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Een stroomversnelling aan veranderingen

Dit was de titel van onze Lokale Algemene Vergadering van dit jaar die doorging in de feestzaal van 
De Ark. Met een 50 tal leden bogen we ons over de resultaten van het afgelopen jaar en keken we 
vooruit naar de uitdagingen voor de rest van 2019.  Het verslag van deze vergadering kan je verder 
in dit nummer aantreffen.
Een stroomversnelling aan veranderingen, dat mag je wel zeggen. 4 nieuwe bestuursgezichten en 
2 hernieuwde beheerploegen ! En niet alleen verandering, ook verjonging met Sofie Calcoen als 
onze nieuwe ping (penningmeester), en Niels Schild als onze communicatie-coördinator. Rolph 
Deceulaer als beheercoördinator en Maurice De Neve als vertegenwoordiger in het bestuur voor 
Fort 7, vervolledigen de ploeg waarbij we afscheid nemen van Tuur als coördinator voor Fort 7 (zie 
verder in dit nummer). De beheerploeg van Fort 7 werd aangevuld en kan naast Floris Van Volsem, 
Rolph, Maurice en Lucy de Nave ook rekenen op Peggy Beers (ex-conservator Fort 7) die heel wat 
interessante ervaring en bagage met zich meebrengt die we nodig zullen hebben om in 2019 een 
hernieuwd beheerplan op te stellen. Voor het Uilenbos werd voor de eerste keer een beheerploeg 
samengesteld waarbij Gerda De Gheselle,  Wim Van Deynze, Rolph, William Vandoninck, Wim 
Stappers en Hugo voor een compleet pallet aan competenties zorgen. 

Ik schreef deze intro op de dag van de vrijwilliger…. Eigenlijk kon dit 
niet meer symbolisch en gepast zijn! Onvoorstelbaar hoe breed het 
engagement is in onze vereniging. Daar kan de natuur (en de mens 
ook natuurlijk) alleen maar beter van worden. In de colofoon van dit 
nummer of op onze website tref je alle nieuwe namen en coördinaten 
aan. 

Vandaag las ik ook de speech die Greta Thunberg, 
de zweedse klimaatactiviste van het eerste uur, gaf 
in de Europese cenakels: sterk zeg, zo volwassen, 
terwijl de repliek van vele politiekers zo “ondermaats” 
blijft.  Anuna poogde nog wat zinnigs uit de reactie 
van Junker te krijgen met een gepaste vraag maar 
alle inspanningen waren tevergeefs. Blijkbaar dringt 
de boodschap nog niet echt door: er is een heel groot 
draagvlak voor investeringen in een beter klimaat, 
meer natuur, een gezondere omgeving. Ook wij 
zetten en moeten verder versneld inzetten op concrete 

maatregelen door bos aan te planten en meer groene zone te creeëren waar mensen via zachte 
recreatie aan hun geestelijke en fysieke gezondheid kunnen werken. De (veranderde) missie van 
Natuurpunt breidt ook lokaal uit, dat is duidelijk. Voor dit jaar plannen we dan ook om te Edegem 
aan de beekvallei flink te gaan aanplanten en wie weet volgen er nog andere opportuniteiten.

Tot slot nog een andere oproep naar verandering. We communiceren als afdeling meer en meer 
langs verschillende kanalen (electronische nieuwsbrief, facebook, website, tijdschrift, whats app 
groepjes rond gebieden). Hierdoor hopen we sneller, gepaster en breder te communiceren met jullie 
allemaal. Onze bestuursvergaderingen gaan we ook verfrissen door deels met open vergaderingen 
te werken rond vooraf afgesproken themas. Communicatie is er vast zo één maar ook hoe we het 
beheer van de verschillende natuurgebieden die we hebben kunnen rondkrijgen en afstemmen of 
hoe we (nog) meer leden kunnen maken; om er maar een paar te noemen. We starten er al vast mee 
op 26 april met een thema avond waar we het beheer van onze 4 gebieden voorleggen en afstemmen 
en 28 juni, na de examens, ééntje rond communicatie in de afdeling. Kom zeker af, we verwachten je 
tegen 19.45 u. in de Ijsvogel voor een korte kennismaking zodat we tegen 20 u. kunnen starten. Voor 
september mikken we voor een overlegavond rond ons werkingsprogramma in 2020. Heb je ideeën, 
commentaren suggesties, enz… rond één van deze eerste twee thema’s, stuur deze dan gerust door 
naar natuurpunt.zuidrand@gmail.com. We nemen die zeker mee naar het overleg.

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
0472/78 20 58- erlend.hansen@skynet.be
Sofie Calcoen, penningmeester 
sofie.calcoen1@gmail.com
Rolph De Ceulaer, coördinatie beheer
rdeceulaer@hotmail.com
Maurice De Neve:, beheer Fort 7
maurice.deneve1@gmail.com
Rudi Leemans, beheer Groen Neerland 
03/828 43 16-rudolf.leemans@telenet.be
Niels Schild, coördinator communicatie
natuurpunt.zuidrand@gmail.com
Lucy de Nave, bestuurslid
03/237 99 52–Lucy.denave@gmail.com
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: Boomkikker
 Foto’s p.2: Gierzwaluw - foto: Maarten Mortier & Mannetje vink - foto: Niels Schild
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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 %. 

April is de maand waarin we terug omschakelen van winter 
– naar zomerwandeling op fort 7. Indien de vleermuizen nog 
niet beginnen uit te vliegen wordt dit opnieuw een wintertoer. 
We blijven dus uit de gebouwen en concentreren ons op het 
uitwendige van het fort. Rond deze tijd echter start de natuur 
terug met het koloniseren van het terrein zodat dit ongeveer 
de laatste weken gaan zijn waarin we de skyline van de wallen 
kunnen bewonderen. Op veel plaatsen zijn er met de tijd 
aanpassingen gebeurd, maar gelukkig zijn er nog gedeeltes zo 
goed als origineel.

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde 
omstreeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een 
zaklamp.
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zondag 7 april - 14.00 u.
Historische rondleiding op Fort 7

Zondag 7 april - 10.00 u.
Voorjaarswandeling Uilenbos

Het voorjaar is opengeknald en zo ook de voorjaarsflora in 
het Uilenbos. Terwijl de flora in het droge eikenbeukenbos 
nog vredig slaapt is het broekbos naast de Lauwerijksebeek in 
dit seizoen een waar feest voor het oog. Bosanemonen, Witte 
klaverzuring, Speenkruid, Sleutelbloemen en Muskuskruid 
vechten om ieder strookje licht en vormen tapijten van bloemen 
in dit seizoen. Al hangt dat laatste natuurlijk een beetje af 
van de weersomstandigheden dit voorjaar. Maar ook langs de 
waterkant begint het te kriebelen met Dotterbloem en Gele lis. 
Besluit, een niet te missen voorjaarswandeling vlak naast de 
deur. En als het eerste zonnetje wat schijnt kunnen we vast en 
zeker genieten van de zang van heel wat zangvogeltjes die hun 

lentekriebels laten horen. Deze wandeling doorheen het bos 
duurt ongeveer  2,5 u.
Afspraak: toegang aan Lintsesteenweg te Hove. Je kan je 
wagen parkeren op de oprit van het waterzuiveringsstation 
(juist naast Lintsesteenweg 461) en er is ook een fietsenparking 
ter plaatse.
Meebrengen: warme kleren en een verrekijker. 
Wandelschoenen, maar laarzen kunnen noodzakelijk zijn als 
het veel gere gend heeft de weken ervoor.
Leiding: Hugo Waeterschoot - 477/33 23 30
   hugo.waeterschoot@scarlet.be
   Gerda De Gheselle

Zondag 7 april - 8.00 u.
Vogelexcursie Schulensbroek/-meer Lummen

Natuurgids Paul Peeters van NP-afdeling Vrienden van het 
Schulensbroek, neemt ons vandaag mee naar het unieke, 
waterrijke broekgebied “Schulensbroek” (waar zich ook het 
Schulensmeer bevindt).
Dit natuurreservaat ligt in een verdwaald polderlandschap 
tussen Hasselt en Diest met uitgestrekte, vochtige graslanden 
waar vele planten en dieren zich thuis voelen. Vanop het 
uitkijkplatform van het bezoekerscentrum Schulensmeer heb 
je een prima uitzicht op de vogels.
In de vm doen we een wandeling door Het Schulensbroek aan 
de kant van Lummen. We keren terug naar de watermolen waar 
we geparkeerd staan. De molen kan dan speciaal voor ons in 
werking gezet worden met de nodige uitleg en geschiedenis 
erbij (o.v.). Hier kunnen we picknicken, maar afhankelijk van 

het weer rijden we even verder door naar het Bezoekerscentrum 
“’t Vloot” om daar te eten (met eventueel soep). Van daar 
start de namiddagwandeling “Van ‘broek naar ‘meer”. We 
eindigen met een observatie van de grote rietvelden, hopend 
op een ontmoeting met de Roerdomp… Als die dan aanwezig 
is natuurlijk.
Afspraak: samenrijdend, met vertrek te Wilrijk (parking 
Boomsesteenweg 333, aan ’t Spant) om 8.00 u. Of aansluiten om 
9.00 u. aan “De Kleen Meulen”  te Lummen (Mangelbeekstraat 
56).  
Mee te nemen: laarzen of stapschoenen, verrekijker, camera 
en picknick. Terug in Wilrijk omtrent 18 uur. 
Gids: Paul Peeters. 
Leiding: Wim Stappers - 0477/51 61 54
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Vogelwerkgroep ARDEA telt voor het zesde opeenvolgende jaar 
het aantal broedparen van haar boegbeeld in het Schoonselhof. 
Ook dit jaar trekken we behoedzaam en voorzichtig één keertje 
de kolonie in om de evolutie op te volgen. In het verwilderde 
bos achter de kasteelvijver nestelen de reigers er vooral op de 
kruinen van grove dennen. Bewoonde reigernesten zijn in april 
herkenbaar door de aanwezigheid van volwassen vogels op het 
nest of verse uitwerpselen, eierschalen en braakballen onder de 
nestbomen.
Ondanks de recente natuurbeheerwerken, rond de waterpartij-
en en langs de bosrand, stelden we in 2018 een stagnatie van de 
kolonie vast. We zijn benieuwd hoe het dit jaar gaat ...
Ben je benieuwd hoe het er in een reigerkolonie aan toegaat 
bekijk dan volgend filmpje dat uit verschillende filmfragmenten 
werd samengesteld door ARDEA medewerker Guy Borremans:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = F c i w c C G t _
rw&feature=youtu.be
Afspraak: start om 15 u. aan de ingang van het Schoonselhof, 
hoek Legerstraat - Koornbloemstraat. Einde rond 17.45 u.
Vermits we het aantal deelnemers beperken ter voorkoming 
van mogelijke verstoring is vooraf aanmelden nodig via ardea@
hobokensepolder.be  of via  Luc Van Schoor.

Opgelet: bij slecht weer wordt de telling verplaatst naar een 
latere datum.
Meebrengen: laarzen of stevige wandelschoenen, verrekijker, 
camera, hoofdbescherming.
Leiding: Luc Van Schoor 0494/33 63 09
  lucvanschoor46@gmail.com
  Joris Van Reusel - 0486/83 62 34

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

- in samenwerking met vogelwerkgroep Ardea 4 = determinatietocht

Zaterdag 13 april - 15.00 u.
Broedvogeltelling Blauwe reiger in het Schoonselhof

Zondag 14 april - 14.00 u.
Amfibieën in Hazelbos, Edegem

Onder het motto ‘onbekend is onbemind’ gaan wij vandaag op 
verplaatsing in Edegem.
Buurtbewoners en liefhebbers van amfibieën kunnen aan de 
Wadi van Hazelbos kennis komen maken met onze inlandse 
amfibieën.
Welke salamanders, padden en kikkers leven  hier? 
Hoe planten ze zich voort? Hoe leven ze?
Waarom maken salamanders en padden haast geen geluid 
terwijl Groene kikkers uit volle borst in koren zingen op zwoele 
avonden?
En waarom is het droppen van blikjes en zwerfvuil in wadi’s 
niet zo’n goed idee?

