12 33 36-callaertsguido@telenet.be
Rudi Leemans, 
conservator Groen Neerland 
03/828 43 16-rudolf.leemans@telenet.be
Tuur Wuyts, contactpunt Fort 7 
contact.fort7@zuidrand.be 
03/449 99 11– 0474/55 25 75
arthurwuyts@telenet.be
Niels Schild, webmaster
natuurpunt.zuidrand@gmail.com
Lucy de Nave, bestuurslid
03/237 99 52–lucy.denave@antwerpen.be
Nicole Boussemaere, bestuurslid
013/30 85 47
nicole.boussemaere@gmail.com
Maggy Troffaes, bestuurslid
03/827 83 60-maggy.troffaes@skynet.be
Floris Van Volsem, bestuurslid  
03/455 23 05 -mariannejmm@gmail.com
Els Wynants, bestuurslid            
0497/42 74 29-wynantsels@gmail.com
Stany Marichal, bestuurslid            
0478/56 45 84
stanislas.marichal@telenet.be

 Omslagfoto: Fort 7
 Foto’s p.2: Grauwe ganzen & IJseend © 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 30 september - 13.00 u.
Olens Broek
We hadden voor deze dag een bezoek aangekondigd aan het militair 
domein De Troon in Grobbendonk, maar dit kan NIET doorgaan we-
gens te duur en administratief te moeilijk.

Het Olens Broek + Langendonk is een meer dan waardig alter-
natief.
Dit natuurgebied situeert zich langsheen de Kleine Nete op het 
grondgebied van Herentals en Olen. Het Olens Broek is een 
gevarieerd laagveengebied dat grotendeels bestaat uit elzen-
broekbossen, hooilanden en rivierduinen met daartussen oude 
kuilen die ontstonden door de ontginning van turf en ijzererts. 
Ten westen van het Olens Broek ligt, op het grondgebied van 
Herentals, de Langendonk, een kleinschalig landschap met een 
afwisseling van natte hooilandjes, houtwallen en elzenbroek-
bosjes.In 1993 werd door de Vlaamse Overheid gestart met de 
uitbouw van het natuurgebied. Om de natuurwaarde in het ge-
bied opnieuw te herwaarderen werden de afgelopen jaren een 
heleboel ingrijpende maatregelen genomen: het openmaken 

van de oude verlande veenkuilen, het afplaggen van de droge 
rivierduinen en zandruggen, het herstel van het hooilandbe-
heer op de natte hooilandjes en het opnieuw invoeren van een 
periodiek hakhoutbeheer van de elzenbroekbossen. Het re-
sultaat van deze werken mag zeker succesvol worden genoemd.  
Tijdens de wandeling doorkruisen we het gebied en zullen we 
aandacht besteden aan het unieke landschap waarbij we ook 
stilstaan bij enkele zeldzame planten en hopen we op een 
ontmoeting met Buizerd, Torenvalk, e.a. vogels.
Afspraak: vertrek om 13.00 u. met eigen wagens aan ’t Spant, 
Boomsesteenweg 333, Wilrijk (waarschijnlijk zijn werken aan 
de Bist nog niet klaar). Ter plaatse aansluiten kan, neem daar-
voor contact op met Walter.
Einde ter plaatse omstreeks 17.30 u.
Meebrengen: stevige wandelschoenen, verrekijker, loep, etc. 
Gids: Eddy Vercammen
Leiding: Walter Van Spaendonk - 0479/98 57 77 
  walter.van.spaendonk@skynet.be

Naar jaarlijkse gewoonte roept ARDEA rond deze tijd al zijn troe-
pen samen voor een overschouwing van haar werking, en dat is 
dan vooral heel veel vogelonderzoek en vogelbeschermingspro-
jecten. Dit jaar doen we het iets anders. Feestelijker, lichter, in de 
vrije natuur en dus met live vogels erbij!
ARDEA viert immers vandaag plechtig haar vijfjarig bestaan. En 
– niet geheel toevallig – valt dat samen met de 25e verjaardag van 
Eurobirdwatch, het jaarlijks evenement van Birdlife International 
om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels en 
hun habitats. Op tientallen plaatsen in Vlaanderen en op honder-
den plaatsen in Europa worden de zuidwaarts vliegende trekvo-
gels geteld. Dat geeft opnieuw een goed beeld op de evolutie van 
trekroutes en aantallen, waarop acties en beleid ten gunste van 
deze vogels, hun broedgebieden én hun rustplaatsen tijdens de 
trek kunnen worden gebaseerd.
Omdat Ardea is gegroeid o.a. uit het tellen van trekvogels, keren 
we vandaag terug naar onze roots: de Scheldedijk te Hoboken. 
De vertrouwde trektelpost is zo de locatie voor een dagje vogels 
kij ken (vanaf 8 uur) én om samen gezellig een beetje te feesten. 
We maken het niet te ernstig, er komen geen voordrachten noch 
speeches aan te pas. 
Samen met onze vrijwilligers bieden we alle vogelliefhebbers en 
Ardea-sympathisanten vanaf 12 uur wél een open-air receptie aan 
op de dijk, en al vogeltellend toasten we op onze voorbijgevlogen 5 
jaar als regionale werkgroep. Wij voorzien vrolijke, sprankelende, 
fruitige drankjes en lekkere hapjes (o.a.van eigen makelij). Wil je 

zelf iets bijdragen aan de feestelijkheden(een eigen cake, een gele-
genheidsserenade of een eigen brouwsel) ? Graag! Laat je het even 
vooraf weten?  Iedereen is welkom,  en zo maken we samen hét 
beste vogelfeestje van Europa! (Enkele vogeltellers zullen uitgeloot 
worden om helder te blijven, om de statistieken van de telgegevens cor-
rect te houden).
Locatie: de Eurobirdwatch-trektelling (vanaf 8 u.) en de Ardea-
viering (vanaf 12 u.) gaan door op de Scheldedijk te Hoboken, 
ter hoogte van de Trektelpost. Dat is 5 minuutjes stappen vanuit 
Polderstad (einde Scheldelei) of vanuit Petro-zuid (einde Petro-
leumkaai). Volg de bordjes vanaf deze plaatsen (waar je ook kan 
parkeren).
Let op: het gaat NIET door in het Park Sorghvliedt te Hoboken, 
zoals eerder onder voorbehoud was aangekondigd. 
Programma: 
vanaf 8.00 uur: vogelobservatie en trektellen met onze ervaren 
gidsen en specialisten.
Vanaf 12.00 uur: feestelijke dijkreceptie met een hapje en een 
drankje. Einde om 15 uur. Bij goed weer kan het trektellen langer 
doorlopen.
Inschrijven: 
deelname is gratis, maar aanmelding vooraf is handig. Mail naar 
ardea@hobokensepolder.be, zo voorzien we precies wat nodig is.
Leiding: het ARDEA-kernteam

Zaterdag 6 oktober - 12.00 u.
ARDEA herfstontmoeting n°5

5 jaar ARDEA & 25 jaar EUROBIRDWATCH
Waar is dat feestje ? Op de trektelpost !
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 Iedereen is welkom op alle wandelingen. Honden zijn niet toegestaan op onze activiteiten.
 De gids/leiding treedt op als educatieve begeleider van Natuur- en Milieueducatie Natuurpunt.
           1 = slentertocht
  - kostendelend vervoer aan 5 eurocent/km       2 = kleine makkelijke afstand
  wordt op de afspraakplaats georganiseerd     3 = stevige maar niet moeilijke wandeling
     ARDEA activiteiten aan 7 eurocent/km     4 = stevige en moeilijke wandeling
 
  - kindvriendelijke tocht
           1 = algemene tocht
  - inschrijven/aanmelden noodzakelijk     2 = natuurthematocht
                            3 = specialisatie voor iedereen

- in samenwerking met vogelwerkgroep Ardea 4 = determinatietocht

Voor 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 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

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.
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Zondag 4 november - 9.00 u.
Open beheerdag aan het Geitenpad

Onze vereniging is terecht trots op de aanwezigheid van vele 
amfibieën in de plassen langsheen het Geitenpad te Wilrijk 
(langs de Kleine Struisbeek).
We willen dat die het daar naar hun zin hebben! Daarom wordt 
de houtopslag aan de oevers jaarlijks verwijderd. Dit levert zon-
nige oevers op en daar genieten onze amfibieën van.
Al wie een handje wil komen helpen is welkom.
Graag vooraf Rudi verwittigen via telefoon of mail.

Afspraak: om 9.00 u. op de parking van sportcentrum Mariën-
borgh aan de Doornstraat te Wilrijk, een 100m voor het T-
kruispunt met de DrieEikenstraat.
Meebrengen: goed humeur en werklust, stevig- waterdicht 
schoeisel - best laarzen. Aangepaste kledij, werkhandschoenen 
(als je die hebt, we hebben er ook ter plaatse), een thermos met 
warme drank en een tussendoortje (we werken tot de job af is, 
misschien tot na de middag).
Leiding: Rudi Leemans – 03/828 43 16 of 0477/69 23 50
  rudolf.leemans@telenet.be

Vanaf heden bieden we met de historische gidsenploeg terug 
onze winterwandelingen aan op fort 7. Dit betekent dat we de 
gebouwen niet meer betreden zolang de vleermuizen hun win-
terslaap houden in het fort. Wil dat zeggen dat deze wandelin-
gen minder interessant zijn ? Geenszins!   De bomen worden 
kaal en de beheerploeg maait weer als bezeten, wat maakt dat 
de contouren van het fort weer zichtbaar worden. Ideaal om 
beter te begrijpen hoe zo’n fort werkte. Een open zicht op de 
geschutsopstellingen geeft immers beter de organisatie van de 
wallen weer.

Nog even ter herinnering; deze rondleidingen zijn gratis. Je 
hoeft niet in te schrijven. Honden zijn niet toegelaten.
Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 16.30 u.
Mee te nemen: aangepaste kledij.
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zondag 18 november - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7

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)

Niemand kijkt nog op wanneer een lawaaierig groepje halsband-
parkieten neerstrijkt in een park of een tuin met vruchtdra-
gende bomen en struiken. Zo ingeburgerd is deze exoot ge-
worden. Wat de inpact van deze vogels op onze inheemse 
holenbroeders en vruchteneters heeft is nog niet duidelijk . 
Ook de economische schade bij de fruittelers dat deze parkie-
ten kunnen berokkenen is nog niet in kaart gebracht. Maar dat 
ze zich zeer snel vermeerderen door gebrek aan natuurlijke vij-
anden hier, is wel al opmerkelijk.

Bij onze eerste telling van hun slaapplaats in het Kielpark op 19 
november 2016 hadden we 31 exemplaren. En bij de laatste tel-
ling op 23 maart dit jaar  konden we al 112 vogels waarnemen 
en dit nog voor hun broedseizoen begonnen is.
Om deze snelle evolutie verder op te volgen organiseert AR-
DEA op zaterdag 24 november een volgende slaapplaatstelling 
in het Kielpark. Het is telkens een spectaculaire en luidruchtige 
bedoening om deze vogels vanuit alle richtingen te zien toe-
komen. 

Zaterdag 24 november - 16.15 u.
Slaapplaatstelling Halsbandparkieten
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Zaterdag 1 december - 20.00 u.
Winteravond: een natuureducatieve comedy voorstelling
Toen de dieren nog spraken ... en wat de mensen daar van maken

Zondag 25 november - 14.30 u.
Herfstvogels & Waterpiepers in de Hobokense Polder

Excursie met telling van bijzondere wintergasten in moerasgebied
November is niet meteen de topmaand voor vogelaars. De trek 
naar het zuiden is ver over zijn hoogtepunt en voor de winter-
ganzen is het nog net te vroeg.
Gelukkig zijn er de herfstvogels: de te late zomer- en te vroege 
wintergasten! Tijdens deze excursie in de Hobokense Polder 
gaan we op zoek naar zang- en watervogels die rondzwerven 
of bleven plakken, die te traag trekken, er vroeg bij zijn om hier 
de winter door te brengen of net heel typisch zijn voor deze 
periode.
Sinds enkele jaren worden tijdens de winter de Waterpiepers 
geteld die overnachten in de rietkragen en wilgenbosjes van de 
Hobokense Polder. De Waterpieper is een eerder onopvallende 
zangvogel die broedt in berggebieden in Zuid-Europa en de Al-
pen, en ’s winters trekt naar lagergelegen gebieden. De slaap-
plaats in de Hobokense Polder is dus een vrij bijzonder feno-
meen, en is daarom goed op te volgen. 