Samen met de bewoners van het 
Hazelbos, die deze dag ter plek-
ke hun lenteschoonmaak houden, 
maken wij vandaag rond de Wadi 
een fijne ontmoetingsplaats. We 
maken er een gezellige ‘kikkerborrel’ 
van.
Afspraak: iedereen is welkom van 
14:00 u. tot 17:00 u. aan de Wadi 
van de straat ‘Hazelbos’ (dat is 
vlakbij de Heihoefseweg)
Leiding: Kris Vos

foto: Daniëlle van Nieuwenhuyse
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Paasmaandag 22 april - 7.00 u.
Mariene excursie Oosterschelde

Al eens de paasklokken op de Oosterschelde gezien... Alle 
gekheid op een stokje maar vandaag krijg je wel een unieke ge-
legenheid om het mariene milieu (zee) van erg nabij te bekij-
ken. Rond 10.45 u. is het vandaag aan de Oosterschelde een 
erg laag getij, ideaal dus voor een excursie naar de getijdenzone 
op zoek naar bijzondere diertjes en plantjes zoals Slangsterren, 
naaktslakken, mosdiertjes.... De Oosterschelde wordt in 
tegenstelling tot de Westerschelde niet gevoed door een 
zoetwaterrivier en herbergt daardoor een waar paradijs aan 
mariene soorten door zijn erg zuiver zout water. Vandaar 
dat het ook erg geliefd is bij duikers natuurlijk. Bij laag water 
kunnen we bovendien een aantal zones bereiken die anders niet 
toegankelijk zijn en die bijzonder gevarieerd zijn aan soorten 
waarvan je mogelijks nog nooit hoorde  zoals de Dodemansduim 
of het Wandelend geraamte.  Kleed je natuurlijk wel warm aan 
deze morgen want in de open vlakte van de Oosterschelde kan 
het wel wat frisjes zijn. 
We vertrekken om 8 u. aan de Bist om op tijd aan de laagwaterlijn 
te zijn. ’s Middags verorberen we onze boterhammen ter plaatse 
en kunnen we nadien even een warme koffie of soep nuttigen in 
een lokale Nederlandse kroeg. 

Afspraak: we vertrekken op de Bist met kostendelend vervoer 
om 8 u. en zijn hier rond 14.30 u. terug. 
Mee te brengen: picknick (drank ter plaatse), laarzen 
(absoluut noodzakelijk !), een leeg confituurpotje om diertjes 
in te bekijken, warme kleding, eventueel keukenhandschoenen 
(om in het water te gaan met je handen)
Gids en Leiding: Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30
    hugo.waeterschoot@scarlet.be

Vandaag hernemen we onze zomerwandelingen. We nemen je 
terug mee in de gebouwen en door heel het fort zodat je een 
mooi totaalbeeld krijgt van hoe zo’n vesting er uit zag en welke 
functie elk onderdeel had.

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde 
omstreeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een 
zaklamp.
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zaterdag 27 april - 14.00 u.
Historische rondleiding op Fort 7

We hopen dat de “aprilse grillen” er vandaag niet bij zullen zijn 
en herhalen onze voorjaarsspeurtocht op “ons Fort”, kwestie 
van de evolutie die de natuur op 1 maand tijd doorgemaakt heeft 
te bestuderen. Geen paniek, wie er eind maart niet bij was kan 
zonder problemen meewandelen. Nu het aardoppervlak al een 
beetje verwarmd is beginnen de planten opnieuw uit te lopen. 
Samen gaan we op zoek naar prachtige voorjaarsbloeiers zoals 
Bleeksporig bosviooltje, Daslook en Hondsdraf die ge nieten 
van deze eerste warmte onder een nog vrijwel kaal bladerdek 
en kijken uit naar de prachtige bloei van de Sleedoorn. Het 
spotten van vogels zoals Winterkoning, Tjiftjaf, Roodborst en 
Zwartkop staat natuurlijk ook op ons verlang lijstje. Het wordt 
hoe dan ook een boeiende wandeling.

Afspraak: 14.00 uur, aan de ingang van Fort 7  Legerstraat 
40 (schuin tegenover nr. 75) te  2610 Wilrijk  Antwerpen. Let 
op het spandoek van Natuurpunt aan de ingang. Einde van de 
wandeling voorzien rond 16.30 u.
Mee te brengen: stevig schoeisel of laarzen, eventueel regen-
kledij, verrekijker, fototoestel en loepje.
Leiding & gidsen: Nicole Boussemaere - 0494/71 59 32
      Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)

Zondag 28 april - 14.00 u.
Voorjaarswandeling in Fort 7
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Woensdag 1 mei - 8.00 u.
Vogelexcursie Turnhouts vennengebied

Voor het eerst trekken we vandaag naar de richting van 
Turnhout, waar zich enkele hele bijzondere en vogelrijke 
natuurgebieden bevinden, zoals het recent sterk ontwikkelde 
Turnhouts Vennengebied.
Dit natuurreservaat is een belangrijk heidegebied in Vlaanderen 
met zijn kenmerkende vennen, heide en graslanden. Het strekt 
zich uit tussen Turnhout, Merksplas, Ravels en Baarle-Hertog.
 Je ontdekt er talrijke vogels vanop de kijktoren in de weilanden 
tussen het Zwart Water en de Hoogmoerheide.  Lokale 
vogelkenner en trekteller Willy Vangeel gidst ons doorheen het 
gebied, op zoek naar vogels.

Afspraak: Samenrijdend, met vertrek te Wilrijk (Parking 
Boomsesteenweg 333, thv ’t Spant) om 8.00 u.. Aansluiten 
kan om 9.00 u. op de parking “Kleine Engelandhoeve”, Klein 
Engeland  29 te 2300 Turnhout. 
Terug in Wilrijk omtrent 18 uur. 
Meebrengen: laarzen of stapschoenen, verrekijker, camera en 
picknick. 
Gids: Willy Vangeel. 
Leiding: Wim Stappers - 0477/51 61 54

Zondag 5 mei - 8.00 u.
Ardennenwandeling in de Lessevallei

De Lesse heeft door de tijd heen zich een weg gebaand doorheen 
de smalle kalkstreek die de Condroz van de Ardennen scheidt. 
Het is precies dit raakvlak van geologische lagen dat deze streek 
biologisch zo interessant maakt. Er komen heel wat speciale 
planten voor zoals de Bolletjeskers, de Gele anemoon en de 
Wilde judaspenning, de laatste zelfs erg uitbundig en de Zoete 
kers zorgt voor witte plekken in het bos. Rond deze periode 
staan de meeste van deze (late) voorjaarsplanten in bloei… en 
misschien ook al wel de eerste Mannetjesorchissen. De vele 
stenen in de Lesse zijn ook een uitgelezen uitkijkplek voor de 
Grote gele kwik of de Waterspreeuw. Kortom een prima periode 
voor een stevige (12 km), maar niet moeilijke, wandeling 
doorheen een erg pittoresk en mooi landschap. Mijn inziens 
één van de mooiste wandelingen die je in deze periode van het 
jaar in de Ardennen kan doen. Na de wandeling rijden we terug 
met de trein al duurt dat maar enige minuten. 

Meebrengen: stevig schoeisel, verrekijker,picknick en drinken 
want we eten buiten in de vrije natuur
Afspraak: we komen samen op de Bist te Wilrijk waar we om 
8 u. stipt vertrekken. Vermoedelijk zijn we terug rond 19.30 u. 
Kostendelend vervoer wordt gestimuleerd.
Leiding/Gids: Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30
            hugo.waeterschoot@scarlet.be

Zondag 5 mei - 6.00 u.
Vogelexcursie TTP BRESKENS + Zeeuws Vlaanderen

Op de trektelpost van Breskens, aan de zuidkust van de 
Westerschelde in West-Zeeuws Vlaanderen, kunnen we bij 
ideale weersomstandigheden steeds genieten van een massale 
vogeltrek van zowel kust-, roof- als zangvogels, op weg naar 
hun noordelijke broedgebieden. Wie nog niet bekend is met één 
van de meest bezochte telposten der Lage Landen, check dan 
zeker eens http://www.trektellen.nl/count/view/1/20171029. 
Het is te hopen dat de weergoden ons goed gezind zullen zijn, 
maar op deze hoge duintop valt er  àltijd wel wat te zien.
In de namiddag bezoeken we nog één of twee waterrijke 
(vogelrijke) natuurgebieden in de regio (De Blikken, 
Sophiapolder) in de buurt, waar we rustig de tijd zullen nemen 
om het ganse gebied te scannen en de soorten die we in de kijker 
krijgen te determineren (en eventueel op de gevoelige digitale 

plaat vast te leggen). Het is begin mei, dus sowieso een toptijd 
voor wie wil genieten van de natuur. De lokale vogels zijn dan 
ook al in volle broedactiviteit, en dat levert vast heel wat mooie 
waarnemingen op!
Afspraak: we vertrekken om 6.00 u. van af de parking aan de 
Boomsesteenweg 333, Wilrijk (ter hoogte van ’t Spant) en zijn 
daar ca 17.30 u. terug. Kostendelend samenrijden. Graag je 
deelname vooraf doorgeven om plaatsen in de auto’s te regelen. 
Meebrengen: verrekijker, camera, telescoop, lunch. 
Gids: Wim Roelant -  0477/34 07 21
Leiding: Joris Van Reusel  - 0486/83 62 34
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Voor de tweede maal dit jaar nemen we jullie mee voor een 
bezoek aan het fort, inclusief de gebouwen. De winter is helemaal 
uit het land en de vleermuizen vliegen weer vrolijk rond, wat 
maakt dat wij kunnen doordringen tot de donkerste krochten 
zonder de natuur te verstoren. Met wat geluk zijn de planten 
nog niet te ver opgeschoten zodat we ook nog steeds een mooi 
open zicht hebben op de wallen en het volledige buitengedeelte 
van de vesting. Dit is één van de halfmaandelijkse open 
rondleidingen dus hoef je niet op voorhand in te schrijven.
Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde 
omstreeks 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 5 mei - 14.00 u.
Historische rondleiding op Fort 7

Zondag 12 mei- 8.00 u.
de Grote Getevallei (Linter) en Rosdel (Hoegaarden)

De Grote Getevallei bevindt zich in Vlaams-Brabant tussen 
Tienen en Zoutleeuw. Hier ben je ver weg van druk verkeer, 
zodat het een ideaal gebied is voor natuurbeleving.
De plaatselijke werkgroep is actief bezig om de grauwe klauwier 
zijn gedroomd biotoop te geven, wat duidelijk te zien is in het 
Doysbroek. Ook roofvogels voelen zich hier thuis. Vanwege het 
zuivere water zijn hier ook nog verschillende salamanders en 
andere amfibieën te vinden.
Men heeft hier ook de Golden Geet aangelegd, een 
avonturenpark om de kinderen dichter bij de natuur te brengen. 
In de voormiddag doen we een wandeling van zowat 3 uur. Eten 
doen we in een plaatselijk café , waar we onze boterhammen 
mogen opeten.

Na de middag verplaatsen we ons naar Rosdel in Hoegaarden, 
een gebied dat bij zonnig weer lijkt op Toscane met haar weidse 
vergezichten, diep ingesneden groene valleien en prachtige 
holle wegen. De plaatselijke Natuurpuntafdeling heeft dit 
gebied behoed van ruilverkaveling, waardoor we hier een 
prachtig akkerlandschap hebben met soortenrijke graslanden. 
Ook hier doen we een wandeling van ongeveer 3 uur. 
Totaal te wandelen afstand: rond de 10 km.
Afspraak: om 8 u. te Wilrijk, Bist. Kostendelend vervoer. 
Einde voorzien rond 17 u ter plaatse. 
Meebrengen: picknick, veldgidsen, verrekijker
Gids: Plaatselijke gids
Leiding: Herman Van den Reeck
   herman.vandenreeck@skynet.be

Onbegrijpelijk maar de provincie heeft besloten om haar initia-
tief rond de forten(fietsen)gordel niet verder te zetten. Daar-
door gaat de oorspronkelijk geplande provinciale fortengordel 
dit jaar NIET door. Althans niet vandaag. 
We hebben immers bij de gemeente Wilrijk gepolst of er 
interesse is om gezamenlijk een fortenbezoekdag te organiseren 
en kregen een enthousiast, ‘natuurlijk’ te horen. Noteer dus 

met stip maar zondag 1 september in je agenda want dat is de 
dag die we hiervoor uitkozen, waarbij we vooral mikken op een 
talrijke opkomst van de Wilrijkse bevolking. 
Er worden ook medewerkers gevraagd om de vele activiteiten 
die dag in goede banen te leiden (gidsen, jongerenactiviteiten, 
bar, …). Kan en wil je meehelpen, stuur dan gauw een berichtje 
naar natuurpunt.zuidrand@gmail.com

Zondag 19 mei
Géén Fortengordel
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Door Paul Fabre - http://www.tela-botanica.org/eflore/consultation/
popup.php?module=popup-illustrations&action=fiche&referentiel=bd
tfx&id=91626, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=60371997