Op het einde van de wandeling, omstreeks 16.30 u., vallen in 
deze periode de Waterpiepers met bosjes uit de lucht. We trach-
ten zicht te krijgen op hun aantallen en vliegroutes om de evo-
lutie van de Hobokense winterpopulatie te kennen.
Hoe gaan we te werk? We tellen liefst simultaan met meer dere 
kleine teams van twee à drie waarnemers op verschillende plek-
ken in de Hobokense Polder. Er is bij elk team een ervaren ‘ken-
ner’, via gsm houden ze onderling contact om de slaaptrek te 
kunnen volgen. De teams verzamelen rond 18 u. en delen hun 
waarnemingen. 
Aanmelden vooraf per mail (ardea@hobokensepolder.be) is no-
dig, om de teamwerking te kunnen organiseren. Bij slecht weer 
kan deze telling worden uitgesteld naar een latere datum.
Afspraak: 14.30 u. aan de ingang van Hobokense Polder aan de 
Schroeilaan te Hoboken, achteraan de  autoparking van be drijf 
United Caps. We eindigen hier rond 18.00 u.
Gids: Luc Van Schoor 0494/33 63 09
Meebrengen: verrekijker, warme kledij, laarzen of waterdicht 
schoeisel, schrijfgerief.

Daarom een zeer warme oproep om met zoveel 
moge lijk waarnemers daar aanwezig te zijn.
Afspraak: om 16.15 u. aan de hoofdingang van 
het Kielpark, St. Bernardsesteenweg Antwerpen 
Kiel tegenover de parking van de St Katharina kerk. 
Einde voorzien rond 18 uur.
Graag aanmelden voor 19 november via mail naar 
ardea@hobokensepolder.be, of telefonisch via Walter, 
want in geval van slecht weer wordt de telling ver-
plaatst naar een andere datum.
Gids: Walter De Weger - 0495/23 77 10

Joeri Cortens moeten we vast en zeker niet meer voorstellen. 
Hij is de vereenzelviging van een begenadigd spreker, een en-
cyclopedie aan natuurkennis en een vranke en vooral leuke 
spreekstijl. 
Vanavond mag je je dus verwachten aan een comedy voorstel-
ling, zij het over natuureducatie rond het thema “de communi-
catie tussen mensen, dieren, planten”, … in geuren en kleuren 

… en vooral wat er zoal kan mislopen. 
Apen apen apen na? Bijvoorbeeld of is het mensen, mensen 
mensen na? Gaan spinnen op het web? Twitteren vogeltjes 
zelf wel eens? En vooral … wat bakken we er zelf van? Zijn we 
beland in een communicatie-revolutie of verstaan we elkaar 
steeds minder? 
Deze voorstelling is geschikt voor iedereen ouder dan 12 jaar en 
een heerlijke aanzet naar de kerstperiode. Niet te missen dus. 
De zaal kan 150 personen aan, dus breng gerust je familie en 
vrienden mee. 
Deelname in de onkosten € 5 ten voordele van het aankoop-
fonds van de afdeling.
Afspraak: de avond gaat door in het districtshuis van Wilrijk 
(Bist) goed bereikbaar via het openbaar vervoer en ter plaatse 
is er voldoende parking aanwezig.
Aanvang om 20.00 u. Einde omstreeks 22.30 u.
Leiding: Hugo Waeterschoot - hugo.waeterschoot@scarlet.be
 Tuur Wuyts - 03/449 99 11
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Zondag 9 december - 8.30 u.
Vogels kijken in Lier - anderstad

Een van de klassiekers onder de vogeltochten is de Netevallei 
ten zuiden van Lier. Generaties vogelliefhebbers kwamen hier, 
gewapend met verrekijker, telescoop en notitieboekje, naar 
vogels kijken en luisteren. De laatste 60 jaar veranderde het 
landschap hier en daar wel grondig evenals de vogelpopulaties.             
Als het weer wat meewil maken we een ontspannende wande-
ling tussen Nete en Netekanaal.

Afspraak: we vertrekken om 8.30 uur op de Bist te Wilrijk. 
Einde omstreeks 11.30 u. ter plaatse. 
Meebrengen: verrekijker, tele scoop, vogelgids, aangepaste 
kle dij en stevige wandelschoenen
Gids: Tuur Wuyts - 03/449 99 11 - 0474/55 25 75
Leiding: Wim Vandeweyer - 0485/60 54 87

Onze laatste historische rondleiding van 2018 is net zoals in 
november een winterwandeling en dus zullen we de fortgebou-
wen niet betreden. Het wordt dus een tocht over de wallen en 
langs het terreplein waar we een mooi open zicht zullen hebben 
op de structuur van het fort. Ook de latere aanpassingen - door 
vriend en vijand - zullen belicht worden.

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, aangepaste kledij.
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

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

Zondag 16 december - 8.00 u.
Ganzentocht Oostkustpolders

Het jaarlijks terugkomend fenomeen van duizenden vriezegan-
zen, lokt telkens opnieuw vele kijklustigen naar de Vlaamse 
Oostkustpolders. Vandaag hopen we jullie nog eens van dit 
spektakel te laten genieten. 
We trekken doorheen de polders in de driehoek tussen gros-
so modo Oostende – Knokke – Brugge om de groepen gan-
zen te zoeken en te observeren. Naast de gewone soorten als 
Grauwe, Kol- en Kleine Rietgans (foto), trachten we wat meer 
speciale soorten te vinden. Uiteraard hebben we ook oog voor 
andere winter gasten die Vlaanderen bezoeken van uit het 
hoge noorden. Tevens kijken we ook uit naar geringde ganzen, 
waarvan we via de specifieke unieke code op hun ring, nadien 
het ganse traject van deze individuen kunnen nagaan. Het is 
natuur lijk afwachten wat het weer brengt. Ook de ganzen laten 
zich hierdoor leiden in hun keuze van het overwinteringsge-
bied. Bij strenger winterweer in de landen ten noorden van ons, 
zijn de aantallen hier veel hoger en vice versa. Ontdek het mee 
op deze wintertocht!

Afspraak: om 8.00 u. aan het Spant op de Boomsesteenweg in 
Wilrijk, we keren terug huiswaarts wanneer het donker invalt 
en hopen dan tegen 18.15 u. terug in Wilrijk te zijn.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, waterdicht schoeisel en 
kledij, lunchpakket, vogelgids
Gids: Wim Roelant - 0477/ 34 07 21
Leiding: Rudy Van Cleuvenbergen - 03/464 05 57 (‘s avonds)
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Vrijdag 21 december - 19.00 u.
Winterzonnewende op Fort 7
Op 21 december lengen de dagen weer. We gaan langzaam maar 
zeker naar het licht toe. De winterzonnewende is dus eigen-
lijk hoopvoller en leuker dan de zomerzonnewende. Vandaag 
vieren we dat.  Eerst maken we een wandeling in het natuur-
reservaat Fort 7, waarna de jenever en zo klaar staan.  Met 
hapjes bij een knetterend openluchtvuurtje zullen we ons dan 
verwarmen. Vervolgens staat spaghetti bolognese op het menu.  
Voor wie graag vegetarisch eet is er een alternatief. Diegenen 
die er vorige keer/keren bij waren kunnen getuigen dat dit een 
zeer leuke activiteit is.

Inschrijven voor 18 december bij Lucy is noodzakelijk. Vermeld 
of je eventueel vegetarisch eet.
Afspraak: de wandeling vertrekt om 19.00 uur aan de ‘IJsvo-
gel’ op Fort 7.
Mee te brengen: eventueel een zaklamp, fototoestel, gepast 
schoeisel en warme kledij.
Kosten: (ter plaatse aan de leiding te betalen)  € 12.
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48(enkel op de dag zelf bereikbaar)
   lucy.denave@gmail.com

Woensdag 2 januari - 14.15 u.
Nieuwjaarswandeling op Fort 7

De eindejaarsfeesten zijn voorbij en het nieuwe jaar is gestart.      
Wellicht heeft U behoefte om nu een frisse neus te halen in 
de natuur. Wel, zoek het niet te ver en kom de benen eens 
strekken op ons fort. 
We maken er een ontspannende wandeling van met gelegen-
heid voor een vlotte babbel. Nadien kunt U in ons lokaal ‘De 
IJsvogel’  iets warms  drinken of een pittige Gageleer proeven.

Afspraak: om 14.15 u. aan de ingang van het fort,  Legerstraat, 
40 (schuin over nr. 75).
Mee te brengen: aangepaste kleding + stevige schoenen (even-
tueel laarzen bij regenweer) en vergeet ook uw verrekijker niet !
Gids: de fortgidsen
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48(enkel op de dag zelf bereikbaar)

Zondag 6 januari - 8.30 u.
Nieuwjaars-vogelexcursie ... of Jenevertocht

Vogelwerkgroep ARDEA nodigt je graag uit op de aller-
eerste vogeltocht van het nieuwe jaar. Omdat de da-
gen nog kort zijn, voert deze uitstap ons niet te ver 
en bezoeken we traditioneel enkele natuurgebieden in 
Tholen of Zuid Beveland. Zoals gebruikelijk klinken we 
vandaag op een nieuw en vogelrijk  natuur(punt)jaar.
Deze uitstap levert meestal mooie waarnemingen op 
van ge vleugelde wintergasten uit het Noorden: gan-
zen, eenden, brilduikers en nonnetjes, … Alles hangt 
natuur lijk af van hoe de winter verloopt. We hopen op 
een ouderwetse vriesdag, maar wel zonder de strakke 
wind van vorig jaar. 
We nemen alleszins de nodige tijd om rustig rond te 
speuren naar al wat in de kijker of telescoop komt. 

‘s Middags zorgen we voor een gezellig café, waar we naast 
een drankje ook een kom warme soep kunnen krijgen. 
Graag tot dan! 
Afspraak: om 8.30 u. op de parking  aan ‘t Spant, onder 
de viaduct, Boomsesteenweg 335 Wilrijk. Einde ter plaatse 
rond 17.00 u. 
Mee te brengen: picknick, verrekijker, telescoop, vo-
gelgids, fototoestel, warme kledij, die beschermt tegen de 
wind en stevig schoeisel (bij regenweer eventueel laarzen).
Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
Leiding: Marc Hofman - 0494/56 01 07
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Regelmatig worden in rAntgroen schitterende vogelfoto’s 
van Rudy Vansevenant gepubliceerd.     
Rudy is ook actief lid van de BVNF  (Bond voor Verant-
woorde Natuurfotografie) en samen met zijn echtgenote 
maakt hij regelmatig buitenlandse reizen om er de natuur 
in pixels vast te leggen.       
Deze avond vergast Rudy ons op een dia-voordracht over 
verschillende natuurparken die ze bezochten in Tanza-
nia. Rudy kennende weten we dat het een boeiende avond 
zal worden.
Afspraak:  Districtshuis  -  Bist, 1   te  Wilrijk.
Bijdrage in de onkosten:   €  2                                                                                         
Aanvang: om 20 u.   -  einde rond  22.15 u.                                                 
Leiding: Hugo Waeterschoot - 03/455 22 12                                                                                                                                 
                  Tuur Wuyts - 03/449 99 11

Zaterdag 12 januari - 20.00 u.
Winteravond - werk van eigen leden

© Rudy Vansevenant

Nadat we iedereen gelukkig nieuwjaar hebben gewenst duiken 
we in de geschiedenis van de forten. Wanneer is het fort ge-
bouwd ? En waarom ? Hoe werkt eigenlijk zo’n fort ?
Wees op tijd aan de ingang van Natuurpunt aan fort 7 en onze 
gids zal u dat allemaal met veel graagte uitleggen

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, aangepaste kledij.
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zaterdag 12 januari - 14.00 u.
Historische rondleiding op Fort 7

Voor de mensen die vorige week de historische 
rondleiding op fort 7 hebben moeten missen is er 
goed nieuws! Vandaag wordt de wandeling van vorige 
week herhaald. Je kan dus mee met de gids door het 
fort wandelen. We staan wel nog steeds in winter-
modus, gebouwen zullen we dus niet betreden. In 
de plaats daarvan nemen we je mee voor een bezoek 
aan de wallen, dewelke nu vrij zijn van begroeiïng en 
dus mooi hun vorm laten zien. Dat maakt het voor 
de bezoeker duidelijker om te begrijpen hoe het fort 
werkte.
Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. 
Einde omstreeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toege-
laten.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij.
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zondag 20 januari - 14.00 u.
Historische rondleiding op Fort 7
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Zondag 27 januari - 7.45 u.
Bustocht naar Zeeland en Zuid-Holland (NL)

Heeft de droge warme zomer invloed gehad op het broedsucces 
van de ganzen en de zwanen in het hoge noorden? We zoeken 
vandaag een antwoord op deze pertinente vraag. Ook eenden 
en steltlopers worden onder de loep genomen. 
Het strijdtoneel ligt op Schouwen-Duiveland en op Goeree-
Overflakkee, in principe met een accent op deze laatste. 
Vorig jaar was Schouwen-Duiveland aan de beurt, alhoewel, 
toen maakten we een fantastische wandeling op De Kwade 
Hoek met Sneeuwgorzen, Ijsgorzen en Strandleeuweriken. 
Een programma kunnen we nu nog niet voorleggen, dat hoeft 
ook niet. December en januari bieden ons (Luc en Walter) 
voldoende tijd om uit te zoeken waar de beste kansen liggen 
voor het observeren van de wintervogels. 
Welke zeehonden zitten er aan de Brouwersdam? Hoe evolu-
eren de uitgesproken zeevogels als Roodkeelduiker, Zwarte 
zee-eenden en IJseenden? De Zeearend heeft zich stevig 
gevestigd in Nederland, zal hij zich even laten zien? Slecht-
valk, Smelleken en Ruigpootbuizerd staan ook op het verlang-
lijstje.
Een aantal “busstops” worden afgewisseld met enkele wande-
lingen om onze bloedsomloop wat te stimuleren.
Inschrijven: stort € 18/persoon vóór 12 januari, voor stu-
denten is dat € 15/persoon. Jongeren met begeleiding onder 
12 jaar kunnen gratis mee (wel inschrijven). Gezinnen betalen 
nooit meer dan € 50. Gelieve het bedrag over te schrijven op 
rekeningnummer BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt 
Zuidrand met vermelding van de namen van de deelnemers 
en een telefoonnummer (liefst gsm).
Picknicken doen we in een café waar ook soep te verkrijgen is.
Afspraak:  vertrek om 07.45 u. aan ’t Spant, Boomsesteen-
weg 333, Wilrijk (mogelijk zijn de wegenwerken aan de Bist 

nog niet klaar) en einde rond 19.00 u. in Wilrijk.
Mee te brengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, 
warme regenvrije kledij en schoeisel, picknick en enkele euro’s 
voor soep en/of drank
Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
           lucvanschoor46@gmail.com
Leiding: Walter Van Spaendonk - 0479/98 57 77 
  Ria - 0474/81 83 53
  walter.van.spaendonk@skynet.be

Bekijk in januari even het programma, mogelijk staat er dan een 
verbeterde versie van deze aankondiging.

Zaterdag 2 februari - 9.30 u.
Vleeermuizen tellen op Fort 7

Jaarlijks tellen we onze overwinterende vleertjes (vleermuizen) op het 
Fort. Het zijn er niet zo veel maar je leert wel veel over hun overwintering 
en over enkele typische soorten zoals de Water-, Baard- en Dwergvleer-
muis of de Grootoor en de wat minder frequente Franjestaart… en wie 
weet een Ingekorven vleermuis. Ze verstoppen zich uitstekend dus het is 
behoorlijk wat zoekwerk. 
We lopen door gans het Fort, waarbij we stil te werk moeten gaan. 
Vandaar dat we ook het aantal deelnemers beperken en we je vragen een 
seintje te geven via Hugo.waeterschoot@scarlet.be . 
Afspraak: om 9.30 u. op Fort 7, lokaal Ijsvogel, Legerstraat 40, Wilrijk. 
Einde omstreeks 15.30 u.
Meebrengen: een goede zaklamp en warme kleren + picknick voor ’s 
middags
Leiding: Hugo Waeterschoot

Slechtvalk - © Rudy Vansevenant

Baardvleermuis
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Onze recentste aankoop “Aen Den Boeren Leegher” te Edegem:
natuur in ontwikkeling

Beschrijving: Aen Den Boeren Leegher ligt op de noordelijke oever van de Edegemse beek en bestaat uit een drassig kwel- en 
overstromingsgebied. Hier trachtte men lang landbouw in stand te houden. Het gebied is parkzone op het gewestplan waardoor 
het een zekere bescherming geniet. Natuurpunt kocht twee jaar geleden aan de Kontichse kant een vochtig weiland van 3,5 ha om 
het oorspronkelijke Pluiseghembos in ere te herstellen. In juli 2018 kon Natuurpunt aan de noordkant een terrein van 3 ha, “Aen 
Den Boeren Leegher”, kopen. Doel is dit waterrijke gebied vanaf eind 2019 in te richten voor natuurontwikkeling, deels als bos, 
deels als natuurlijke wateropvang voor de aangrenzende kwelzone. De twee gebieden samen zijn bijna 7 ha groot en zullen met 
een brug over de Edegemse beek verbonden worden. Samen met de provincie en de gemeentes Edegem en Kontich werkt Natuur-
punt verder aan de mogelijke verdere uitbreiding van het gebied richting Prins Boudewijnlaan waar nog verschillende vochtige 
graslanden liggen die een mooie aanvulling zouden zijn voor een toekomstig kleinschalig landschapspark.  

Bijzonderheden: op het gebied loopt nog een 
landbouwpacht die in het najaar van 2019 vervalt. 
Vanaf dan kan er aan de inrichting van het gebied 
gewerkt worden. 
Via gedeeltelijke bebossing, het inrichten van 
waterberging en wandelwegen, willen we het ter-
rein toegankelijk maken voor het pu bliek. Hierbij 
wil Natuurpunt kleine natuurelementen dichter 
bij de Edegemse en Kontichse burger brengen. Net 
zoals in het Uilenbos verwachten we ook hier een 
groot draagvlak bij de lokale bevolking omdat deze 
resterende open zone momenteel niet toegankelijk 
is.

Ligging: Edegem in de Edegemse beekvallei, aan 
de grens met Kontich, het noordelijk aangegeven 
deel op het plan. Het zuidelijk deel wordt reeds be-
heerd door onze buren Natuurpunt Spoorwegberm.
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 Persbericht, 2 juli 2018

Natuurpunt koopt met financiële steun van gemeente Edegem 
belangrijk perceel in Edegemse beekvallei 

Natuurpunt Zuidrand Antwerpen kon -met de belofte van een belangrijke financiële steun van gemeente Edegem 
en met steun in de onderhandeling- een perceel van drie hectare grond in de Edegemse beekvallei verwerven.  Een 
strategisch belangrijke aankoop, want het perceel sluit aan op het Pluyzegembos dat eigendom is van Natuurpunt 
Kontich. “Dit oorspronkelijke overstromingsgebied van de Edgemse Beek zullen we  deels als een vochtige zone en 
deels als een nieuw bosgebied inrichten en openstellen voor de zachte recreant”, vertelt Hugo Waeterschoot, voor-
zitter van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen.

Natuurpunt Zuidrand Antwerpen kon recent de aankoop afronden van een strategisch belangrijk vochtig landbouwperceel van 
drie hectare in de vallei van de Edegemse Beek. Dankzij de aankoop worden de volkstuinen van de Kapelaan Smitslaan via be-
staande en nieuwe trage wegen en een brug over de Edegemse Beek verbonden met het Pluyzegembos op grondgebied Kontich.

 “De komende jaren zullen we dit gebied vakkundig inrichten met aandacht voor de natuurlijke kwelzone en uitbreiding van het 
bosbestand in Edegem. We willen de Edegemnaar hier opnieuw in contact te brengen met de bedreigde kievit, met libellen en met 
waterplanten zoals de gele lis,” vertelt Hugo Waeterschoot enthousiast.

“Het perceel ‘Aen den Boeren Leegher’ werd onverwacht op de markt gebracht door het OCMW van Antwerpen,” licht burge-
meester Koen Metsu toe. “Natuurpunt was bijzonder geïnteresseerd maar moest erg snel handelen. Omdat ook de gemeente het 
grote strategische belang van deze grond zag, heb ik persoonlijk bij OCMW Antwerpen gepleit om in de richting van Natuurpunt 
te kijken. Bovendien hebben we budget vrijgemaakt om de aankoop mee te financieren.“

“De komende zes jaar zal gemeente Edegem telkens 8 000 euro bijdragen. Daarmee is de helft van de aankoop gedekt”, gaat 
schepen voor natuur Goedele Van der Spiegel verder. “Dit perceel is erg waardevol voor onze gemeente want fietsers en wan-
delaars vinden er een alternatieve route voor de Kontichstraat en ontdekken er een mooi landschap dat natuur en open ruimte 
combineert. Een trage weg die de Boerenlegerstraat verbindt met de Kapelaan Smitslaan is eind deze week al af en past perfect 
in dit plaatje.”    

“Edegem kocht in het najaar van 2017 al aan een gunstige prijs twee weilanden van samen 1,4 hectare van de kerkfabriek Sint-
Paulus uit Antwerpen die aansloten op de volkstuinen van de Kapelaan Smitslaan. De grond die Natuurpunt aankoopt met onze 
ondersteuning, ligt naast deze weilanden en vormen binnenkort samen een prachtige nieuwe recreatiezone,” sluit schepen voor 
financiën Peter Verstraeten af.
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behaag ... natuurlijk

“Behaag… Natuurlijk, is een jaarlijks terugkerende actie die natuurpunt in samenwerking met de gemeenten en de milieuraden or-
ganiseert. Het is een samenaankoop van kant en klare streekeigen haagpakketten die worden aangeboden aan zeer democratische 
prijzen. Vooral het streekeigen karakter van de beplanting en de betekenis hiervan voor de plaatselijke fauna worden benadrukt.

De voordelen van streekeigen soorten tegenover uitheems (sier)groen zijn  onmiskenbaar. Streekeigen bomen en struiken zijn 
veel goedkoper, ze groeien beter, hebben een langere levensduur en zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat of allerlei 
ziekten en plagen.

Daarbij zorgt het streekeigen groen voor leven in je tuin. Deze planten trekken meer insecten aan dan uitheemse soorten. Bloesem-
dragende soorten trekken vlinders, bijen en hommels aan. Dit trekt weer insectenetende vogels aan. Bessen- en vruchtdragende 
soorten zijn zeer aantrekkelijk voor vogels en andere dieren.

Wie en waar: alle inwoners van Hove, Edegem, Wilrijk en omgeving kunnen plantpakketten bestellen ten laatste op 2 novem-
ber en deze pakketten op 1 december afhalen. Je kan bestellen via de gemeenten en daar afhalen of het formulier downloaden van 
onze website. In dat geval kan je je bestelling afhalen op Fort 7.

Gemeente Bestellen voor 2 november Afhalen op 1 december Web referentie

Hove Milieudienst Hove, Geelhand-
laan 1

13 u. - 15 u. gemeentelijke werf, 
Fazantenlaan

www.behaag-antwerpen.be

Edegem Gemeente Edegem, dienst 
ROM, Gemeenteplein 1

10 u. - 12 u. Hangar 42, 
Vesting laan, parking Fort 5

Wilrijk + alle geïnteresseerden zie dit nummer of via website 11 u. - 14 u. Fort 7, Legerstraat 
40, Wilrijk

Het bestelformulier van Natuurpunt kan je downloaden van de website www.behaag-antwerpen.be/.  Voor meer detail rond de 
bestelvoorwaarden en ophaalplaatsen verwijzen we naar: http://users.telenet.be/behaag/gemeenten.htm

Aangeboden haagpakketten
Er worden ook dit jaar weer 12 verschillende pakketten aangeboden. Cursief gedrukte soorten zijn autochtoon. 
Een gedetailleerde beschrijving en onderhoudsvoorschriften van de individuele soorten uit de verschillende pakketten kan je 
terugvinden on  http://users.telenet.be/behaag.