Zaterdag 1 juni- 13.15 u.
Plantenexcursie Silsombos (Erps-Kwerps)
Laten we er deze namiddag een traditionele afdelingsuitstap 
van maken, maar wel met een extra accent op de planten en 
zeker op de bloeiende planten. Het Silsombos, daar gaan 
we naartoe, is bekend voor zijn orchideeën. De plaatselijke 
beheerders gaan er prat op dat ze zeven verschillende soorten 
hebben. Onze ambitie beperkt zich tot de Bosorchis, maar dan 
wel een wei vol. Het Silsombos ligt in de (deel-)gemeenten Erps-
Kwerps, Kortenberg en Kampenhout. Deze laatste is vooral 
gekend voor het Torfbroek dat ander pareltje met zijn talrijke 
zeldzame planten. Kalkgraslanden kom je in Vlaanderen bijna 
niet tegen, hier dus wel. Teer Guichelheil (foto), een klein fragiel 
bloempje kruipend op de bodem, staat op het verlanglijstje. De 
Molenbeek en de Weesbeek stromen op duidelijk verschillende 
niveaus, maar wat belangrijker is, ze bieden de ideale biotoop 
voor de Weidebeekjuffer.
De Zwarte Madam, dat klinkt al direct geheimzinnig, domineert 
vanop haar piëdestal de vallei.
ANB, het Agentschap voor Natuur en Bos, én Natuurpunt zijn 
samen beheerder van het Silsombos.
De praktische uitvalsbasis voor de excursie is het be-
zoekerscentrum de Groene Vallei.
Afspraak:  vertrek om 13.15 u. aan de Bist te Wilrijk. 
Carpooling aan de standaard prijs.
Ter plaatse aansluiten om 14.00 u. aan het bezoekerscentrum 
de Groene Vallei, Lelieboomgaardenstraat 60, 3071 Erps-
Kwerps. Google Maps https://goo.gl/maps/9aKacqCpG7H2
Einde rond 17.00 u.ter plaatse.
Mee te brengen: loep, verrekijker, plantengids, fototoestel. 
Als we een natte lente hebben gehad zijn laarzen aangewezen, 

anders volstaan bottines of stevige wandelschoenen.
Gids: Walter Van Spaendonk - 0479 98 57 77 
           Ria 0474 81 83 53
           walter.van.spaendonk@skynet.be
Leiding: Ronny Deckers - 0485 55 45 31
   Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)

Zondag 26 mei- 13.00 u.
Het Mechels Broek

Ten oosten van de stad Mechelen strekt zich langs de Dijle, tot 
in Rijmenam, een groots weidelandschap uit. Hiervan is het 
Mechels Broek het mooiste deelgebied. De sporen van menseli-
jke activiteit uit het verleden zijn er duidelijk zichtbaar. Natte 
graslanden met sloten, knotwilgen op een rij, houtkanten, 
struwelen, dijken, bomkraters. 
Een centraal gelegen grote waterplas is de blikvanger. Het is een 
veilige (v)luchthaven, rust- en slaapplaats voor watervogels. 
Alles samen, in één woord een paradijs voor biodiversiteit. En 
laten wij de Galloways niet vergeten die er naast andere teams 
aan het werk zijn om dit landschap open te houden. Langs de 
wandelpaden, de Dijledijk en vanuit een vogelkijkhut valt er 
hier altijd wat te beleven. 

Afspraak: vertrek om 13.00 u. aan de Bist te Wilrijk met 
kostendelend vervoer. Einde rond 16.30 u. ter plaatse. Diegenen 
die rechtstreeks naar het gebied gaan worden om 14.00 u. 
verwacht aan Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, 
Muizenhoekstraat 7, 2812 Muizen – Mechelen.
Mee te brengen: aangepaste kleding, stevige stapschoenen, 
laarzen als het enkele dagen heeft geregend. Fototoestel, 
verrekijker, vogelgids.
Gids: Marc Verhelst
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)
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Vandaag is een klassieke open rondleiding op fort 7. Let wel; 
open betekent niet dat je vrij mag rondwandelen op het fort. We 
zijn immers een gesloten natuurgebied. Om iedereen de kans 
te geven het fort te bezoeken organiseren wij regelmatig deze 
open rondleidingen. Deze zijn gratis en je hoeft op voorhand 
niet in te schrijven. Wel dien je je gegevens bij aankomst op 
te geven aan de gids zodat alles in orde is qua verzekeringen. 
Dan neemt de gids je mee voor een verkenningstocht op en 
in het fort en mag je de pieren uit zijn neus halen! (Figuurlijk 
uiteraard)

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde 
omstreeks 16.30 u.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een 
zaklamp..
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zondag 2 juni - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7

Zondag 2 juni - 9.00 u.
Fietstocht S.O.S. Boerenzwaluw & weidevogels

Zaterdag 8 juni - 8.00 u.
De Wissen (Stokkem Limburg) en de Ziepbeekvallei (Lanaken)

In het verre Limburg liggen er aan de Maas enkele prachtige 
natuurgebieden met een grote diversiteit aan vogelsoorten. 
Een van de mooiste gebieden, zowel fotografisch als wat 
vogelsoorten betreft is wel “De Wissen” in Stokkem.
Het is een waterrijk gebied, maar er zijn ook loofbomen die 
een goede schuilplaats vormen voor zomertortel, verschillende 
rietzangers en spotvogels. Op het water vind je dan weer heel 
wat watervogels. De plaatselijke gids zal ons allicht de mooiste 
plekjes van het gebied tonen.
Picknicken doen we in het bezoekerscentrum De Wissen.
Na de middag zal dezelfde gids ons rondleiden in zijn eigenste 
gebied, namelijk de Ziepbeekvallei, dat een deel uitmaakt van 
het Hoge Park van de Kempen. Dit is een heel ander biotoop 
(meer heide) zodat we op dezelfde dag twee heel diverse 
gebieden leren kennen.

De Ziepbeekvallei bestaat uit een mozaïek van gagelstruwelen, 
droge en vochtige heide, elzenbroekbossen, moerassen, 
vennen en vijvers. Ze is omzoomd door hoge landduinen, die 
grotendeels beplant zijn met naald-en loofbossen. Het gebied is 
ook bekend voor zijn rijke insectenfauna. In de namiddag gaan 
we ons dus meer toespitsen op planten en insecten.
Totaal te wandelen afstand: rond de 8 km.
Afspraak: om 8 u. te Wilrijk, ’t Spant, Boomsesteenweg 333. 
Kostendelend vervoer. Einde voorzien rond 17 u. ter plaatse. 
Meebrengen: picknick, veldgidsen, verrekijker
Gids: Laurent Louwies (plaatselijke gids)
Leiding: Herman Van den Reeck 
   herman.vandenreeck@skynet.be

Voor het vierde jaar op rij trekt ARDEA er al fietsend op uit 
om de nog resterende Boerenzwaluwen in het westelijk deel 
van onze regio trachten te tellen. Dat doen we rustig fietsend 
over een verrassend mooi parcours (ca 20 km), vanuit Wilrijk 
naar Hoboken en zo via Hemiksem en Aartselaar weer naar 
Edegem en Wilrijk. Onderweg houden we halt bij boerderijen 
en schuren, en als het meezit pikken we een hoeve-ijsje mee.

Het is ondertussen algemeen bekend dat het zeer slecht 
gesteld is met de zwaluwen in ons land. Op enkele decennia 
tijd verdween ongeveer 80 à 90 % van alle Boerenzwaluwen op 
het platteland. Ook met de Kieviten gaat het bergaf. Daarvoor 
werd in 2016 de landelijke actie SOS-Kievit door Natuurpunt 
opgezet. Tijdens deze fietstocht gaan we ook op zoek naar de 
(laatste?) Kieviten in de regio. Naast het observeren en tellen, 
staan we uitgebreid stil bij de oorzaken van de achteruitgang 
van onze zwaluwen en weidevogels. Wat kunnen we er aan 
doen?  Met de telresultaten kunnen we alvast de pogingen 
om remediërende maatregelen te nemen, ondersteunen met 
data. We speuren ook naar Scholeksters, een soort die het dan 
weer verrassend goed lijkt te doen. Zij vinden op daken van 
bedrijfsgebouwen nieuwe broedplaatsen, en schrijven zo een 
iets vrolijker verhaal. Spring op je fiets en geniet mee van een 
stukje platteland in de stad! Deze fietstocht is ca 20 km lang. 
We rijden op een zeer rustig tempo.
Afspraak: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk, aan het 
kerkje, met de fiets om 09.00 u. Einde ca 14.00 u.
Meebrengen: fiets in goede staat, plakgerief, pomp, verre-
kijker, camera,...
Leiding:  Joris Van Reusel - 0486/83 62 34 
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Zaterdag 15 juni - 19.30 u.
Infoavond  S.O.S. GIERZWALUW
Midden in het broedseizoen van de ‘100-dagen-vogel’ zetten 
we schijnwerpers (nogmaals) op de Gierzwaluw. Dat is een 
zéér fascinerende vogelsoort, waarvan zelfs de wetenschap 
nog lang niet alles weet. Als een typische stadsvogel verdient 
de Gierzwaluw de bijzondere aandacht van een ‘randstedelijke’ 
vogelwerkgroep als ARDEA. Daarom zetten we, samen met de 
Gierzwaluwwerkgroep van Natuurpunt en de Stad Antwerpen 
graag mee onze schouders onder lokale projecten die deze vo-
gels ten goede komen. Want ook Gierzwaluwen zijn bedreigd en 
voor we het weten is het zo kenmerkend snirpend zomergeluid 
uit onze straten en pleinen verdwenen. We bekijken wat het 
probleem is en wat we kunnen doen, o.a. in bouwprojecten, en 
ook door te kijken naar succesvolle acties en projecten elders. 
Gastsprekers zijn dé Gierzwaluwdeskundigen Johan Kempe-
neers (Gierzwaluwteam APUS Antwerpen Stad) en Wim De 
Bock (Gierzwaluwwerkgroep Natuurpunt Noorderkempen). Zij 
brengen o.a. het verhaal van de actuele actie bij de restauratie 

van het Steen en hun ervaringen 
met intensief monitoren en be-
schermen van Gierzwaluwen. Hun 
werk is bijzonder leerrijk en hun 
enthousiasme enorm aanstekelijk! 
Met wat geluk kunnen we bij aan-
vang van de avond samen de lokale Gierzwaluwen observeren 
en genieten van hun vliegkunsten.
Hebt u ook een hart voor deze mooie luchtacrobaat, mis dan 
zeker deze info-avond niet. Maar wees gewaarschuwd: indien u 
komt laat de Gierzwaluw-magie u uw leven lang niet meer los!
Afspraak: om 19.30 u. in zaal CC MORETUS, Berkenrodelei 
36, 2660 Hoboken. Einde omstreeks 22.00 u.
Leiding:  Joris Van Reusel - 0486/83 62 34
    Wim Stappers
    Eddie Schild

tekening: Wikimedia Commons - Jos Zwarts

Zondag 9 juni - 14.00 u.
Zomerwandeling in Fort 7
Het is Pinksteren vandaag en al wie niet op lang weekend 
vertrokken is nodigen we hartelijk uit om samen met ons een 
leuke, ontspannende algemene natuurwandeling te maken op 
“ons Fort” !
We hopen op zon, een blauwe lucht en aangename 
temperaturen en natuurlijk op vele mooie ontdekkingen zoals 
Rapunzelklokje, Muskuskaasjeskruid, Rood guichelheil, Echt 
duizendguldenkruid etc. ...
Het wordt hoe dan ook de moeite waard dus noteer deze datum 
alvast in je agenda.

Afspraak: om 14.00 uur, aan de ingang van Fort 7  Legerstraat 
40 (schuin tegenover nr. 75) te  2610 Wilrijk  Antwerpen. Let 
op het spandoek van Natuurpunt aan de ingang. Einde van de 
wandeling voorzien rond 16.30 u.
Mee te brengen: stevig schoeisel of laarzen, eventueel 
regenkledij, verrekijker, fototoestel en loepje.
Leiding en gidsen: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)
                       Nicole Boussemaere 0494/71 59 32

Vandaag trekken we naar de Viroinvallei en bezoeken we een 
aantal vindplaatsen van typische kalkplanten. En natuurlijk 
staan de orchideeën vandaag hoog op het verlanglijstje. De 
streek herbergt een aantal fossiele koraalheuvels die echte 
pareltjes zijn op het gebied van kalkflora, met Pyreneese oo-
ievaarsbek, Wilde weit (foto), verscheidene orchideeën (o.a. de 
mooie Hommelorchis) en vele, vele andere. Deze warmtemin-
nende flora trekt natuurlijk ook veel insecten en in het bij-
zonder vlinders aan. We gaan dus de twee combineren en gaan 
op zoek naar de Grote weerschijnvlinder en de Grote parelmoer 
en wie weet een Koningspage. Het wordt dus een dag met van 
alles wat. De langste dagen van het jaar zijn aangebroken; dus 
tijd voor een lange maar rustige excursie. We keren daarom pas 
na de avondpicknick terug naar huis waardoor we lang kunnen 
genieten en ook het verkeer wat vermijden. Daarom gaat deze 
tocht uitzonderlijk op een zaterdag door. We wandelen in totaal 
ongeveer 8 km op een ganse dag zodat we rustig de tijd hebben 
om dingen te bekijken.
Afspraak: samenkomst op de Bist te Wilrijk waar we om 8 u. 
stipt vertrekken (we parkeren de wagens wel een beetje verder 
want op een zaterdag mogen we die hier niet laten staan). 