Pakket 1: Houtkant voor 20 m   Prijs: 8,50 euro
Wie over voldoende ruimte beschikt (20m bij 3 m breed), kan een houtkant aanplanten. Het onderhoud is beperkt tot een kap-
beurt om de 5 à 10 jaar. 2 planten per soort (6): Zomereik, Haagbeuk, Winterlinde, Zoete kers, Vogelkers, Lijsterbes.
 
Pakket 2: Houtkant voor natte en moeilijke gronden voor 20 m  Prijs: 7,50 €
Als pakket 1, maar met soorten voor een vochtige bodem. 6 Soorten, 2 planten ieder: Zwarte els, 
Grauwe wilg, Schietwilg, Boswilg, Gelderse roos, Hazelaar. 

Pakket 3: Geschoren doornloze haag voor 8 m  Prijs: 16 euro
Een echte omheininghaag die best 2x per jaar wordt gesnoeid in de gewenste vorm. Bloemen en 
bessen krijgen echter geen kans om uit te groeien. 6 soorten, 4 planten per soort Wilde liguster, 
Veldesdoorn, Olm, Rode kornoelje, Haagbeuk, Gelderse roos.  

Pakket 4: Doornhaag voor 8 m  Prijs: 15 €
Ondoordringbare haag, ideaal als afscherming. Minimaal onderhoud voor bloem- en vruchtvor-
ming. 4 soorten, 6 stuks ieder Sleedoorn, Eénstijlige meidoorn, Eglantier (foto), Hondsroos. 

Pakket 5: Bloesem- en bessenhaag voor 8 m   Prijs: 16 euro
Een gemengd pakket met bloeiende en bessendragende struiken. Om de 2 j. snoeien en bloei en vruchten zijn gegarandeerd. 
6 soorten, 4 planten per soort: Sleedoorn, Eénstijlige meidoorn, Gelderse roos, Gele kornoelje, Sporkehout, Wilde kardinaalsmuts.  

Pakket 6: Veldesdoornhaag voor 6m  Prijs: 17 euro
Haag bestaande uit één plantensoort, geschikt als tuinafrastering. Ondanks de naam heeft deze haag geen doornen. De Veld-
esdoorn of Spaanse aak heeft een fijn blad met opvallende herfstkleur. 25 planten: Veldesdoorn

Behaag ... natuurlijk 2018 !
Bestel voor 2 november & haal af op zaterdag 1 december
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Pakket 7: Meidoornhaag goed voor 6 m  Prijs: 16 euro
Doornige mooi bloeiende haag bestaande uit één plantensoort, geschikt als tuinafrastering. De witte bloemen worden bezocht 
door veel insecten en de rode bessen gegeten door allerlei vogelsoorten. 25 planten Eénstijlige meidoorn

Pakket 8: Bijenbosje (2-4 m)  Prijs: 7,5 euro
Een bosje waarbij vooral aan nectar- en pollenopbrengst werd gedacht voor onze wilde bijen. 
6 soorten, 2 planten per soort Eglantier, Hondsroos, Sporkehout, Veldesdoorn, Wilde liguster, Zoete kers. 

Pakket 9: Vogelbosje, minipakketje !  Prijs: 3,50 euro
Bedoeld voor wie geen haag wenst te planten, maar een hoekje vrij heeft voor een klein bosje, een ideaal nestplaatsje voor vogels 
in de tuin. 5 soorten, 1 plant ieder Kardinaalsmuts, Eénstijlige meidoorn, Gelderse roos, Rode kornoelje, Sporkehout.  

Pakket 10: Taxushaag (2,5 m)  Prijs: 16 euro
Soort geschikt als geschoren lage tuinafrastering. Taxus is een inheemse naaldboom die groeit op zonnige tot beschaduwde plaat-
sen. De plantjes zijn 40 tot 60 cm hoog en groeien zeer traag. De plant is wel giftig en is onze enige streekeigen soort die ‘s winters 
ook groen blijft. Taxus staat de laatste jaren in de belangstelling wegens zijn kostbare inhoudsstof Baccatine, een stof die wordt 
gebruikt voor kankerbestrijdende medicijnen. 10 planten. 

Pakket 11: Haagbeukenhaag voor 6 m  Prijs: 18 euro
Bekende inheemse boerenerfhaag, die 2x per jaar gesnoeid wordt. Niet te verwarren met een haag van (rode) beuk.  Deze plant 
doet het erg goed in onze contreiën en vormt de waardplant voor de meikever. 25 planten.

Pakket 12: Beukenhaag voor 6 m (opgepast: enkel te bestellen via Natuurpunt)  Prijs: 22 euro
Het gaat hier om de natuurlijke groene variant want de cultuurvariëteit “Rode beuk” bieden we niet aan. 25 planten.

Individuele (klim)planten
De klimplanten Wilde kamperfoelie, Hop en Bosrank worden individueel verkocht. 
Hop  Prijs: 5 euro
Hop is een kruidachtige slingerplant die 6 tot 8 m hoog en 2 tot 3 m breed wordt. 
Een latwerk of spandraad kan als klimhulp fungeren. Hop groeit het beste in de 
schaduw of halfschaduw, maar verdraagt wel zon. Hop is een vaste plant maar sterft 
in de winter bovengronds helemaal af om in het voorjaar terug uit te schieten. 
Prima als gevelplant die weinig snoei behoeft, maar alleenstaand in de tuin kan hij 
wel woekeren! 

Wilde kamperfoelie  Prijs: 4 euro
Na de bloei verschijnen er koraalrode tot zwarte bessen die vogels aantrekken maar wel giftig zijn voor de mens. Deze slinger-
plant groeit tot 1m per jaar en kruipt omhoog via hulpmiddelen vb een latwerk. Een half beschaduwde plaats is ideaal voor een 
kamperfoelie. 
 
Bosrank  Prijs: 4 euro
De Bosrank is een snelle groeier die tot 10 m hoog en verscheidene meters breed kan worden. Hij heeft niet echt klimhulp nodig 
en staat het liefst niet in volle zon. Bosranken bloeien laat in de zomer (na midden juni) en trekken hiermee heel wat vlinders aan. 
Ze mogen wel pas in de herfst gesnoeid worden.

Bomen
Naast de traditionele Knotwilgen zijn de bomen van dit jaar de Lijsterbes, Veldesdoorn en Vogelkers.  
Knotwilg  Prijs: 3 euro
Ideaal wanneer je tuin te vochtig is want een knotwilg verbruikt veel water. Een mooie knotwilg bekom je door het aanplanten van 
een simpele knotwilgpoot, een tak afgehakt van een andere knotwilg, ongeveer 2,5 m lang en 4 tot 6 cm doorsnede. Hij zal wortel 
schieten en uitgroeien tot een volwaardige knotwilg. De knotwilgpoten worden geoogst in de natuurgebieden van Natuurpunt.
 
Lijsterbes (Sorbus aucuparia) Prijs : 40 euro 
De wilde lijsterbes is een winterharde boom uit de rozenfamilie. De boom kan tot 10 meter  hoog worden en bloeit in mei en juni 
met grote, crèmewitte bloemen in veelbloemige tuilen. De plant wordt door insecten bestoven en de verspreiding vindt vooral 
plaats door vogels die de bessen hebben gegeten.
De aangeboden bomen hebben een stamomtrek van 8 à 10cm op 1 m hoogte. De hoogte is ongeveer 2,5 tot 3 m. Er wordt een 
steunpaal van 2,5 m meegeleverd.

Veldesdoorn (Acer campestre)  Prijs : 40 euro
Veldesdoorn, ook Spaanse aak genaamd, is een bladverliezende, inheemse, kleine boom met een bossige, ronde kroon. De blad-
eren geven mooie geelrode herfstkleuren. Veldesdoorns bloeien vanaf eind april met onopvallende geelgroene bloempjes.
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De aangeboden bomen hebben een stamomtrek van 8 à 10cm op 1 m hoogte. De hoogte is ongeveer 2,5 tot 3 m. Er wordt een 
steunpaal van 2,5 m meegeleverd.

Vogelkers (Prunus padus)  Prijs : 40 euro 
De inheemse vogelkers is één van onze mooist bloeiende bomen. In mei verspreiden de talrijke witte bloemtrossen een aangename 
geur. De bessen zijn een echte lekkernij voor vogels. Vogelkersen kunnen 10 tot 12 meter hoog worden en 6 tot 8 meter breed. De 
kroonvorm is breed piramidaal. De bladen zijn mooi donker olijfgroen en zijn langs de rand fijn gezaagd en licht behaard. In het 
najaar verkleurt het blad naar opvallend geel tot oranjegeel.
De aangeboden bomen hebben een stamomtrek van 8 à 10 cm op 1 m hoogte. De hoogte is ongeveer 2,5 tot 3 m. Er wordt een 
steunpaal van 2,5 m meegeleverd.

Fruitbomen
Het bestuiven van een fruitboom is erg belangrijk. Zonder dat een normale fruitboom bestoven wordt, laat hij zijn bloesems val-
len en gaat hij geen vruchten vormen. Er zijn ook zelfbestuivende bomen. Deze bieden we aan. Ze geven dan wel vrucht, maar 
altijd minder dan met kruisbestuiving. Een bestuivende boom moet natuurlijk van dezelfde fruitsoort zijn (een appelboom wordt 
door een appelboom bestoven), en het liefste een ander ras die in dezelfde periode bloeit. Welke rassen dit zijn kunt u vinden met 
de handige bestuivings-hulp op www.fruitbomen.net/bestuiving. De bestuivende boom mag tot 100m van de fruitboom vandaan 
staan, kijk dus ook even in de tuin van de (over)buren! 
De aangeboden fruitbomen zijn de halfstamversie en ze hebben een stamomtrek van 8 à 10 cm op 1 m hoogte. Er wordt een steun-
paal meegeleverd.

Pruim Belle de Louvain  Prijs: 20 euro
Deze pruimensoort houdt van een standplaats in volle zon en van een neutrale tot licht kalkrijke, goed doorlaatbare grond. De 
boom bloeit in april met geurende witte bloemen en lokt dan bijen en vlinders. De soort is zelfbestuivend, maar kruisbestuiving 
met bomen die in de buurt staan levert een betere oogst op.
 
Kers Lapins  Prijs: 20 euro
In april bloeit deze kersensoort met mooie, witte bloesems, ideaal voor wilde bijen en honingbijen. Deze variëteit is zelfbestui-
vend, wat belangrijk is als er geen andere kersenboom in de buurt staat.  De kersen smaken heerlijk als tussendoortje, maar zijn 
ook geschikt om er confituur van te maken. Tijdens de herfst kleurt het blad rood tot oranjerood. Net als de meeste kersenbomen 
heeft deze soort enkele jaren nodig om vruchten te geven.

Appel Elstar  Prijs: 20 euro
Deze appelboom bloeit van midden mei tot begin juni, met een zee van licht geurende, lichtroze bloesems. De soort is deels zelf-
bestuivend. Voor een extra goede opbrengst is de aanwezigheid van een goede bestuiver nodig. Een zomer-en een wintersnoei is 
een aanrader voor deze soort.