We zijn terug rond 21.30 u. en kostendelend vervoer wordt ge-
stimuleerd.
Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker, loep, picknick en 
drinken voor ’s middags en ’s avonds want we eten 2x buiten in 
de vrije natuur
Leiding/Gids: Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30
            hugo.waeterschoot@scarlet.be

Zaterdag 15 juni - 8.00 u.
Viroinval kalkflora en vlinders
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Het Middelheimmuseum ligt sinds 1950 in het Antwerpse 
Middelheimpark. Dit openluchtmuseum werd in de loop der 
jaren opmerkelijk uitgebreid. In een bijzondere setting biedt 
het openluchtmuseum een boeiend overzicht van meer dan 
honderd jaar beeldende kunst. Tot op vandaag blijft de collectie 
van het museum groeien met aankopen. Na een grondige met-
amorfose ging het vernieuwde museum eind mei 2012 weer 
open. Het museumterrein werd met 5 ha uitgebreid. Maggy 
Troffaes, natuurgids in onze afdeling en tot voor haar pensio-
nering werkzaam in het museum, nodigt ons hier vandaag uit  
op een wandeling die natuur en kunst perfect combineert. Na-
dien kunnen we nog wat keuvelen in de gezellige cafetaria of bij 
mooi weer op het terras buiten.

Afspraak: om 14.00 uur aan de ingang van het 
Middelheimmuseum, Middelheimlaan 61, Antwerpen.
Einde van de wandeling om 16.00 uur ter plaatse.
Mee te brengen: fototoestel, loepje.
Gids: Maggy Troffaes
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)

Zondag 30 juni - 14.00 u.
Een combinatie van natuur en kunst in het Middelheimmuseum 

Dit is de laatste halfmaandelijkse open rondleiding van het 
voorjaar op fort 7. Ook gidsen hebben immers recht op een 
beetje vakantie. Maar eer het zo ver is geven we er nog eens een 
ferme lap op. We gaan zowel op als in het fort en ontvouwen 
heel het geschiedkundig aspect van de vestingbouw rond Ant-
werpen. Wie er 14 dagen geleden niet bij was krijgt dus nu een 
herkansing. Anders is het wachten tot september. Gelukkig 
wijzigt er niets aan de geschiedenis, dus je mist niets als je een 
keertje niet kan.

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde 
omstreeks 16.30 u.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een zak-
lamp.
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zaterdag 22 juni - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7

Het is een traditie aan het worden bij meerdere Natuurpunt-
afdelingen om de grote vakantie in te zetten met een speciale 
Gierzwaluw-wandeling. Immers op dit moment van de zomer 
zijn de Gierzwaluwen het actiefst. Ze hebben volop jongen te 
voeden en vliegen dus permanent rond om voldoende insecten 
te vangen. Tot voedselbolletjes verwerkt brengen ze die tijdens 
een kort blitzbezoek aan hun nest bij hun jongen. Zo’n bezoek 
duurt amper enkele seconden. Dat is wel het moment om de 
broedplaatsen van de nog resterende Gierzwaluwen te herken-
nen, wat dan weer het begin is van een mogelijke bescherming 
(bijvoorbeeld het preventief informeren).
Omdat we ook in de randstedelijke ARDEA-zone nog wel wat 
van die prachtige Gierzwaluwen in de toekomst willen zien, 
gaan we vandaag ook bij ons op zoek naar de Gierzwaluwen 
in de Tentoonstellingswijk en omgeving op het Kiel. De vele 
grote, hoge en oude gebouwen lenen er zich goed toe om als 
nestplaatsen door Gierzwaluwen te worden gebruikt. Vinden 
we nestplaatsen, of misschien zelfs een kolonie? Kom mee op 
onderzoek!
Uiteraard geven we al wandelend heel wat uitleg over Gier-
zwaluwen. Ondertussen genieten we volop van de luchtacro-
batie van deze vogels en analyseren we hun gedrag. Waarom 
krijsen ze zo hard?  Waarom vliegen ze in groepen? Zijn er al 

jonge vogels actief?
Hopend op een mooie zomeravond, wordt dit vast een fijne 
natuur-in-de-stad-beleving. En wie weet krijgen we er nog en-
kele Kielse Slechtvalken bij…
De wandeling is ca  5 km, op een zeer rustig tempo. Al naarge-
lang de waarnemingen onderweg kan de wandeling worden in-
gekort. Breng zeker een verrekijker mee als het kan, maar dat 
is niet noodzakelijk!
Afspraak: om 19.30 u. aan de Jan De Voslei, ter hoogte van de 
parking voor de Christus Koning Kerk, Antwerpen - Kiel. 
Einde omstreeks 22 u. op deze plaats.
Leiding:  Joris Van Reusel - 0486/83 62 34
    Wim Stappers
    Eddie Schild

Zondag 30 juni - 19.30 u.
Excursie  S.O.S. Gierzwaluw

foto: Maarten Mortier
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Zondag 7 juli - 14.15 u.
Vlinder- en Libellenwandeling in Groen Neerland 

Vermits het vlinderweekend is gaan we vlinders maar ook 
libellen zoeken, observeren en tellen in het reservaat Groen 
Neerland dat een onderdeel is van het Park van Eden te Wilrijk.       
We verwachten de actieve medewerking van de deelnemers !                                                                                                                                      
Afspraak :  Om 14.15 u. aan de houten loods van NP, bereikbaar 
vanuit de Kleine Doornstraat achter de knotwilgenrij.
Mee te brengen: stevige, waterdichte wandelschoenen,  
vlinder- en/of libellengidsen,  verrekijker en eventueel loep.
Leiding: Veerle De Saedeleer - 0499/73 71 92        
 Rudi Leemans - -03/828 43 16 - 0477/69 23 50      
 Tuur  Wuyts - 03/449 99 11 - 0474/55 25 75        

Zaterdag 13 juli - 11.15 u.
Vogelexcursie  Natuureiland Tiengemeten en  
Gierzwaluwenkolonie Standdaarbuiten

Tiengemeten is een eiland in het Haringvliet. Het was niet zo 
lang geleden een landbouwgebied dat door Natuurmonumenten 
werd omgetoverd tot nieuwe natuur. 
De natuur mag overal haar gang gaan, en daardoor ontstond 
een vogelparadijs. 
Vogels kijken op Tiengemeten is een unieke ervaring voor elke 
natuur- en vogelliefhebber !
Buiten het broedseizoen zwerven volwassen en jonge 
Zeearenden in het gebied rond. De kans is dan groot dat je ze 
ziet. Maar de wildernis op Tiengemeten levert veel meer bijzon-
dere ontmoetingen op. Zoals Lepelaar, Roerdomp en Dwerg-
meeuw. Maar ook Steltkluut, Kemphaan, Grutto, Bosruiter en 
vele andere steltlopers komen in de broedperiode en erbuiten 
in het vizier. De Bruine kiekendief jaagt boven de voormalige 
landbouwpolders, en het hele jaar door flitst de IJsvogel laag 
over het water. 
Wie zou aarzelen om te gaan vogels kijken op Tiengemeten? 
Uniek eilandgevoel verzekerd !
Tegen de avond verplaatsen we ons naar Standdaarbuiten waar 
we een bezoek brengen aan de Korenmolen met de bekende 
gierzwaluwkolonie. Dit is een molen uit 1786 die tijdens de 
tweede Wereldoorlog deels sneuvelde  maar nadien werd geres-
taureerd. De molenromp  is nu ook het verblijf van een kolonie 
Gierzwaluw, met jaarlijks een 15-tal broedparen.
Antoon en Mirjam Koenraadt verwelkomen ons.  Hun pas-
sie voor vogels gaat gepaard met allerlei leuke wetenswaar-
digheden over de supervliegers. Gierzwaluwen met jongen zijn 
het actiefst rond half negen in de avond. Het is een leuk tafereel 
om ze binnen en buiten te zien vliegen door de gaatjes die in 

de molen zijn gemaakt. Ze zijn ook te zien via nest-camera’s 
Dit bezoek wordt beslist een boeiend slot van een bijzondere 
vogeldag.
Zorg dat je erbij bent !
Afspraak: vertrek om 11.15 u. met eigen wagens  (kostende-
lend vervoer 0,07 cent/km)  aan ’t Spant, onder viaduct Boom-
sesteenweg 335 Wilrijk. 
Einde ter plaatse rond 21.30 u.
Mee te brengen: verrekijker, telescoop, fototoestel, aange-
paste kledij en stevige wandel schoenen.
Picknick voor twee maaltijden (’s avonds soep en warme snack 
tegen betaling verkrijgbaar).
Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
Leiding: Wim Stappers  - 0477/51 61 54

Viervlek
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Zondag 28 juli - 14.00 u.
Zomerwandeling in Fort 7

De eerste maand van de “grote vakantie” zit er alweer op en de 
zomer is al een maand oud. Vandaag gaan we op zoek naar de 
zomerbloeiers op ons fort en bij zonnig warm weer bewonderen 
we de  vlinders die op zoek zijn naar nectar en met hun 
kleurenpracht en fladderende vlucht een prachtig schouwspel 
vormen. Met een beetje geluk kunnen we de IJsvogel spotten. 
We maken er een ontspannende wandeling van en wie wil 
kan na de wandeling en indien de weersomstandigheden het 
toelaten, nog even nakaarten en een glaasje drinken op het 
terras van ons stamlokaal “de IJsvogel”.

Afspraak: om 14.00 uur, aan de ingang van Fort 7  Legerstraat 
40 (schuin tegenover nr. 75) te  2610 Wilrijk  Antwerpen. Let 
op het spandoek van Natuurpunt aan de ingang. Einde van de 
wandeling voorzien rond 16.30 u.
Mee te brengen: je verrekijker, fototoestel en loepje, stevig 
schoeisel of bij regenweer laarzen, eventueel regenkledij.
Leiding en gidsen: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)
                       Nicole Boussemaere 0494/71 59 32

Met de fiets over land, en over het water, van land naar land, 
met een veer- of een vast pontje, in een rondje.  Dat is Rondje 
Pontje.  Nederland, waterland bij uitstek, is daarvoor een uitge-
lezen plek.   Brede, rustige fietspaden, prachtige vergezichten: 
landerijen, koeien en paarden in een wei, een waterplas, . . .   .  
Zoals je van ons gewoon bent, fietsen we een lus van ongeveer 
40 kilometer aan een rustig tempo.  Onderweg is er altijd wat te 
zien en stoppen we om vogels te kijken of een wandelingetje te 
maken.  ’s Middags nemen we ruim de tijd voor een hapje, een 
drankje of ander lekkers.
Welk gebied of plaats van gebeuren het dit jaar wordt – 
Rivierenland, Zeeland of ergens tussenin - kunnen we op dit 
moment nog niet zeggen.  Afhankelijk van vaar- en overzet-
tijden en binnen de grenzen van onze actieradius – goed 100 
km tussen vertrek in Wilrijk en vertrek ter plaatse, kijken we 
met open blik vooruit naar wat Nederland voor ons nog in 
petto heeft.
Wie mee wil verwittigt vanaf 15 april André De Mul tot ten 
laatste 14 juli  met de vermelding: fietsvervoer met eigen wagen: 
ja/neen, mogelijke plaats(en) in je auto voor medefietsers/
fietsen en je telefoonnummer.
Voor de vaarkosten voorzie je ongeveer €  5, samen met de 
voorbereidingskosten (€ 2 p.p.) ter plaatse te betalen.
Afspraak:  vertrek met eigen wagens om 8.00 u aan ‘t Spant, 
Boomsesteenweg te Wilrijk. Einduur ter plaatse rond 17.30 u. 
De deelnemers ontvangen nog een bevestiging of worden ver-
wittigd  ingeval de afspraak wijzigt. 