Peer Doyenné du Comice  Prijs: 20 euro
Deze perenboom bloeit van eind april tot half mei met witte bloesems, ontluikend uit rozerode bloemknoppen. De soort kan 
zichzelf bestuiven, maar een kruisbestuiving met andere soorten geeft meer en beter gevormde vruchten.
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Bestelformulier “Behaag .. Natuurlijk” 2018 - Antwerpen

Naam       Telefoon 
 
Straat       E-mail  

Postnummer      Gemeente/district
 
Af te halen op zaterdag 1 december van 10 tot 14 uur: Fort 7 Legerstraat 40, 2610 Wilrijk   
 

bestelt volgende plantpakketten: 

Pakket Prijs Aantal Bedrag Stuk Prijs Aantal Bedrag

1. Houtkant  8,50 13. Hop 5,00

2. Houtkant natte gronden  7,50 14. Wilde kamperfoelie 4,00

3. Geschoren haag  16,00 15. Bosrank 4,00

4. Doornhaag 15,00 16. Knotwilgpoot 3,00

5. Bloesem- en bessenhaag  16,00 17. Lijsterbes 40,00

6. Veldesdoornhaag  17,00 18. Veldesdoorn 40,00

7. Meidoornhaag  16,00 19. Vogelkers 40,00

8. Bijenbosje  7,50 20. Pruim Belle de Louvain 20,00

9. Vogelbosje  3,50 21. Kers Lapins 20,00

10. Taxushaag  16,00 22. Appel Elstar 20,00

11. Haagbeukenhaag  18,00 23. Peer Doyenné de Comice 20,00

12. Beukenhaag (groene)  22,00

Totaal:

Bestelvoorwaarden: 

Het bestelformulier voor 2 november mailen naar hugo.waeterschoot@scarlet.be 

Betalen voor 2 november op rekeningnummer: BE02-9799-7675-4740 Behaagactie Antwerpen, 
met vermelding van naam, mailadres en tel-nummer (om u zo nodig nog te kunnen bereiken op de afhaaldag.) 

Neem best een kopie van dit formulier zodat je de exacte bestelling, datum en afhaalplaats nog terugvindt. 

De betaling dient te gebeuren bij de bestelling. 
Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden. 

De besteller verklaart zich akkoord met deze bestelvoorwaarden. 

Datum:          .../.../2018                           Voor akkoord: …………………
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Fort 7 nieuws                   Tuur Wuyts

Orchideeën zijn de blikvangers in een reservaat en zo ook op het fort waar 3 Bosorchissen  een plekje vonden op het terrein dat we 
Ground Zero noemen. Eén van deze orchissen was een fors exemplaar en slaagde erin zaad voort te brengen.  We hopen natuur-
lijk dat we in 2019 op dezelfde plaats deze soort zullen terugvinden en liefst nog zien uitbreiden. Maar ook de bescheiden Brede 
wespenorchis stond op enkele plaatsen. Een andere soort die het opvallend goed deed was de Kleine kaardenbol. De groeiplaats 
situeert zich in de Tankweg. De Kleine kaardenbol vindt men niet zo vaak in onze regio, we moeten deze planten dus koesteren. 
Ook  de Grote kaardenbol doet het vrij goed op het fort.  Het Slangenkruid met zijn opvallend blauwe bloemen dat zijn standplaats 
had voor het Hoofdfrontgebouw was deze zomer niet meer aanwezig en dit vermoedelijk ten gevolge van de brandweerwagens die 
hier tijdens de brand verleden jaar overheen gereden hebben.                                                        
In een vorig artikel werd melding gemaakt van het onderzoek georganiseerd door de provincie Antwerpen naar omgevingsgelui-
den op het fort. Welnu de provinciale medewerker heeft tijdens een werkbezoek op 13 juni  een Grote weerschijnvlinder opge-
merkt en kunnen fotograferen. Ook op het nabij gelegen Schoonselhof werd deze fraaie vlinder gezien. Niet ieder jaar komt deze 
soort hier voor.                                                                                                            
De Zijdeachtige  beurszwam  (Volvariella bombycina) is een  vrij zeldzame paddenstoel  die gevonden werd in een scheur in een 
berk. Op diezelfde boom werd  deze zwam enkele jaren geleden ook reeds aangetroffen.                                                                                                            
De IJsvogel heeft het tijdens de vorige winter moeilijk gehad en het duurde tot juli eer deze fraaie vogel enkele keren gezien werd. 
Een andere opmerkelijke waarneming gebeurde op 19 juli in de namiddag toen een groepje medewerkers een vogel opmerkten 
op een in het water liggende boomstam. Er werd gegist maar zekerheid had men niet. Vier dagen later tijdens een inventarisatie-
ronde op het Schoonselhof  werd de bewuste vogel terug gezien en een kenner determineerde de vogel als Kwak ! Zo wisten we dat  
dit voor het fort ongetwijfeld de 1e waarneming was !         
Sommige dieren laten hun sporen na en zo vonden we op 2 augustus een stuk wespenraat in de Dasweg. De Wespendief, een 
roofvogel die zomergast is, had hier dus even gepleisterd. 
Tijdens  het volladen van een container met oud ijzer in een hangar, stelden we vast dat tussen enkele houten balken een fraai 
wespennest gebouwd werd.  Gelukkig werd niemand van de medewerkers aangevallen door de er rond vliegende wespen.  Minder 
geluk had een van onze ijverige medewerksters die tijdens beheerwerken midden augustus per ongeluk op een wespennest stootte 
en niet minder dan 10 wespensteken opliep alleen al op haar rug en dit niettegenstaande ze  ijlings weg spurtte.
Als alles volgens plan verloopt zou eind augustus het verwijderen van asbesthoudende materialen starten in en om de hangar 
waar verleden jaar in oktober een brand woedde.  In een 2e fase zouden  de metalen  dakspanten en de muren afgebroken worden.        
Er staat dus één en ander te gebeuren op het fort !
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Zet u schrap voor een nieuwe hype! Na het succes van de termen kindvriendelijk, milieuvriendelijk, 
energievriendelijk en natuurlijk niet te vergeten de topper onder de positiefmakers, duurzaam, wordt hét 
bijvoeglijk naamwoord van de komende jaren zeker en vast het woord vogelvriendelijk! Wij pikten het op 
tijdens onze aanwezigheid op de plechtige viering van 25 jaar Gierzwaluwwerking, afgelopen zomer te 
Essen, alwaar zich de fine fleur van de gierzwaluwkenners der Lage Landen had verzameld. Jawel, Essen 
hier bij ons, tegen de Hollandse grens, dus niet dat Duitse. Verrassende locatie voor een studiedag over 
zo’n typische stadsvogel als de Gierzwaluw, niet? Nee dus, want in dat dorp van amper enkele duizenden 

inwoners bevindt zich een heel mooie kolonie van deze 100-dagen vogels. Je ziet ze daar in en rond de kerk vliegen, maar ook 
tegenaan het oude rustoord, een café en wat huizen in een drukke straat. Enkele enthousiastelingen begonnen er ooit met het hangen 
van nestkasten voor Gierzwaluwen, en daar weten zij  nu alles van. 
En omdat Essen vlakbij Nederland ligt, bracht het hen ook al snel in contact met de Hollandse gierzwaluwdynamiek die daar in de 
jaren ’90 ontsproot in steden als Bergen-op-Zoom en Amersfoort. Eerst uit puur medelijden voor het verdwijnen van de Gierzwaluwen 
bij grootschalige stadsontwikkelingen, daarna met kennis van zaken over het bijzonder broedgedrag van deze vogels als deskundigen, 
betrokken bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. Daar in Nederland, maar ook in Brussel, Engeland en China, wordt meer en meer 
nagedacht hoe (grote) bouwprojecten “vogelvriendelijk” kunnen zijn, meer bepaald hoe ze geschikte nest- en rustplaatsen voor vogels 
als Gierzwaluw, maar ook Huismus en Spreeuw kunnen bieden. En niet enkel kantoren en appartementen voor de wonende en 
werkende mens. Vogelvriendelijk bouwen, het zou een vak in elke bouwkundigen- en architectenopleiding moeten zijn. 
Sinds de zomer van 2017 staat ook onze vogelwerkgroep in contact met de gierzwaluw-activisten van het eerste uur, die zich 
ondertussen ook al in de Stad Antwerpen hebben ingewerkt en samen met hen enkele honderden gierzwaluwnestkasten hebben 
gemaakt en gehangen. Want hoe mooi het voorbeeld van Essen ook moge zijn, een Gierzwaluw behoort de stad toe! Oorspronkelijk 
broedend in holen en spleten van rotsige wanden, heeft deze soort zich samen met de mens een stedelijk biotoop eigen gemaakt. 
Maar ook in die stedelijke omgeving wordt hij bedreigd door het verdwijnen van geschikte broedplaatsen. Als een oud gebouw met 
een kolonie vogels wordt gesloopt, is het vaak zonder besef van de aanwezigheid van de Gierzwaluw. Een voorbeeldproject dat bewijst 
dat het anders kan, is de huidige restauratie van ’t Steen. Daar wordt de gierzwaluwwerkgroep betrokken om een oude kolonie 
overlevingskansen te bieden, door vogelvriendelijk te restaureren.
Dus, ook in onze regio vragen we iedereen om alert te zijn voor de aanwezigheid van Gierzwaluwen en vooral locaties waar een 
(kleine) kolonie huist. Meldt het ons. Het is het begin van ons project, waarmee we vanaf 2019 ook een bijdrage willen doen aan 
het (internationale) gierzwaluwwerk. Een broodnodig werk waar iedereen aan kan meehelpen, rond een écht heel bijzondere vogel. 
Voordracht, wandelingen, tellingen, nestkasten maken… het staat volgend jaar ook bij Ardea in het teken van de Gierzwaluw. Vanaf 
mei, want pas dan komen ze terug uit zuidelijk Afrika. Als ze terugkomen. Want ook hun reistraject zit vol gevaren, zo bleek dit jaar. 
Tropische zandstormen zouden vele Gier- en andere zwaluwen uit koers hebben geslagen tijdens hun voorjaarstrektocht. De cijfers 
over de impact daarvan op de populaties in onze steden zijn nog niet bekend.
Ondertussen richten we onze vogelvriendelijke interesses op de najaarstrek (trektellen op de dijk!) en op ons eigen bestaan. Om 
onze vijfde verjaardag ook plechtig te vieren nodigen we alle natuurliefhebbers vogelvriendelijk uit op een bijzonder momentje. Op 
zaterdag 6 oktober 2018, tussen 12 en 15 uur, bieden wij u allen een ‘dijkreceptie’ aan. Met een feestelijk drankje en een hapje, en met 
één blik op de overtrekkende vogels, staan we even stil bij onze bestaansreden. De vele onderzoeken, het vroege opstaan, de uuuuren 
observaties, het geschrijf, gebel en gemail, de vergaderingen en overlegmomenten met tal van mensen en instanties…. Zou het enig 
verschil maken voor de vogelstand? Later, ergens begin 2019, presenteren wij aan al wie het wil horen onze State of the Union, met 
feiten en cijfers over de lokale vogelstand. En met aanbevelingen en adviezen voor hen die in de komende legislatuur op lokaal niveau 
het verschil kunnen maken. Dat zij (m/v) alles wat ze doen vooral kind-, milieu- en energievriendelijk aanpakken, maar ook meer en 
meer vogelvriendelijk. Dat is toch ons advies. Kiest u daar ook voor? Dat kan u natuurlijk op 14 oktober trachten duidelijk te maken 
in het stemhokje, maar nog beter is het om op 6 oktober naar de dijk in Hoboken af te zakken. Ook de transmigrerende vogels zullen 
die dag zeker hun best doen om deze Trektelpost te passeren,  want het is dan net de 25e editie van Eurobirdwatch, het jaarlijks 
evenement van Birdlife International om aandacht te vragen voor de problematiek van trekvogels en hun habitats.
Tot dan!

Met vogelvriendelijke groeten,
Namens het Ardea-team,
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

Vogelvriendelijk
ARDEA nieuws herfst 2018
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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.

Dit jaar organiseren we geen paddenstoelencursus. 

Mensen die de voorbij jaren de cursus volgden of die al een basiskennis bezitten en die 
zich verder willen bekwamen kunnen terecht bij  de AMK (Antwerpse Mycologische 
Kring). 
Excursies gaan door tijdens het weekend, microscopie op dinsdagavond op de UAnt-
werpen, campus Drie Eiken, Fort VI-straat, 2610 Wilrijk in gebouw O.

Voor verdere informatie kan je terecht op de website van de KVMV (Koninklijke 
Vlaamse Mycologische Vereniging): www.kvmv.be

microscoop
door een

Kom kijkenKom kijken
door een

microscoop
op zaterdag 13 oktober, van 10 tot 17 u.

UA campus Drie Eiken 
Fort VI-straat 226-262,  

2610 Wilrijk, Antwerpen
in gebouw ‘O’

Koninklijk
Antwerps
Genootschap
voor Microgra	e

85
jaar

Meer info en volledig programma op www.microscopie.be

Kom langs op de mooiste optiekbeurs van Vlaanderen, in het park 
van domein Kiewit op 21 oktober tussen 14 en 18u.

Ontdek er de nieuwste kijkers en allerhande toebehoren. Er is een 
ruim aanbod aan verrekijkers, telescopen, statieven, reis gidsen, 
vogelvoer, nestkasten en nog veel meer. Alle grote merken zijn aan-
wezig om je uitgebreid advies te geven over hun producten. 
Maak kennis met digiscopie tijdens de workshop en maak je eigen 
close-ups van vogels.

Help kinderen de natuur ontdekken aan de ontdekkingstafel voor 
kinderen met optisch materiaal.

Stap mee met onze verrekijkerwandeling met kijktips voor gezin-
nen. 
De Natuurpunt Winkel is er ook.  
Natuurpunt leden genieten van 10% korting en er zijn speciale da-
gaanbiedingen.

Wanneer?21/10/2018 van 14.00 u. tot 18.00 u.
Waar? domein Kiewit, Putvennestraat 112,  3500 Hasselt
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Speuren in de vijver  voor onze jonge lezers

Eva Suls

Een bang juffertje

Vind je tussen de waterplanten een kokertje, dan kom dit van de kokerjuffer (15-18mm).  Het dient als beschutting of camouflage.
Dreigt er gevaar, dan houdt de juffer zich stil in haar koker tot het gevaar geweken is.  Om de koker te maken spint ze eerst zijden 
draadjes rond haar lijf.  Die draadjes komen uit twee klieren in haar mond.  Wanneer er voldoende draden gesponnen zijn, neemt 
de kokerjuffer alles wat in de buurt te vinden is en maakt dat vast aan de zijden koker: zandkorrels, stukjes plant, stukjes schelp.  
Op die manier heeft de koker net dezelfde kleur als de omgeving en kan je hem moeilijk zien, hij is gecamoufleerd.
Dat zit zo:

• De schietmot, want dat is het volwassen dier, legt haar eieren op planten die boven het water hangen en soms in het water 
zelf.Na 2 à 3 weken komen de larven uit.  Ze eten zowat alles wat ze vinden, zowel dierlijk als plantaardig voedsel.

• Zelf zijn ze een lekker hapje voor andere waterdieren.  Daarom gaan ze zich beschermen door een koker te bouwen waar 
alleen hun kop en poten uitsteken.  In de lente verpoppen ze.

• Uit de pop komt de schietmot gekropen die bijna onmiddellijk opvliegt.  Je ziet ze dan in groepjes boven het water dansen.

En zo is het jaar om, de schietmot legt weer eitjes en alles begint opnieuw.

Belangrijkste lichaamsdelen van de schietmot, afgebeeld is een mannetje uit het geslacht Daternomina (*).

 Legende
1 = Antenne
2 = Oog
3 = Maxillaire palp
4 = Labiale palp
5 = Voorpoot

6 = Middenpoot
7 = Achterpoot
8 = Spoor
9 = Achtervleugel 

Enkele voorbeelden van een koker.

(*) Bron:
Door Meltas - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26558177
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Mispeldonk, Bonheiden
10/ 6/2018 - 5 deelnemers
Gids: Jean-Marie Vanhove
Leiding: Lucy de Nave
Verslag: Marc Verhelst                                                     

De thermometer staat op 25°C en onder de 
open hemel wordt het nog iets meer. Met 
één handvol doorzomerde natuurkrakken 
belooft het een gezellig onderonsje te wor-
den. Wij verlaten de op stuifzanden be-
woonde wereld wetende dat er tussen Bon-
heiden en Keerbergen geen kleine heidege-
bieden meer bestaan. In de lager gelegen, 
eeuwenoude rivierbeddingen hebben Dijle, 
Demer en Boeimeerbeek elkaar ooit be-
concurreerd. Een aaneenschakeling van 
unieke natuurgebieden is er legio. “Mispel-
donk” dat het “Cassenbroek” en het 
“Mechels broek” met elkaar verbindt is er 
een van. Via de “Hondshoek” bereiken wij 
het gemaaide wandelpad dat ons langs een 
frisgroene wal voert. Gele kornoelje ( “La 
cerise de septembre”, of “Dirndl schnaps” ), 
Spaanse aak en het Amerikaans krenten-
boompje domineren. Blijkbaar zijn de bes-
sen en het jonge blad van de Gele kornoelje 
eetbaar. Wat verder zijn het Vogelwikke en 
Kleefkruid die Brandnetels overmeesteren. 
Bij het “Blommersbos” staan wij even stil. 
Naar aloude, verfoeilijke gewoonte was dit 
een stortplaats voor grof en ander afval. 
Bedekt met de liefde van een grondlaag 
heeft men hier huizen willen bouwen. Met 
een ringgracht, greppels en rabatten is het 
voor Zomereik, Zwarte els en Iep leefbaar. 
De link naar de ontginning van natte heide 
is gauw gemaakt want ook daar heeft men 
met greppels en verhoogde bedden nog iets 
kunnen oogsten. Tot hiertoe genoten wij af 
en toe van wat schaduwrijke koelte. Jean-
Marie coiffeert zich met een Sahara 
hoofddeksel à la légionair en wij bewegen 
ons naar een open landschap. Een grasland 
met een zoom van pronkende Kale jonkers 
(zonder petje) en Knoopkruid trekt de aan-
dacht. Hier en daar een schaarse vlinder. In 
een haast onopvallende zacht dalende lijn 
gaat het verder. Een Amerikaanse eik, die 
slechts een kleine populatie insecten huis-
vest maar daarentegen door vleermuizen 
zeer gegeerd is laten wij rechts staan. We 
bereiken de Boeimeerbeek die over zijn 
±28 km lang traject, omwille van de couleur 
locale, tot 6 keer toe van naam verandert. 
Met zijn hoge rechte wallen staat deze wa-
terloop bekend voor zijn IJsvogels. Geen 
vogel te bespeuren. Een kleine teleurstel-
ling. Hopelijk gaat de soort zoals gevreesd 
niet achteruit. Op de oever enkele Haze-

laars. Die werden in vroegere tijden in 
hakhout gezet en als mutsaards op platbo-
dems naar de Dijle vervoerd. Over een in 
fazen gemaaid kruidenrijk grasland schrij-
den wij voort. Ongemaaide eilanden ma-
ken deel uit van het beheer. Iets verder 
wacht ons de verrassing van de dag. Een 
mooie uitgegroeide Iep, gastheer van nooit 
eerder geziene gallen. De “Iep grasluis” 
heeft zijn nakomelingen aan de goede zor-
gen van het Iepenblad toevertrouwd. Deze 
luis heeft zowel de Iep als het onderlig-
gende Kweekgras nodig om zijn levenscy-
clus en voortbestaan te bestendigen. Aan 
onze gids komt alle eer voor deze vondst 
toe. Een volgroeide Es met zijn talloze in 
klossen afhangende helikoptertjes houdt 
op het einde van het pad de wacht. Voor li-
chenologen zouden zijn korstmossen het 
onderwerp zijn van een urenlange discus-
sie en onderzoek. Met enkele passen staan 
wij op de brug over de Boeimeerbeek. Wij 
slaan een blik in de diepte waar talrijke 
Weidebeekjuffers, in hun feestelijke niet te 
evenaren metallische kleurenpracht, als 
ballerina’s op en af fladderen. Bij dit weer 
hebben die er echt zin in en wij nemen er de 
tijd voor. Over een met vergruisde 
bouwafval verharde weg stappen wij ver-
der. De volgende kilometer wordt het voor 
de drie sandalisten onder ons een voetmas-
sage. Aan de zuidkant een open grasland 
waarin grazers op een selectieve manier in 
het najaar foerageren. Een groot gras-krui-
den-veld met hier en daar een bosje ver-
waarloosde Bramen. Zo zien heesters en 
bomen de kans schoon om er beschermd 
van grazers en knagers op te schieten. Het 
ontstaan van een typisch nieuw landschap 
wordt duidelijk. Dan enkele oogstrelende 
grasvelden die gedeeltelijk en in sierlijke 
brede, gebogen stroken gemaaid zijn. En-
kele houtkanten. Aan de noordkant zijn 
het onmetelijke schrale grasvlakten die tot 
aan de door bomen gemaskeerde villa’s rei-
ken. Her en der dun bezaaide landschaps-
elementen zoals een groepje uit de kluiten 
gewassen Eiken, enkele Wilgen, een kort 
lint haagvormende struiken. Een houten 
en of stenen schuurtje vervolmaken het 
uitzicht. Wat subtieler zijn in de verte en-
kele paaltjes op een rij waartussen wat 
kruiden opschieten, een ondiepe greppel 
met een groen accent. Maar de zon zet zijn 
werk onverminderd voort en zorgt ervoor 
dat grassen afrijpen. Kleurschakeringen in 
grote plakken van paars-roze (rode sjalot) 
en alle nuances van gebroken wit tot stro-
geel of amber ontstaan. Even stil zijn, mij-
merend genieten. Hoe zou een Valk of Bui-
zerd dit gevarieerd landschap zien? In mijn 

verbeelding zitten C. Monet en / of Van 
Gogh hier met hun schildersezel. Maar het 
zijn bodem, minieme hoogteverschillen en 
waterhuishouding die het uitzicht en de 
bij na onzichtbare opdeling van dit grootse 
landschap bepalen. Bij het laagste punt van 
deze wandeling, contrasteert een ver-
landde meander van de oude Demer met de 
omgeving. Pitrus, Grote kattenstaart, 
Moeraswalstro en andere vochtminnende 
kruiden verraden de aanwezigheid van 
deze depressie. Aan de Robinia pseudo-
acacia, een boom uit de Apalachen, worden 
wij herinnerd aan de slag van Rijmenam 
die hier werd uitgevochten. Wat verder pas-
seren wij de “Mispeldonkhoeve”, een iets 
hoger gelegen sterk gerestaureerd en 
omhaagd woonstalhuis. Sinds 1484 een 
parochiale instelling voor armenzorg met 
name “Tafel van de Heilige Geest”. Later en 
tot in 1963 OCMW. Vandaag privé. Een 
door wandelaars en fietsers uitgesleten 
eenmanspad ligt voor ons klaar in Noorde-
lijke richting. Onderweg kunnen wij willens 
nillens niet voorbij een ±2m hoge uiterst 
vertakte struik Sporkehout. In volle, over-
vloedige bloei bereiken zijn lokgeuren en 
nectar bij dit weer hun hoogtepunt. Mas-
sa’s bijen, vlinders, zweefvliegen en ….doen 
er zich aan tegoed. Onze aanwezigheid kan 
hen niet deren want bij elke verstoring 
stuiven zij massaal uiteen maar zitten bin-
nen de kortste tijd terug aan de voed-
selrijke dis. Hier wordt de vraag naar het 
verschil tussen het blad van Sporkehout en 
het Amerikaans krentenboompje voor 
eens en altijd beantwoord en daar weet 
Lucy nu alles van. Waar het pad verbreedt 
staan wij terug aan de Boeimeerbeek die 
hier een onverklaarbare bocht van 90° 
maakt. Stokoude, al dan niet gekraakte en 
niet nader te determineren Wilgen hebben 
op de oever post gevat. Gaandeweg is het 
open landschap aan onze rechterkant over-
gegaan in tal van afgegrazen paardenwei-
den. Even voorbij de manege “Vijverstein” 
slaan wij “ ‘t Ezels wegske“ in. Het is een au-
thentiek zandpad dat deel uitmaakt van de 
trage wegen in deze regio. Een zacht rust-
gevend geruis van Populieren maant ons 
aan halt te houden. Van hun mantra word 
je erg stil en zen. Mooi in het gelid, in 
strakke rotten van 10 of meer wacht dit pe-
loton van statige, kaprijpe, klonen op wat 
komen zal. De jaren hebben hun stammen 
geschoond en met Bramen in hun strooi-
laag hebben wij een prachtige doorkijk naar 
het achterliggend, afgelegen, voorbije gras-
land. Een klein contrasterend bakstenen-
rood schuurtje is de blikvanger. Een foto-
grafisch perfect plaatje. En zeggen dat er 