Meebrengen: picknick, drank, kijker, fototoestel, regenkledij 
en uiteraard je fiets die rijklaar is. Indien nodig, zorgen we voor 
extra fietsvervoer (+  €  2 extra per fiets).
Gids: Luc  Van  Schoor
Leiding: André  De  Mul - 03/828 70 32
   andredemul.ilsemilloen@gmail.com

Zondag 21 juli - 8.00 u.
Rondje Pontje

Zondag 14 juli - 14.30 u.
Zomerwandeling op Fort 7   +  Pinteling
Terwijl de Fransen hun nationale feestdag vieren gaan wij 
genieten van “hoogzomer” op het Fort en dat is puur genieten !         
Na de wandeling is er ruim de tijd voor een aangename babbel 
bij een fris drankje op ons gelegenheidsterras ! 
Afspraak: om 14.30 u. voor de wandeling en om 16.30 u. voor 
de pinteling. Adres:  Legerstraat, 40  (schuin over nr. 75)
Opgelet: honden zijn niet toegelaten op het reservaat !

Gidsen: Nicole Boussemaere - 0496/71 59 32                                                                                     
 Tuur  Wuyts - 03/449 99 11 - 0474/55 25 75    
 Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)  
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Verslag van de besluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 23 februari 2019

2018, een stroomversnelling aan veranderingen

Op zaterdag 23 februari organiseerde de afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen haar jaarlijkse lokale algemene vergadering 
(LAV) die werd bijgewoond door mer dan 50 actieve leden. Opnieuw werd gekozen voor de Franciscuszaal van de Arkgemeen-
schap, gelegen op domein ‘De Windhoek’, op de grens van Mortsel en Hove. De gewijzigde formule van aanpak, met verschillende 
sprekers, werd toegepast gezien de positieve respons. 
Het eerste deel omvatte alle formele aspecten gerelateerd tot het reilen en zeilen van de afdeling zoals de verkiezing van bestuur-
ders en afvaardiging voor de AV. Voor het tweede deel kozen we een specifiek thema per gemeente waar de afdeling actief is: 
 - Wilrijk: opvolging van de brand op het Fort 
 - Edegem: de aankoop van het terrein “Aen Den Boeren Leegher” langsheen de Edegemse beek 
 - Hove: de inrichting en openstelling van het gebied Frijthout
De volledige opbrengst van de avond gaat naar de projectrekening voor de afbetaling van de schuld voor de aankoop van het Uilen-
bos waarbij de leden werden aangemoedigd om een bijkomende gift voor de aankoop van het gebied te doen.

De getoonde presentaties evenals de videofilmpjes en dit verslag kan je consulteren op onze website (www.zuidrand.be).
De LAV nam kennis van de volgende conclusies rond de werking in 2018:
 - Ons ledenaantal blijft gestaag groeien waarbij we de kaap 
van 1750 leden (gezinnen) overschreden (zie figuur). De ledenaangroei ver-
loopt ongeveer parallel met de groei van Natuurpunt in Vlaanderen die nu 
meer dan 110.000 leden telt. We zijn hierbij uitgegroeid tot één van de 
grootste ledenverenigingen in de streek waardoor het behoud en uitbouw 
van natuur in de regio Wilrijk-Edegem-Hove veel draagvlak geniet. De LAV 
ondersteunt het projectvoorstel van het bestuur om zo snel als mogelijk de 
kaap van de 2000 leden te overschrijden !
 - Met meer dan 150 activiteiten per jaar blijft de activiteits-
graad van de afdeling erg hoog, vooral op het vlak van beheeractiviteiten 
o.a. door de uitbreidingen in Edegem en Hove (zie verder meer), en de sterk 
toegenomen gidsactiviteit voor monument en natuur op Fort 7. Bovendien 
stonden er bijna wekelijks excursies op het programma variërende van beleving of natuureducatief tot en met een hoog natuur-
studiegehalte. 
 - Ook dit jaar bezochten meer dan 1200 mensen de natuur- en monumentenwandelingen op Fort 7 of de open-
deurdag in mei. Een activiteit die veel succes kende maar die we hebben moeten stopzetten wegens het wegvallen van de begelei-
der, zijn de fotorondes (Fo-R-toshoot). 
 - De inter-afdelings-vogelwerkgroep Ardea en de plantenwerkgroep zijn de belangrijkste studiegroepen actief 
in de afdeling. Ze verzorgden heel wat inventarisaties (Schoonselhof, Groen Neerland, vleermuizen, uilen en nestkastenacties, 
enz…) . De resultaten van deze inventarisaties worden actief gebruikt voor beleid en natuurbeheer. De website “waarnemingen.
be” van Natuurpunt is en blijft een echt succes waarbij duizenden natuurwaarnemingen in onze streek gerapporteerd werden
 - Beleid stond in 2018 iets minder op de voorgrond met uitzondering van de adviezen die we verstrekten aan de 
gemeenten rond de gemeenteraadsverkiezingen en het bezwaarschrift te Hove rond de verlegging van een voetweg (22-28) waar-
voor we een alternatief aanboden.
 - De Opendeur van 21 mei op Fort 7 in het kader van de Antwerpse Fortengordel waarbij we onder andere via 
historische foto’s het Fort als monument in de kijker plaatsten lokte veel tevreden wandelaars en fietsers (+/-400), vooral uit de 
onmiddellijke omgeving. De dag leverde bovendien een belangrijk batig saldo op. 
 - De afdeling organiseerde opnieuw een behaag-natuurlijk actie op het grondgebied van de afdeling en voor de 
ganse stad Antwerpen. Te Wilrijk, Hove en Edegem werden voor meer dan een 1 km nieuwe haag aangeplant met streekeigen 
soorten.  
 - De beheeractiviteiten van de afdeling blijven groeien in 
lijn met de toename van de gebieden in onze eigendom. Fort 7 en Groen 
Neerland vereisen het meeste beheerwerk. Zoals vorig jaar werden te 
Edegem heel wat beheerwerken uitgevoerd samen met de Bioklas te Kat-
tenbroek, in Hoogerhager en aan de amfibieënrijke Hansenpoel.  In het 
Uilenbos werd het regulier beheer opgestart en werd de infrastructuur 
(fietsrekken en afsluitingen) verder verbeterd met natuurlijke materialen.  
Zowel voor het Uilenbos te Hove als voor Fort 7 werden nieuwe beheer-
teams samengesteld (zie verder).
 - Vier fijne rAntGroen-nummers met aandacht voor foto-
grafisch werk van eigen leden, verschenen steeds op tijd en werden door 
vrijwilligers bij de leden bezorgd. 
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 - De website en Faceboek van de vereniging blijven groeien qua belang en populariteit. Op het einde van 2018 
werd met een maandelijkse nieuwsbrief gestart die meteen een hoge vlucht nam.   
 - In januari kocht de afdeling een klein terrein te Hove naast het waterzuiveringsstation, om de tweede toegang 
tot het Uilenbos te verzekeren.  Tijdens de zomer konden we verder een eerste belangrijke aankoop doen te Edegem langsheen de 
Edegemse beek, 3 ha genoemd “Aen den Boeren Leeger” (zie verder). De gemeente Edegem heeft de afdeling bijzonder geholpen 
bij deze aankoop door een financiële ondersteuning via een jaarlijks bedrag voor de komende 6 jaar.

Voor 2019 zal de aandacht van de afdeling in belangrijke mate gericht zijn op de volgende projecten: 
1) de start van de uitwerking van het beheerplan voor het Uilenbos te Hove,
2) de start van bosaanplanting op het perceel aan de Edegemse beek “Aen Den Boeren Leeger”, 
3) ondersteuning bij het natuurbeheer op het Frijthout te Hove,  
4) de verdere uitvoering van de werken op Fort 7, evenals de uitwerking van een alternatief voor de Fortengordel die wegvalt door 
het stopzetten van het provinciaal project.

De resultatenrekening van 2018 toonde een beperkt batig saldo van € 3642. Maar we moeten nog vergoedingen van Edegem en 
Hove ontvangen voor de aankoop van behaagpakketten. Vooral de activiteiten (in het bijzonder de Fortengordel), de gidsbeurten 
op het Fort , de behaagactie (indien volstort door de gemeenten) en de verkoop ijzerwaren brachten behoorlijk wat op. Daarente-
gen waren er gestegen kosten voor onderhoudsmaterieel voor de beheerploegen een logisch gevolg van het stijgend aantal te be-
heren terreinen. De inkomsten via de afdrachten van leden laten ons juist toe om het tijdschrift te betalen, waarbij flink bespaard 
werd door het ronddragen van het tijdschrift.  De gemeentelijke subsidies van Wilrijk en Edegem samen met de minasubsidies (in 
2018 ontvangen voor 2018 en het achterstallige jaar 2017) helpen ons de lokale activiteiten (vb paddenoverzet) te bekostigen. De 
groei van het aantal leden en de opbrengende activiteiten staan ons toe af te sluiten met dit klein batig saldo. Het bestuur stelde 
voor dit volkomen toe te wijzen aan de openstaande schuld voor de aankoop van “Aen den Boeren leeger” te Edegem. 
Er zijn tevens heel wat giften binnengekomen voor het Uilenbos het afgelopen jaar inclusief bijdragen voor de LAV en het resultaat 
van een expeditie. Er is nog geen preciese kijk op dit bedrag maar samen met onze buurafdelingen zullen deze fondsen volledig 
aangewend worden voor de volstorting van het aankoopbedrag voor dit belangrijke gebied in de “Grote Boshoek”.

De LAV keurde de resultatenrekening voor 2018 unaniem goed en bedankte de penningmeester in het bijzonder voor het puike 
werk. De LAV verleent haar steun om in totaal € 8000 af te betalen voor de aankoop van het terrein aan de Edegemse beek. Dit 
bedrag is hoger dan het batig saldo van 2018 en zal dus aangevuld worden vanuit de spaarrekening.

De begroting voor 2019 werd met de nodige voorzichtigheid opgesteld aangezien er een aantal onduidelijkheden zijn. Deze be-
groting voorziet in ongeveer € 16500 inkomsten. Er wordt uitgegaan van een netto verlies van € 4000 na de voorziening voor de 
afbetaling van de schulden aangegaan voor het Uilenbos en de Edegemse beekvallei ten belope van € 8000. 
We rekenen hierbij wel op belangrijke inkomsten van activiteiten (LAV, Fortengordel,…), het gestegen aantal leden, giften en de 
behaag actie, om het verlies te kunnen wegwerken. 
Voorlopig loopt het afbetalingsritme voor de nieuwe aankopen goed zodat er mogelijkheden zijn voor nieuwe initiatieven waarbij 
een OCMW perceel langsheen de Doornstraat met stip genoteerd staat als belangrijk uitbreidingsgebied voor de lokaal bedreigde 
populatie van de Kamsalamder (rode lijst soort).

De LAV keurde het begrotingsvoorstel 2019 unaniem goed en verleent het bestuur een mandaat voor de mogelijke aankoop van 
een nieuwe gebied te Wilrijk (aan het Geitenpad).

Bestuurders (zie kader p.17): de voorstellen tot verlenging van de bestuursmandaten van Floris Van Volsem en Maggie Troffaes 
(algemene bestuursleden) werden unaniem herbevestigd door de LAV voor een periode van 3 jaar.  Bovendien mochten we de 
kandidatuurstelling van 4 nieuwe bestuurders verwelkomen: Sofie Calcoen (als penningmeester), Niels Schild (als communicatie-
coördinator), Rolph De Ceulaer (als Beheercoördinator) en Maurice De Neve (als beheerploegcoördinator voor Fort 7). De LAV 
keurde al deze kandidaturen unaniem goed.
Er waren echter ook afscheidnemende bestuurders. De LAV apprecieerde de jarenlange inzet van Tuur Wuyts (conservator Fort 7) 
en Guido Callaerts (penningmeester) met een daverend applaus en de vraag om een passend afscheidsfeest te organiseren. 
De LAV keurde verder éénparig de volgende afvaardiging voor de Algemene Vergadering van Natuurpunt goed: voor Natuurstudie 
(vzw): Walter Van Spaendonk, voor Natuurbeheer (vzw): Maurice De Neve (voor beheer), voor Educatie (vzw): Nicole Bousse-
maere en Erlend Hansen voor Beleid (informeel). De afdeling kan bovendien 3 (of 4) bijkomende vertegenwoordigers sturen door 
het gestegen ledenaantal (op het moment van de LAV was nog geen bevestiging hiervan ontvangen) : Rudi Leemans, Floris Van 
Volsem, Hugo Waeterschoot en Lucy de Nave indien een 4de kandidaat kan.
Tot slot stemde de LAV volledig in met de nieuwe beheerploegen voor Fort 7 en het Uilenbos (zie kader p.17). Beide nieuwe ploe-
gen hebben onderling een taakverdeling afgesproken.
De LAV dankte de bestuursleden, coördinatoren en de vele vrijwilligers voor hun zeer gewaardeerde inzet voor de afdeling het 
afgelopen jaar en het bereikte resultaat.
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Toelichtingen

Hove: hoogtepunt van 2018 was ongetwijfeld de inrichting en inhuldiging van Frijthout einde juni. Er werd een filmpje vertoond 
van dit huzarenstukje en de opening waarbij de afdeling een wezenlijke bijdrage leverde aan de gemeente Hove. Het filmpje kan 
je bekijken op onze website.