 Verslagen te verzenden naar Tuur Wuyts, Mestdaghplein 15/4, 2610 Wilrijk of mail naar arthurwuyts@telenet.be
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besturen zijn die de aanplant van Espen 
(Ratelpopulier) en co afkeuren??? Over een 
brede zandweg die geflankeerd wordt door 
een dieper gelegen gemengd loofbos gaat 
het steil omhoog. Wij naderen de bewoonde 
wereld. Afge schermd van de asfaltweg die 
wij over enkele honderden meters volgen 
liggen  twee niet toegankelijke percelen, 
enkele aren groot. Om de typische 
Struikheide te herstellen kapt Natuurpunt 
hier de Amerikaanse eik, Berk, Ameri-
kaanse kers, Lork, Vliegden… en er wordt 
geplagd. De strijd om de zaailingen van de 
invasieve soorten te verwijderen is ingezet. 
Leve het vrijwilligerswerk! Het zou mooi 
zijn om af en toe een bezoek onder begelei-
ding van een gids of beheerder toe te 
staan. Het “Nonnenpad”nodigt uit de beek 
te vervoegen. Langs dode, afgeknakte po-
pulieren met enkele Tonderzwammen en 
een Zijdeachtige beurszwam op de stam 
gaat het in dalende lijn. Voorbij een kleine 
plas waar vroeger vezelachtige planten ge-
root werden bereiken wij de majestueuze 
Winterlinde. Getooid met opvallend kleine 
bladeren en barstensklare bloemknoppen 
is het wachten op gevleugelde gasten. Hier 
wordt verwezen naar de massale sterfte 
van hommels ten gevolge van voedsel-
concurrentie in het najaar. In vroegere tij-
den kwamen kloosterzusters van het Imel-
daziekenhuis, als zij gelucht werden, 
hierheen om bij een Mariakapelletje inge-
togen te prevelen. Geprangd tussen hoge 
grassen en de Boeimeerbeek vervolgen wij 
in een wijde boog onze weg. Zandbijen, 
Graafbijen en aanverwanten huizen in de 
zandige bodem. Aan het Weidebeekjuffer-
bruggetje kiezen wij voor de verharde weg 
die geflankeerd wordt door eiken van mid-
delbare leeftijd. Langs een Elzenbroekbos, 
waar ooit geschaatst werd, en enkele 
geknotte Eiken verlaten wij Mispeldonk. 
Met een erehaag van Brandnetels, teken 
van beschaving, worden we in de villawijk 
verwelkomd. Erg tevreden, opgeladen en 
met een wat meer getaande huid vervoe-
gen wij onze trouwe “Volkse vierWie-
lers”. Wij kijken al uit naar een volgende 
wandeling met Jean-Marie. Hij die ons, 
met zijn hart voor natuur op de juiste 
plaats, zijn kennis, anekdotes, stille wen-
ken, aangename verteltrant,…. telkens en 
opnieuw weet te boeien.  Hij verdient de 
pluim van de dag.

Netevallei & kasteeldomein Herlaar, 
Herenthout - vogelwerkgroep ARDEA
16/ 6/2018 - 19 deelnemers
Gids: Luc Van Schoor
Leiding:  Marc Hofman
Verslag:  Johan Mens
Foto: Sonja Van Kerckhove

Op 16 juni startten we op de parking van 
het Schipke te Herenthout voor een heer-
lijke wandeling langs de Grote Nete naar 
het kasteel van Herlaar. Een Witte Kwik-
staart begroette ons bij aankomst. Langs 
de boorden van de Grote Nete was zowel de 
uitbundige bloei van Rapunzelklokjes en de 
Poelruit heel opvallend en mooi. Net voor-
bij het Schipke was er het eerste mannetje 
Roodborsttapuit. Wat verder nog eentje en 
een zingende Grasmus. Aan de overkant 
van de Nete viel een groot exemplaar van 
het vaak op brandnetels parasiterende 
Groot warkruid op. Een van de vogels van 
de dag was wel de Wespendief die zich lang 
en dichtbij vliegend - zwevend liet zien. In 
de met bossen en heggen omzoomde wei-
landen liep een reegeit met 2 jongen terwijl 
wat verderop een Buizerd met de jacht be-
zig was en een Koekoek voorbij vloog. Een 
Tuinfluiter liet de merelachtige zang horen 
en Weidebeekjuffers vlogen langs het wa-
ter.  Via een mooi gevarieerd bos met alle 
vegetatielagen vertegenwoordigd stapten 
we naar het met slotgracht omzoomde 
kasteel. Boomkruiper, Pimpelmees, Kool-
mees, Winterkoning, Boomklever ... waren 
onze begeleiders. Aan het kasteel was weer 
een Wespendief zeer mooi te zien. Aan de 
watermolen, Grote gele kwik staarten die 
de hongerige jongen voedden. Heel even 
kwam er een Boomvalk voorbij. Weide-
beekjuffers, Gewone oeverlibel ... genoeg 
eten voor deze jager. Op de terugweg naar 
de parking passeerden we Korenbloe-
men. En wat verderop in een dreef ( Nie-
mandshoek) een goed zichtbaar koppeltje 
Grauwe vliegenvangers. We eindigden ‘s 
middags bij het Schipke met een mannetje 
Gekraagde roodstaart.. Goed weer , mooi 
licht, goede waarnemingen en een aange-
naam gezelschap. Meer moet dat niet zijn 
als start van een leuke dag in een mooi en 
gevarieerd gebied.  

                                                                 

Het Hageven
24/ 6/2018 - 13 deelnemers
Gids: Willy Pardon
Leiding:  Tuur Wuyts
    Wim Vandeweyer
Verslag:  André De Mul

Deze tocht werd gegidst door de aan de 
omgeving verknochte Willy Pardon. Hij 
steekt van wal met enkele naweeën van 
een kunstexpositie van vorig jaar waarvan 
het merkwaardigste toch wel een ontijzer-
ingsinstallatie is die voor die gelegenheid 
terug opgegraven werd. Het is een ondiepe 
(< 1 m) cilinder van om en bij de 4 m dia-
meter met in de brede rand een goot met 
afleidingskanaaltje. Het te behandelen 
water wordt in het midden van de cilinder 
gepompt en als die vol geraakt, stroomt 
het water zachtjes over de rand het gootje 
in.  Het ijzer blijft achter in de cilinder.  De 
visboer (was de bouwer ervan in 1960) had 
toen bruikbaar water en wij weten nu dat 
de Dommel ijzerrijk water heeft. Langs de 
rivier zien we vraatsporen van Bever en 
vliegt Weidebeekjuffer en Gehakelde au-
relia. Op een zandduin vertelt Willy dat 
Het Hageven (samen met De Plateau in 
het Nederlandse deel) een mozaïek is van 
verschillende biotopen ontstaan onder in-
vloed van de mens, niet in het minst sinds 
1847 met de aangelegde vloeiweiden om 
de arme grond op te waarderen.Tussen 
het vertellen door is er ook oog voor het 
Schapegras, Bochtige smele, Ijzer hard, 
Duizendguldenkruid, Grasklokje (uitge-
bloeide)Breedbladige wespenorchis. Je-
neverbes, die uitgestorven was, is terug 
geintroduceerd via een cadeau van de 
Vlaamse genenbank in Geraardsbergen. In 
welke mate dit te maken had met volgende 
gebruiken is moeilijk in te schatten. Het 
hout werd gebruikt om hespen te roken 
en ook om witte rook te produceren bij 
de aankondiging van een nieuwe pastoor. 
Vlinders zijn ook van de partij: Kleine 
vuurvlinder, (zwarte vorm) Landkaartje, 
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Sint-Jansvlinder, Groot dikkopje, Hooi-
beestje.  Maar als de gids ons even van 
het pad laat afwijken om door de heide de 
route een beetje in te korten, krijgen we 
volop het prachtige Heideblauwtje te zien 
tussen Struik-en Dopheide.  De Geelgors, 
die al gans de namiddag van zich laat ho-
ren, krijgen we nu ook voor ‘t eerst te zien.
Wat verder aan een ven doet Willy -niet 
zonder gepaste trots- het verhaal van het 
Gentiaanblauwtje en de Gentiaanklokjes. 
Voor beide is het nog te vroeg om ze te 
zien, maar het is toch wel hét pronkstuk 
van het natuurgebied. Wespendief, Fitis, 
Grasmus, Sporkehout, Gagel en uiteinde-
lijk Koningsvaren leiden ons terug naar 
het vertrekpunt aan het bezoekerscen-
trum «De Wulp». Een zeer fij ne middag 
gehad, waarvoor dank aan gids en lei-
ding.  Verschillende wandeltrajecten door 
het gebied nodigen uit om ook eens zelf 
op ontdekking te gaan, zeker in augustus 
Gentiaanmaand Maar let dan wel op, bij 
zeer warm weer is het onuithoudbaar heet 
op de heide (wat zich vertaalt naar weinig 
bezoekers in zulke omstandigheden - dixit 
Willy Pardon).

Rondje Pontje
22/ 7/2018 - 17 deelnemers
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: André De Mul
Verslag: Ilse Milloen

Enkele Natuurpuntfietsers raakten ver-
strikt in de omleiding op weg naar de ver-
trekplaats in Oud – Alblas in Nederland.  
Daardoor waren we slechts met 17 en met 
enige vertraging aan de start.  Het weer 
was prachtig én warm.  Gelukkig sluierden 
enkele wolken de zon. Na enkele kilome-
ters door de Alblasserwaard, rijden we de 
bekende Kinderdijk op. We zien Purperrei-
ger, Ooievaar, Zwarte stern, Visdief, Fuut 
en horen ook Kleine karekiet.  Nederland is 
toch echt wel een vogelparadijs ! De 17 mo-
lens langs beide kanten van de dijk geven 
een prachtige aanblik. Een Hollander in 

traditionele kledij en dito fiets begroet ons 
en vertelt over het leven van weleer. Nu 
begrijp ik waarom dit stukje Holland op de 
lijst van het Werelderfgoed van de Unesco 
prijkt. In Krimpen aan de Lek nemen we 
een eerste pontje en fietsen aan de over-
kant langs de gelijknamige rivier een stukje 
door de Krimpenerwaard.  Onderweg stap-
pen we even af aan de eendenkooi Bakkers-
waal, de grootste nog gebruikte eenden-
kooi in Nederland. Zo goed als geen horeca 
in de buurt en omstreken, maar toch heeft 
Luc een stek gevonden in zorgboerderij en 
B&B de Hoekse Sluis. Hier eten we onze 
bokes, en met het nodige geduld een soepje 
en/of een toastie. Nadien nog een stapje in 
het hinterland en overzetten met een trek-
pontje. Hier treffen we 4 Sneeuwganzen 
(waarbij een koppel met jong), Bruine kie-
kendief, Torenvalk, Putter, Witte kwik en 
ook Boeren- en Huiszwaluwen. We rijden 
verder tot Bergstoep.  Hier steken we (met 
een pontje) de Lek terug over en rijden 
langs de andere kant, richting Groot Am-
mers.  Tot voor kort was de Ammersekade  
nog opgebroken wegens werken, maar die 
is nu terug open. We fietsen langs het wa-
ter en de 3 molens. Bewonderenswaardig 
hoe Nederland zijn cultureel patrimonium 
in stand weet te houden ! We verpozen op 
een bruggetje aan de Achterlandse molen 
en snoepen meloen van Charlotte. In het 
heldere water zwemt vis, en er op divers wa-

tergevogelte.  Kijk omhoog:  een Boomvalk.  
We zijn nog maar net vertrokken of sssh, 
de achterband van Daniëlle protesteert, 
gelukkig alleen het ventiel. Bijpompen 
en hopen maar, en nemen toch maar een 
afkorting. De zondagsrust wordt hier echt 
wel gerespecteerd, want de meeste café’s 
zijn gesloten. Gelukkig kunnen we nog 
terecht op het terras van café Boerenklaas 
in Molenaarsgraaf. Daarna nog een eind 
langs de Alblas.  Nog een Groene specht in 
een wei langs de weg.  Zo bereiken we ons  
eind- en beginpunt. Het Rondje is rond, of 
toch nog niet.  We rijden nog naar café De 

Krom voor een goed glas.  
Bedankt Luc en André, het was weer een 
mooie dag en we hebben ervan genoten.