Edegem: het belang van de Edegemse beek en de aankoop van het nieuwe stuk, Aen den Boeren Leeger, werd toegelicht. Samen 
met een oud perceel van de kerkfabriek van Edegem en het Pluyseghembos aan de overzijde van de Edegemse beek vormt dit het 
nieuwe gebied: de Edegemse Beekvallei die gezamenlijk met de afdeling Oude Spoorwegberm Kontich zal beheerd worden. De 
firma Trilations treedt hierbij voor een periode van 3 jaar als lokale sponsor op waarbij enkele collega’s van het bedrijf de LAV 
informeerden waarom het bedrijf hiervoor koos en wat hen aantrekt aan dit project.  De afdeling waardeert dit engagement ten 
zeerste en zal via Johan Claessens de contacten met het bedrijf verzekeren. 

Wilrijk: de resterende populatie Kamsalamander aan de Doornstraat (Geitenpad) blijft stabiel maar de populatie blijft erg klein 
en dus bedreigd. Vandaar de aanbeveling om alles op alles te zetten om de populatie veilig te stellen door aankoop van de aange-
legen akker en deze voor de voortplanting van deze soort in te richten. Op die manier kan de populatie hopelijk natuurlijk verder 
migreren naar Groen Neerland. De LAV werd tot slot vergast op een diamontage van de brand op Fort 7 in 2017 en de gecon-
troleerde afbraakwerken van het beschadigde asbestcementen dak door een gespecialiseerde firma. De inzet en financiële onder-
steuning door Natuurpunt Mechelen en ANB werden zeer geapprecieerd door de afdeling.

Hugo Waeterschoot       Erlend Hansen
Voorzitter Natuurpunt Zuidrand Antwerpen                   Secretaris Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

 Overzicht bestuursleden en coördinatoren voor de afdeling Zuidrand Antwerpen
 • Voorzitter en coördinator behaag: Hugo Waeterschoot
 • Secretaris: Erlend Hansen
 • Penningmeester: Sofie Calcoen  
 • Coördinator beheer terreinen afdeling: Rolph De Ceulaer
 • Coördinator  beheerteam “Fort 7”: Maurice De Neve
 • Conservator “Groen Neerland”: Rudi Leemans
 • Fort Monument en leden en rAntGroen bedeling: Stany Marichal
 • Coördinator Cursussen/Educatie: Nicole Boussemaere
 • Coördinator Activiteitenkalender en Tijdschrift: Guido Van Boeckel
 • Coördinatoren Beleid-Minaraadvertegenwoordigers:
    Edegem: Kris Vos, Johan Claessens
   Hove : Hugo Waeterschoot, Wim Van Deynze
   Antwerpen: Rudi Leemans, Lucy de Nave
 • Communicatie coördinator: Niels Schild
 • Coördinator Activiteitenregistratie: Kris Vos
 • Coördinator historische gidsen Fort 7: Philippe Vanhove
 • Vrije bestuursleden: Els Wijnants, Lucy de Nave, Floris van Volsem en Maggy Troffaes
 • Coördinator Waarnemingen.be: Veerle De Saedeleer

 Overzicht nieuwe beheerploegen:
 • Fort 7 (Wilrijk): Maurice De Neve, Rolph De Ceulaer, Floris Van Volsem, Peggy Beers, Lucy de Nave
 • Uilenbos (Hove): Gerd Degheselle, Wim Van Deynze, Rolph De Ceulaer, Wim Stappers, William Van Doninck,  
  Hugo Waeterschoot



rAntGroen - 18

 verenigingsberichten

 Fietsen voor de Edegemse beekvallei

In de vallei van de 
Edegemse beek, op de grens van Edegem en 
Kontich, heeft Natuurpunt 6,5 ha aangekocht. 
De natuurherinrichtingswerken zijn reeds 
gestart. Binnen afzienbare tijd wordt dit 
een mooi stukje natuur met afwisselend 
bos, hooiland en waterpartijen. Een paradijs 
voor vogels, amfibieën, vlinders, libellen en 
nog zo veel meer. Af en toe worden er nu al 
reeën gezien. Er zijn ook plannen voor een 
wandel- en fietspad. De Natuurpunt afdelingen 
Oude Spoorwegberm Kontich en Zuidrand 
Antwerpen zetten samen hun schouders onder 
dit prachtig project rond natuurherstel.
Eind vorig jaar was er al een actie waarbij Renée 
zelf gebakken koekjes had verkocht voor de 
Warmste Week ten voordele van de Edegemse 
beekvallei. Wij als Natuurpunt vrijwilligers uit 
Edegem (Kris, Else, Renée, Bart en Marnix) 
willen nog een tandje bij steken. In het kader van Natuurpunt Expeditie fietsen we op zondag 23 juni 100km van Gent naar 
Mechelen en we laten ons hiervoor sponsoren. Er zullen nog heel wat centjes nodig zijn om de aankoop van de gronden te 
financieren, om er bomen aan te planten, een knuppelpad aan te leggen, ... De naam van ons team is “Amfies Edegem” en dit is 
ook de naam van het groepje vrijwilligers die dit jaar reeds voor het elfde jaar op rij de paddenoverzetacties organiseren.
Hierbij doen wij een warme oproep om ons te sponsoren. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Er kunnen nog steeds 
koekjes en vanaf nu ook zelfgemaakte zeepjes besteld worden bij Renée (elsebogaerts@hotmail.com)!

Een financiële bijdrage kan geleverd worden via volgende link of QR-code :

https://expeditie.natuurpunt.be/project/16913

Een financiële bijdrage kan geleverd worden via volgende link of QR-code : 

https://expeditie.natuurpunt.be/project/16913      
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                       6,5 ha van 
                       Natuurpunt 
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De nieuwe KiTe Lynx HD
Door naTuurpunT verKozen ToT  

De besTe verreKijKer van HeT jaar !

uiTzonDerLijKe LeDenKorTing!

Natuurpunt Optiekshop 
Sights Of Nature

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

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

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

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

 

 Wandelen voor Fort 7

Wij zijn de “party train”. Een groep van 6 
vrienden met een hart voor de natuur en 
een passie voor wandelen. 
Meedoen met Expeditie Natuurpunt stond 
al een hele tijd op onze to-do lijst. En dit 
jaar is het eindelijk zover! 
Op 22 en 23 juni 2019 kan je ons ergens 
ten lande vinden tussen Vissenaken en 
Muizen. We zullen die tocht van 70 km te 
voet afleggen.
We hebben besloten om te wandelen voor 
fort 7 in Wilrijk. Het is een prachtig stuk 
natuur met een enorme historische en bio-
logische waarde. Daarom vinden wij dat dit 
gebied een duwtje in de rug verdient.
Vorige maand zijn we gestart met onze 
acties. We hebben een nieuwjaarsdrink 
georganiseerd die uiteindelijk een enorm 
succes is geworden. Binnenkort volgen er 
nog acties dus houd zeker onze teampagina 
in de gaten.
https://expeditie.natuurpunt.be/project/16787
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Wie is Trilations?
 Trilations is een management consulting bedrijf gevestigd op de Prins Boudewijnlaan 30 in Kontich. Sinds de 
oprichting van de onderneming in 2001 ondersteunen onze consultants het  management van bedrijven in onder meer de 
farmaceutische, energie- en publieke sector. De laatste jaren zijn we sterk gegroeid en hebben we al meer dan 70 consultants 
die klanten uit 40 verschillende landen bijstaan met hun advies en expertise.

Waarom Natuurpunt als partner?
 Sinds kort werd er binnen ons bedrijf een Corporate Social Responsibility (CSR) team gevormd dat zich vrijwillig en 
met de volle steun van het management wil inzetten voor mens en natuur. Dit voornamelijk vanuit het idee dat Trilations in 
haar dagelijkse werking deze twee factoren soms iets te uitbundig verbruikt (denk maar aan het vele reizen per vliegtuig door 
onze consultants, het papierverbruik van onze kantoorprinter, de soms lange dagen die onze werknemers willen werken voor 
onze klanten ...), en daar iets voor wil teruggeven zodat alles wat in balans blijft.
Een van de eerste ideeën van ons CSR-team was om een partnerschap op te zetten met een organisatie die zich inzet op het 
vlak van natuurbewaring. We onderzochten verschillende partners, maar redelijk snel viel ons oog op Natuurpunt. Enkelen 
van onze medewerkers zijn namelijk al lid van de organisatie en anderen hadden fijne ervaringen met de activiteiten van 
de lokale Natuurpunt werking waaraan ze deelnamen. Al na de eerste ontmoeting tussen Natuurpunt en Trilations zat het 
gevoel enorm goed: een lokaal verankerde organisatie die zich inzet voor het groen rondom ons. Daar moesten we mee verder 
gaan! We zetten alles op papier en niet veel later werden we officieel het eerste bedrijf in de regio dat de lokale werking van 
Natuurpunt Zuidrand steunt.

Waarom kozen jullie voor het project “de Edegemse Beekvallei” ?
 Natuurpunt Zuidrand kwam met 2 fantastische projecten naar voren. Enerzijds bezochten we het Uilenbos in Hove, 
prachtige Europese topnatuur met een heuse populatie reeën! Echt een aanrader voor wie er nog niet geweest is! Anderzijds 
gingen we langs bij de Edegemse Beekvallei, een weiland dat de komende jaren zou worden omgebouwd naar een natuurland-
schap met knuppelpad. Het is vooral ons ondernemerschap dat ons als bedrijf  heeft doen kiezen voor de Edegemse Beekval-
lei. Het lijkt ons geweldig fijn om samen met Natuurpunt een mooi stuk natuur te creeëren vlakbij ons kantoor waar de 
inwoners van Edegem en Kontich tot rust kunnen komen. Trouwens, ons partnerschap gaat verder dan enkel het financiële. 
Zo gaan we in het najaar van 2019 bijvoorbeeld met onze consultants mee helpen het weiland te bebossen. Wij kijken er 
alvast enorm naar uit en nodigen graag iedereen uit om samen met ons van dit project een nieuw pareltje natuur te maken in 
onze omgeving!

Onze afdeling sloot onlangs een raamcontract af met TRILATIONS waarbij ons steun werd toegezegd voor 3 jaar; niet alleen 
financieel maar ook door af en toe ter plaatse de mouwen eens op te stropen. We stellen het bedrijf hieronder voor.
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Het mooie van een vogelwerkgroep is dat er zo veel diversiteit in de activiteiten zit. Dat zit natuurlijk in de 
merknaam ingebrand: het gaat meestal om ‘vogelen’ maar gelukkig ook vaak om ‘werken’. Gelukkig, want 
laten we werken toch vooral als een deugd zien: iets waardoor we onszelf kunnen realiseren én een zinvolle 
bijdrage tot de maatschappij kunnen leveren. Door (samen) te werken worden we een (sterkere) groep, en 
creëren we iets dat nuttig is voor anderen. In dit geval ging het om een reeks van ca 15 gierzwaluwkasten, 
die de komende maanden zeker hun nut zullen hebben voor een aantal vogels die om een geschikte 
broedplaats verlegen zitten. Zoals in onze State of the Union aangekondigd (dd. 2 februari 2019, Kiel), 

zal ARDEA de gierzwaluwkasten in elke gemeente (of district) van haar werkingsgebied gaan plaatsen en hierbij de lokale overheden 
betrekken. Met wat media aandacht erbij vestigt deze kleine actie (nogmaals) de aandacht op een groot probleem: we moeten 
natuurinclusiever gaan (ver-)bouwen, en daar kunnen gemeenten en overheidsdiensten een groot aandeel in hebben. Via scholen, 
sportinfrastructuur, dienstgebouwen, maar ook via lokale bouwvoorschriften kunnen bouwheren, bouwpromotoren, architecten en 
aannemers gestimuleerd worden om kleine, eenvoudig voorzieningen voor zwaluwen, mussen,  vlinders, bijen, egels, vleermuizen, etc. 
te integreren. Kleine moeite, niet zo veel werk, grote impact.
Het ging in dit geval dus om het samen timmeren aan nestkasten tijdens onze workshop in de IJsvogel (de vogel die vermoedelijk 
genoemd werd naar de temperatuur van het lokaal !), op 9 maart. We formuleerden grootse ideeën, o.a. om onder alle nieuwe 
bruggen over het Albertkanaal nestkasten op te hangen en over de moeilijk te nemen drempels die dan rijzen, zoals de logheid van 
overheidsapparaten. Waar te beginnen, wie beslist, wat als er niemand reageert etc.? We hielden de moed er in, door het besef uit te 
spreken dat we als grote vereniging wel degelijk een project in gang kunnen stuwen. En dat ook de overheidsinstanties evolueren: 
ook zij willen ‘vergroenen’, en meer en meer jonge ambtenaren trekken ook in die echelons aan de kar. Hoopgevend. ‘Maar hoe zit 
het dan met ons, stelde P. de vraag, want als ik binnen de vereniging rondkijk zie ik toch heel veel grijs haar !’. Gelukkig was daar den 
Tolle. 9 jaar en actief als gierzwaluwkast-schilder. ‘Ik wil zo’n bak aan ons huis!’ zei hij kordaat. Dat was duidelijk, qua engagement. ‘En 

ik zie toch ook heel veel positiefs vloeien uit 
de klimaat-spijbelaars-beweging’, zei Johan, 
die als pas gepensioneerde nu voltijds en 
vrijwillig werkt als Gierzwaluw-deskundige 
in Antwerpen Stad  en omgeving. ‘Het is 
inderdaad te hopen dat deze jongeren niet 
enkel op straat komen uit eigenbelang, 
zoals mevrouw V. al borend en schroevend 
opmerkte, maar ook een breder perspectief, 
het beschermen van de planeet en de natuur 
‘an sich’, voor ogen houden !’. We hoopten 
alleszins samen dat de jonge, verontwaardigde 
stemmen nog zullen toenemen en opwellen 
tot een straf hoogtepunt, zo juist ergens voor 
de komende verkiezingen (26 mei). 
Zo ging het nog wel even door: timmerend 

filosoferen, elkaar al werkend ondersteunend in onze overtuigingen. Het gaf – ondanks de kou van het lokaal en het gure weer buiten 
– een warm gevoel. Zo werden we weer net een béétje meer groep. Vogel-werk-groep.
Zoals dit geval zijn er binnen Natuurpunt, binnen de lokale afdelingen en zeker ook binnen onze regionale werkgroep ARDEA  
heel wat. Recent nog, toen we mee gingen helpen bij het natuurbeheer in de Hobokense polder. Of als we tellend en observerend 
aan het werk zijn in één van de natuurgebieden of parken (Trektellen, broedvogelinventarisaties, Halsbandparkieten- en Blauwe 
reigertellingen, of vormingswerk doen rond  Steenuiltjes, spechten en, jawel, wéér die Gierzwaluwen (15/06, 30/06, 13/07). Of 
al gidsend werken aan onze natuurkennis (tijdens één van de geweldige vogelexcursies (7/04, 1/05, 5/05, 2/06 of de meerdaagse 
naar Schiermonnikoog in augustus). Ondertussen blijven we intens werken aan de opvolging van onze Slechtvalken, Kerkuilen en 
Torenvalken, én knopen we constructieve samenwerkingen aan met belangrijke partners (zoals Aquafin) in onze queeste naar meer 
vogelvriendelijke infrastructuur. Daar werken we dus aan.
Met de pas aangebroken lente als extra steuntje in de rug, het vogelleven dat nu volop actief is, en ook nog wat van jouw meewerkende 
energie er bij, stevenen we zo met de vogelwerkgroep ARDEA zeker op een hoogtepunt af! Maar ook daar blijft werk aan. We zijn 
immers nog lang niet volmaakt.  Daarom deze uitnodiging aan alle vogel-, werk-, en  groep- liefhebbers: kom je het mee maken? 

Namens Vogelwerkgroep ARDEA,

Joris Van Reusel• 

 ARDEA info ook te raadplegen via www.hobokensepolder.be/vwg-ardea of via www.zuidrand.be. 
 

Hoogtepunt!
ARDEA nieuws lente 2019
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ARDEA Natuurvierdaagse op Schiermonnikoog
15 – 18 augustus 2019

In september 2011 trokken we met onze afdeling op natuurvierdaagse naar het Waddeneiland Schiermonnikoog. Het was een 
zalig weekend en 8 jaar later willen we dit nog eens beleven!
Van donderdagmorgen 15 augustus tot zondagavond 18 augustus trekken we met ARDEA onder leiding van Wim Stappers en 
Marc Hofman terug naar het Nationaal Park Lauwersmeer én het mooie autovrije Schiermonnikoog. Kom mee genieten van de 
weidse landschappen en van de vele watervogels, die net voor hun lange trektocht naar het Zuiden hun vetreserves nog aanvullen 
in de voedselrijke Waddenzee.

De richtprijs voor deze vierdaagse bedraagt € 450 per persoon. Hierin is begrepen: vervoer per minibus, hotel met alle maaltijden, 
boottocht op de Waddenzee met wandeling op de Engelsmanplaat, busvervoer naar het hotel en terug, 3 dagen fietshuur, tocht 
met de Balgexpress naar de oostpunt van het eiland, bezoek aan het vogelringstation en overzetboot op de terugreis. Enkel de 
drank bij het avondmaal dient nog ter plekke afgerekend te worden

Meer info en het volledige programma volgt later.
Om van deze reis te kunnen genieten, moet je lid zijn van Natuurpunt. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 24 deelnemers 
mee! Inschrijven kan vanaf maandag 1 april om 18 uur per mail naar marc.hofman3@telenet.be of telefonisch via 0494/56 01 07.
Na de bevestiging dat je bij de eerste 24 bent, dien je onmiddellijk het voorschot van € 150 te storten op het rekeningnummer 
BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met als mededeling: “Schier”.
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Fort 7 nieuws                   Tuur Wuyts

Om met een heet hangijzer te beginnen, is er op het fort ook iets te merken van de klimaatopwarming ?   Welnu op 15 november 
bij zonnig weer werd nog een rondvliegend exemplaar van een Heidelibel spec. gezien aan de rietkraag !   Zulke late vliegdatum 
zou pakweg 60 jaar geleden praktisch niet mogelijk zijn geweest.  Maar ook tal van bloemen bloeiden nog voor een 2e maal eind 
december.   Eind november verscheen de Draadknotszwam op een deel van het Waterhoenpad.   Moest deze draaddunne zwam 
niet in groepen bij elkaar staan dan zou menig wandelaar deze soort onopgemerkt voorbij gaan.
Elk najaar verrast een Houtsnip ons wel, dit keer op 1 december.  Het is steeds een kortstondig maar aangenaam treffen. Op 
dezelfde datum werden niet minder dan 20 Aalscholvers op en rond het vestingwater geteld.  Toch een flink aantal voor Fort 7 !                                            
Om indringers buiten te houden werd aan de zijde van de Moerelei een lange takkenril aangelegd, hopelijk met succes.  Ook langs 
de kant van de vissersclub wordt binnengedrongen,  met vandalisme en zelfs brandstichting als resultaat.  
In de loop van het jaar 2018  konden we zo’n 1449 tevreden bezoekers rondleiden in het reservaat en de historische gebouwen.
Op zaterdag 2 februari werd de jaarlijkse vleermuistelling georganiseerd met een beperkte groep.  Resultaat  37 ex. van verschil-
lende soorten.   
Gezien de vrij hoge temperaturen begin februari werd reeds een mooie groeiplaats van Vogelmelk gevonden op een terreintje 
naast de Hoge weg.  Benieuwd of we hier bloeiende exemplaren gaan krijgen want elders op het fort blijft het reeds jaren bij de 
vegetatieve fase.  Ook bij Kraailook op het fort komt alleen deze fase voor !   Op 14 februari priemde het Daslook reeds boven de 
grond en op die dag werden ook 2 Citroenvlinders gezien.  Dat belooft voor de komende lente !           
De Milieudienst van de provincie Antwerpen stuurde het bericht door van de wetenschappelijke studie over de geluidsniveaus 
van fort 7 over een gans jaar. Daaruit blijkt dat fort 7 het geluidsluwstee  fort is van de Brialmontforten !  De ligging vlak naast de 
begraafplaats Schoonselhof  speelt hier natuurlijk in mee !   
Tenslotte, mogen wij ook U dit voorjaar op het fort welkom heten ?   

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

Bovendien krijg je als lid van Natuurpunt steeds 10 % onmiddellijke 
korting aan de kassa bij de aankoop van een paar nieuwe schoenen. De 
enige voorwaarde is je lidkaart laten zien en een paar oude schoenen 
meebrengen. Ook de opbrengst van de oude schoenen gaat naar een 
goed doel, een aantal ontwikkelingsprojecten in Afrika.
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ARDEA ganzentocht Oostkustpolders
16/12/2018 - 9 deelnemers
Gids: Wim Roelant
Leiding: Rudy Van Cleuvenbergen
Verslag:  Luc Van Schoor
                                                
De sneeuwregen van de voorbije nacht 
hield klaarblijkelijk wat vogelliefhebbers 
aan hun warme kachel.  De 9 “die hards” 
lieten het echter niet aan hun hart komen 
en kozen resoluut voor het ganzenpad.  
Met 3 wagens reden we eerst naar Damme, 
waar we van onze prima voorbereide gids 
en leider, een korte inleiding kregen over 
het programma en de Kleine rietganzen.  
De daad bij het woord voegend schotelden 
ze ons na enkele plaatselijke kilometers al 
een groep van ca 800 Kleine riet- en een 60-
tal Kolganzen voor.  In een naastgelegen 
privétuin ontdekten we 6 Ringmussen – 
zeker geen alledaagse waarneming !
Richting Koolkerke ontdekten we een 
2de groep van enkele honderden Kol- en 
Rietganzen naast een Grote zilverreiger 
en een groep Putters.  Een landgoed met 
een kudde Wallaby’s zorgde onderweg, bij 
gebrek aan Canadese- en Nijlganzen, (?) 
voor de exotische noot. 
Inmiddels was, tot onze grote voldoening, 
de zon door de mistbanken doorgebroken 
en toverde het landschap in warme kleuren.
Aan de St Pietersplas bij Brugge zochten 
we tussen de bonte schare van Smienten, 
Futen (20), Aalscholvers, Kuif- en Tafeleen-
den, en Meerkoeten, tevergeefs naar de 
verhoopte Kuifduiker die daar eerder werd 
waargenomen .
Langs de Loweg bij Houthave pleisterden 
3 Kleine zilverreigers, een Goudplevier 
tussen de Kievitten en nog 3 Grote 
zilverreigers.
In het weidegebied langs de Brugse 
Steenweg ontdekten we achter een 
huizenrij een omvangrijke groep Kleine 
rietganzen.  Een vriendelijke bewoonster 
bood haar privé-parking aan als 
observatieplaats, zodat we met een prima 
belichting vanop korte afstand de ca. 
1500 Kleine rietganzen konden bekijken.  
Daarbij noteerden we ook 3 exemplaren 
met halsringen (zie onder); een tweede 
groep van ca. 1800 Kleine rietganzen vloog 
aan de einder op .
Dichterbij prijkte een prachtige witte 
Buizerd op een weidepaaltje en joeg een 
juveniele Slechtvalk een groep van een 
70-tal Holenduiven op.  Een ongemeen 
boeiend spektakel !
Bij het bezoekerscentrum Uitkerkse 
polder werd een wijfje Blauwe kiekendief 
waargenomen en ontdekten enkele 

scherpziende deelnemers twee roestende 
Ransuilen.  De dag kon al niet meer stuk !
Tijdens de gezellige dis in het behoorlijk 
volgelopen natuurcentrum gingen 
de gesprekken over de perikelen bij 
Natuurpunt, de problemen in de 
Oostvaardersplassen en de nieuwe 
vogeleilanden in de Markerwaard. Uw 
verslaggever noteerde terloops dat 
Nederland 60 ecoducten telt, tegenover 
een schamele 6 in het Belgikske.
Bij een democratische rondvraag ging de 
keuze naar een lange wandeling door de 
Uitkerkse polder boven een zoektocht naar 
een Roodhalsgans in het Meetjesland – zo 
gezegd zo gedaan.
Op de 7 km lange namiddagwandeling 
kwam al spoedig een jagend mannetje 
Blauwe kiekendief in het vizier.  Enige 
speurzin leverde naast een groepje van 
5 Patrijzen, ook enkele opvliegende 
Watersnippen, een 70-tal Veldleeuweriken, 
een 30-tal Kneus en enkele Goudplevieren 
op.  Torenvalk was alom, biddend en 
zittend, aanwezig en een Sperwer joeg 
laagvliegend over de beemden.
Maar dit alles verbleekte bij het zeer 
gewaardeerde optreden van een Velduil, 
die na enig wachten, minutenlang 
rondfladderde op jacht naar wat lekkers.
Aangespoord door dit voorbeeld trokken 
sommigen nog even het bezoekerscentrum 
in voor een natje en een droogje. Van het 
thuisfront in het Antwerpse vernamen we 
dat het daar de ganse dag mistig en donker 
bleef.
Dankzij de arendsogen van Wim en de 
opmerkelijke streekkennis van Rudy, 
genoten we met volle teugen van deze 
ARDEA-ganzendag, waarvoor veel dank 
aan onze gedreven gidsen.