Zomerwandeling in Vordenstein                     
29/7/2018 - 14 deelnemers                                                                                   
Gids: Marc Verhelst
Leiding: Lucy de Nave
Verslag: Tuur Wuyts    

Vordenstein is een 140 ha groot openbaar 
wandel- en stiltegebied dat in een recent 
verleden nog privé bezit was van de fami-
lie De Pret. Het bestaat uit parklandschap, 
bos en een waterpartij. In het parkge-
deelte staan er merkwaardige  bomen 
zoals Hongaarse eik, Blikeik, Kaukasische 
vleugelnoot, Moerascipres, Varenbeuk 
en struiken als Magnolia en Rhododen-
dron. Rond en in de waterpartij groeit 
Gele plomp, Witte waterlelie, Watermunt, 
Wolfspoot, Bitterzoet en Echte valeriaan.               
Marc is een van de vaste gidsen in Vorden-
stein en wist veel te vertellen over de ge-
schiedenis aan de hand van documenten 
die getoond werden maar ook over de 
aanleg en het beheer van het domein. Zo 
staan er o.a. 3 linden die beheerd worden 
als veteraanbomen. Een aantal dreven zijn 
aangelegd in een stervormig patroon en 
elk compartiment is een speciaal biotoop.     
Eén van de mooiste dreven bestaat uit 
Moeraseiken en aan begin en einde staan 
monumentale hardstenen vazen op zui-
len. Vogels hebben we in park en bos haast 
niet gezien hoewel dit het biotoop is van 
de Zwarte specht. En hoewel Vlindertel-
dag was de oogst eerder pover gezien de re-
cente hittegolf. De hittegolf was ook de re-
den dat de grasperken er totaal verdord bij  
lagen en de bladeren van vele planten  er 
slap bij hingen.  Het was of de herfst reeds 
zijn intrede had gedaan. Dat de naam Ade-
laarsvaren goed gekozen is werd door Wal-
ter demonstratief aangetoond.
Terug aangekomen op ons vertrekpunt 
dankte Lucy Marc van harte voor de 
boeiende gidsbeurt.  

Steltlopertocht Zeeland
 5/ 8/2018 -  18 deelnemers
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: Marc Hofman
Verslag: Sonja Van Kerckhove
  Hilde Vangrunderbeek

Om 8u. staan we paraat aan ’t Spant in 
Wilrijk. We hebben het genoegen om nog-
maals enkele nieuwe deelnemers te mo-
gen verwelkomen. Er wordt hier vandaag 
weer een zwoele 27°C verwacht, en onze 
deel nemers hopen – buiten het bespeuren 
van steltlopers en andere vogels - in Zee-
land ook te kunnen genieten van een iets 
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p. 27 boven: tandem Kempense heidelibel - onder: Boomkikker
p. 28 boven: Koniginnepage. - onder: Zwarte heidelibel (m)

koelere omgeving. De wagens worden ver-
deeld en we vertrekken stipt op tijd naar 
onze eerste bestemming: de Slikken van 
Viane, waar Rudy, Hilde, Magda, Lieve, 
Walter en Ria ons om 9 uur opwachten. 
Onderweg zien we, zoals meestal, reeds 
enkele Buizerden. Het valt ons op dat de 
natuur ook hier te kampen heeft met een 
groot gebrek aan water. Op de plaatsen 
waar normaal een natte plas vol steltlo-
pers verwacht wordt, liggen schapen “op 
het droge” te rusten.  Een zeer ongewoon 
zicht… Onze gids vreest terecht dat we 
heel wat minder steltlopers zullen zien 
in vergelijking met de vorige jaren. We 
genieten hier alvast van de vlucht van 2 
prachtige Torenvalken, honderden Wul-
pen, een klein groepje Rosse grutto’s en 
enkele Steenlopers. Ons volgend doel is de 
inlaag van Ouwerkerk. Ondanks het wei-
nige water kunnen we hier toch 3 Groen-
poortruiters, zo’n 108 Lepelaars, 7 Kleine 
zilverreigers, 3 Kemp hanen, en Zwarte 
ruiters noteren. Onderweg naar onze 3de 
bestemming, de Zuidhoek inlagen van Zie-
rikzee, vliegt een Bruine kiekendief over. 
Omstreeks 10.20 u. noteren we Buizerd en 
3 Torenvalken aan een nestkast achter een 
boerderij, waarvan 1 Torenvalk met prooi. 
Aan de inlage zelf noteren we o.m. Bosrui-
ter, Witgatje, Bergeend, 7 Groenpootrui-
ters, 3 Regenwulpen, Wulp, 7 Lepelaars… 
Op deze uitstap genieten we ervan om de 
jacht- en zeilboten uit de haven te zien va-
ren: een mooi tafereel … De achterste helft 
van onze groep had het geluk om tegen de 
oever van de inlaag 3 zeehonden te zien 
spelen. Verder noteren we Bontbekplevier 
(2 adulten en een jong) en een op Boeren-
zwaluw jagende Boomvalk. De planten-
groei is hier ook wel speciaal voor deze pe-
riode van het jaar: Lamsoor, Zeekraal die 
door de droogte reeds rood kleurt, Katte-
staart … hetgeen de omgeving wel een spe-
ciaal “tintje” geeft. Ondanks de bakkende 
zon klaagt niemand van het warme weer, 
want zoals we hoopten, waait er hier een 

stevig koel windje. Onderweg naar onze 
picknickplaats hebben we nog de tijd om 
langs de Prommelsluis te Kerkwerve te 
rijden .. maar onze gids is even “de mist 
in” en beslist, gezien het uur, eerst te 
gaan picknicken in het nabijgelegen “Hof 
van Alexander”.  Hier zoeken we een koel 
plekje in het restaurant op … een terrasje, 
daar hebben we nog geen nood aan. Tij-
dens het eten geef ik mijn notitieboekje 
en pen aan Hilde door, die voor het namid-
dagverslag zal zorgen. 
We eten onze boterhammen op in het  
nieuwe hotel  Hof van Alexander, direct 
gelegen aan het natuurgebied Plan Tu-
reluur. De bediening loopt niet zo vlot 
maar uit eindelijk krijgen we dan toch ons 
fris pintj e of frisdrank. Sonja geeft mij de 
schrijfstok en notaboekje door en vanaf 
nu mag ik notities nemen. Onze eerste 
stopplaats na de middag ligt vlakbij, we 
rijden de Slikweg af en komen op de De-
lingdijk waar we stoppen bij de infozuil. 
Door de warme en droge zomer staat ook 
hier  weinig water. Brandganzen,  Bonte 
strandloper, Strandplevier en Bontbekple-
vier  zijn de voornaamste waarnemingen. 
We rijden dan  verder naar de Flauwers-
en Wevers inlagen die ook deel uit maken 
van Plan Tureluur. Nog voor we uitstap-
pen aan de Flauwersinlaag  zien we  een 
grote groep witte vogels, neen geen Kluten 
maar een groep van een 70tal Lepelaars. 
Ook hier weer heel  wat Brandganzen  die 
hier gebroed hebben en die sedert een 
tiental jaren  niet meer wegtrekken naar 
het noorden. Op en langs het water zien 
we  enkele Knobbelzwanen met jongen 
en steltlopersoorten als Tureluur, Kluut 
en Zilverplevier. Op de berm aan de We-
versinlaag staat heel veel Kruisdistel. Op 
de inlaag zwemmen enkele koppeltjes 
Geoorde Fuut tussen de vele Meerkoeten; 
met de verrekijker moeilijk te zien maar 
door de telescoop toch mooi en bovendien 
geen alledaagse waarneming. Op het slik 
aan de Oosterschelde kant zitten vers-

chillende soorten meeuwen, Scholeksters, 
Fuut, Wulp en Groenpootruiter. Niet veel  
verder ligt de Schelphoek. Hier  weer een  
groep van een 50tal Lepelaars en heel wat 
Aalscholvers en Scholeksters.  Aan de an-
dere zijde van de  weg zien we in de verte  
op de  Roggeplaat in de Oosterschelde  2 
grote groepen rustende Zeehonden in 
totaal een 30tal. En ... wij, allemaal voge-
laars die alleen maar in de lucht of naar 
het water kijken hebben geen oog voor 
de planten.  Alleen Walter noteert op dat 
vlak ijverig wat hij allemaal ziet en  fluis-
tert me achteraf toe dat er Dubbelkelk en 
Kaardenbol en wauw… zelfs Wouw te zien 
was, een plant van de resedafamilie. In het 
vervolg dus misschien ook eens naar be-
neden kijken, al is het een steltlopertocht! 
Bij het begin van Burghsluis ligt de kleine  
“Bootsinlaag” midden  een veld met Heel-
blaadjes momenteel in bloei met  gele bloe-
men. Hier foerageren er 16 Zwarte ruiters,  
de meeste reeds  in winterkleed en ook  
1 Kemphaan. Boven het water cirkelen  
Huiszwaluwen. We verlaten Schouwen-
Duiveland en rijden naar Noord-Beveland 
naar Wanteskuup.  Inlagen in Noord-Beve-
land worden kupen genoemd. Deze laatste 
stopplaats van de dag levert nog enkele 
nieuwe soorten op. Terwijl we kijken 
naar Huiszwaluwen, Boerenzwaluwen en 
Gierzwaluwen vliegt een Sperwer door ons 
beeld. In het grote rietveld beneden ons 
zien we af en toe een Baardman zich ver-
plaatsten  zonder zich echt goed te laten 
zien, een Waterral laat zich enkele keren 
horen. Andere waarnemingen daar zijn 
Lepelaar, Slobeend, Zomertaling, Winter-
taling, Dodaars, Oeverloper, Zwarte rui-
ter, Grutto, Goudplevier, Kemphaan/hen, 
Watersnip, Kleine plevier… en als afscheid  
komt een  grote groep Spreeuwen voor ons 
een dans uitvoeren. Het was een mooie 
dag, we zagen 75 vogelsoorten en geloof 
me, thuisblijvers, het was hier heel  wat 
frisser  dan in het binnenland. 
Bedankt Marc en Luc voor deze mooie dag,  
dat verdient een pluim!

Goed nieuws voor de leden van Natuurpunt.     
De winkel van DILLE  &  KAMILLE  -   Vleminckstraat, 9   Antwerpen  ( zijstraat van de Melkmarkt )  geeft op vertoon  van 
een recente lidkaart van Natuurpunt 10 %  directe korting op aankopen !





kalender * inschrijven noodzakelijk 

30 september: Olens Broek
* 6 oktober: herfstontmoeting ARDEA
14 oktober: Meerdaalwoud te Nethen
21 oktober: historische wandeling fort 7
21 oktober: paddenstoelenwandeling de Inslag
* 4 november: beheer Geitenpad
18 november: historische wandeling fort 7
*24 november: Halsbandparkiet-telling
*25 november: Waterpieper-telling
 1 december: winteravond Joeri Cortens
 9 december: Anderstad
16 december: ganzentocht Oostkustpolders
16 december: hisorische wandeling fort 7
*21 december: Winterzonnewende
 2 januari: nieuwjaarswandeling fort 7
 6 januari: jenevertocht Zeeland
12 januari: historische wandeling fort 7
12 januari: winteravond Rudy Vansevant
20 januari: historische wandeling fort 7
*27 januari: bustocht Zeeland
* 2 februari: vleermuizen tellen op fort 7

Teksten voor het volgend nummer 
graag tegen 15 november