                                     ------------  
PS. Rudy Van Cleuvenberghe bezorgde me 
nog volgende informatie over de 3 kleine 
rietganzen met witte halsringen die we 
vandaag in ’t vizier kregen :

-HB8: geringd in mei 2017 in Noorwegen 
(regio Nord-Trondelag); verbleef in de winter 
2017-2018 in Denemarken maar heeft voor 
de winter 2018-2019 geopteerd voor Damme 
en omgeving;
-FJ5  en  FE9: een koppel ook geringd in 
Noorwegen (regio Noord-Trondelag); zij 
verbleven in de winter 2017-2018 al in de 
Oostkustpolders en waren nu weer present.  

Winteravond Tanzania
12/ 1/2019 - 60 deelnemers
Voordracht: Rudy Vansevenant & 
Hilde Vangrunderbeek
Leiding: Tuur Wuyts
Verslag: Veerle De Saedeleer                                            

De tweede winteravond van het seizoen 
en de eerste in het nieuwe jaar, dat op zich 
is al reden genoeg om volk te trekken. De 
nieuwjaarswensen - vooral een goede ge-
zondheid - en -kussen klinken dan ook vro-
lijk bij het weerzien van zoveel oude beken-
den uit onze afdeling. Toch is dat niet de 
enige reden natuurlijk. Rudy is ondertus-
sen genoegzaam bekend voor zijn mooie 
foto’s die hij van zijn fantastische reizen 
meebrengt. Als actief lid van het BVNF 
(Bond Verantwoorde NatuurFotografie) 
kent hij als geen ander in onze afdeling 
de kneepjes van het mooi én verantwoord 
natuur fotograferen. Blijkbaar is hij ech-
ter ook ver buiten onze afdelingsgrenzen 
gekend want er is speciaal voor deze avond 
een grote delegatie uit Sint-Stevens-Wo-
luwe afgezakt.
Hilde en Rudy bezochten Tanzania in okto-
ber 2014 en het eerste deel van de avond 
bestrijkt deze reis. In februari 2018 zijn 
ze teruggekeerd, bewust na het regensei-
zoen, en daarover gaat het deel na de korte 
pauze.
Na een korte beschrijving van de ver-
schillende parken die bezocht werden op 
de twee reizen, met Matoke tours, start de 
eerste safari van 6 natuurparken in Selous 
game reserve, het grootste nationale park, 
zo groot als Zwitserland. Verder volgen ook  
Ruaha, Udzungwa Mountans, Tarangire, 
Lake Manyara, Ngorongoro en Serengeti 
National park.
Het gewoon opnoemen van alle soorten - 
vogels en zoogdieren – die Rudy en Hilde 
op deze safari zagen, fotografeerden en ook 
toonden, daarmee zou een hele RantGroen 
kunnen gevuld worden. 
De klassiekers als Antilope (verschillende 
soorten), Leeuw, Cheetah, Luipaard, Ze-
bra, Gnoe, Nijlpaard, Afrikaanse olifant, 
Krokodil en ook de Giraf komen natuur-
lijk in beeld. Vele namen klinken echt wel 
exotisch: Tok , Dik-Dik, Wieda om er maar 
een paar te noemen. Wat denk je ook van 
Groene en Gele baviaan, Klipdas, Cordon 
bleu (ook wel Blauwfazant genoemd), Ho-
ningzuiger (het Afrikaanse alternatief van 
een kolibri), Secretarisvogel, Ossenpikker 
en Hartebeest? Nog speciallekes, die ik 
mij herinner: Servalkat, Dwergvalk, Grij-
ze wouw, Grootoorvos,… Gelukkig zijn er 
ook ‘herkenbare’ vogels die ook in onze 

 Verslagen te verzenden naar Tuur Wuyts, Mestdaghplein 15/4, 2610 Wilrijk of mail naar arthurwuyts@telenet.be
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contreien voorkomen : de IJsvogel bijvoor-
beeld of de Bijeneter, alleen komen ze daar 
in 11 of 12 verschillende soorten voor, en 
in exotische kleuren als malachiet, lilac-
breasted enzovoort.  Ook Lepelaar, Ooie-
vaar (de Afrikaanse open bill versie welte-
verstaan), Groenpootruiter, Kluut, en ook 
Nijlgans, die hier eigenlijk thuis is…  Ook 
een Koekoek herinner ik mij, die in te-
genstelling tot zijn Europese tegenhanger 
zijn kroost zelf uitbroedt en opvoedt.
Over kleuren gesproken, ook de andere 
couleur locale, de mensen en dorpen, zijn 
niet te versmaden fotografie-onderwerpen 
in deze reisreportage. 
Daarnaast zien we ook prachtige land-
schappen, onderweg vanuit de jeeps, en 
foto’s van de logies, meestal tenten of hut-
jes. Ook de prachtige gidsen, die dankzij 
hun inzet al deze waarnemingen mogelijk 
maakten, en de andere deelnemers aan 
deze safari komen af en toe in beeld.
In het tweede deel van de avond keren 
we terug naar het noorden van Tanza-
nia in februari van vorig jaar, net na het 
regenseizoen. De landschappen ogen veel 
groener en de trek van Gnoes, antilopen, 
Zebra’s en ander wild is begonnen. We 
krij gen prachtige actiebeelden te zien van 
de Gnoes en Zebra’s die dwars door het 
meer trekken. Ook Cheetah’s, Leeuwen, 
Hyena’s en dergelijke trekken mee in het 
zog van deze dieren om een maaltijd te 
verschalken. Een foto van een jonge leeuw 
op een ‘kopjes’, een grote blok graniet in de 
Serengeti, lijkt net in de zoo genomen. Een 
parend leeuwenkoppel vormt het klapstuk 
van deze avond.
Op de vorige winteravond was er een 
moment dat mij deed denken aan Le 
petit Prince (van de Saint-Exupéry, weet 

je wel?). Wel vandaag ook weer: de Bao-
bab, de grootste boom in de wereld groeit 
ook in Tanzania. Deze koning van de 
bomen, ook ‘Tree of life’ genoemd, wordt 
bedreigd, want heeft te lijden onder de 
klimaat verandering. Vele bomen barsten 
ten gevolge van de hitte en droogte uiteen 
en sterven, en dit niet alleen in Tanzania. 
En toch bloeit deze reuzenboom, schaars, 
met delicate, witte bloemen. En daarmee 
sluit ik ook dit verslag af. Bedankt Rudy en 
Hilde voor deze mooie, leer- en kleurrijke 
Afrikaanse wildsafari-avond. Bedankt ook 
aan alle aanwezigen en een fantastisch 
2019 gewenst!
 
ARDEA bustocht Zeeland  
27/ 1/2019 - 34 deelnemers
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: Walter Van Spaendonk
Verslag   Marc Hofman

Barslechte weersvoorspellingen: veel regen 
én veel wind… Toch vertrekken we in alle 
vroegte met een quasi volle bus met 34 
deelnemers richting Zeeland. Vlaanderen 
koestert zijn klassiekers.
Chauffeur Dirk stopt op de Philipsdam 
even op de pechstrook, zodat we onze 
eerste roofvogel kunnen zien: een Zee-
arend zittend op het nest, als verre stip 
welis waar. Vanaf Bruinisse beginnen 
we de dingen echter groot te zien: 
achtereenvolgens een reuzenmossel, 
een reuzenkievit en een reuzenko-
nijn.
Omdat de regen met bakken uit de 
hemel blijft vallen, proberen we wat 
vogels te zien vanuit de bus. Even 
stilstaan naast een volle mestzak (of 
is het een springkasteel?) blijkt niet 

zo’n goed idee voor ons neusorgaan. In 
Oosterland zien we Kleine zwanen, maar 
het valt op dat er in de groep van de 31 
vogels slechts één juveniele vogel is.
Bij de Kreek van Ouwerkerk vinden we 
een grote groep Brandganzen. Het lijkt 
eventjes droog en we durven toch eens uit 
te stappen. Toepasselijk bij deze weersom-
standigheden, moeten we ons helaas al snel 
terugtrekken in het Watersnoodmuseum, 
dat gehuisvest is in een aantal indrukwek-
kende caissons. Tijdens de sanitaire stop 
zien we een glimp van dit interessante 
museum. Onze chauffeur probeert de sfeer 
er in te houden en laat bij het instappen 
‘Marina’ weergalmen door de luidsprekers.
De ramen zijn ondertussen zo nat dat er 
nog amper iets gezien kan worden. Toch 
vinden we nog een groep van 110 Kleine 
zwanen, deze keer met 22 juvenielen. Het 
mooie dorpje Dreischor laten we rechts 
liggen en bij Schuddebeurs zien we vlak 
naast de weg een familie Wilde zwanen: 
2 volwassen vogels met 3 juvenielen. We 
rijden langs de Plompe Toren bij de Koude-
kerksche Inlaag en komen zo in Burghsluis. 
Voor de bus zien we op straat een groep 
van ongeveer 250 Vinken, met een een-
zame Keep ertussen. In de achterliggende 
weilanden zit een groep van ongeveer 
4000 Brandganzen en 1000 Rotganzen. 
Ondanks de wind stellen we onze teles-
copen op om tevergeefs te zoeken naar de 
ene Roodhalsgans in deze immense groep. 
Door een misgelopen communicatie wordt 
ook de ene zwarte Rotgans slechts waarge-
nomen door enkele deelnemers.
Onze tocht gaat verder en we zien onder-
weg een vlucht van 150 Goud plevieren. 
Aan de binnenkant van de Brouwersdam 
stoppen we even bij de spui naar het Gre-
velingenmeer. Daar vinden we enkele Mid-
delste zaagbekken, een Zwarte zee-eend en 
een Gewone zeehond komt er even boven 
water kijken. Onze picknick mogen we nut-
tigen in de gezellige Surf Club bij het Greve-
lingenmeer, waar we vlot én mooi bediend 
worden van drank en een heerlijke verse 
tomatensoep.
De namiddag starten we met de buiten-
zijde van de Brouwersdam, een locatie die 
in de winter altijd garant staat voor leuke 
soorten, zelfs bij een abnormaal warme 
winter. De aantallen zijn weliswaar lager 

Bron: https://www.matoketours.com/tanzania/
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Lidmaatschap Natuurpunt: 27 euro per jaar te storten op rekening van Natuurpunt vzw 

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

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

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

p. 27 boven: Platbuik (m) - onder: Vroege glazenmaker (m)
p. 28 boven: vlucht Sneeuwgorzen - onder: Bokkenorchis

dan anders, maar we kunnen toch genieten 
van enkele Roodkeelduikers, een Geoorde 
fuut, verschillende Kuifduikers, Eidereend, 
Brilduikers, Middelste zaagbekken en 2 
Paarse strandlopers. Bij de inlaatsluis zit-
ten traditiegetrouw enkele Grijze zeehon-
den en ver op zee op liggen op de platen 
ook een honderdtal Gewone zeehonden.
De Zwarte zeekoet hebben we helaas niet 
kunnen vinden.
Daarna trekken we naar de Kwade Hoek, 
waar onze chauffeur het niet gemakke-
lijk heeft om met zijn grote bus op de 
parkeerplaats te geraken. Ondertussen 
is het droog en kunnen we af en toe zelfs 
even van de zon genieten. Hier maken 
we een fikse wandeling van 6,5 km; eerst 
langs de binnenkant van de vlakte, waar 
een jonge Slechtvalk zich twee keer in 
vlucht laat zien. Terugwandelen doen we 
over de vlakte zelf, met de strakke wind in 
de rug. Redelijk snel vinden we een groep 
van een 40-tal Sneeuwgorzen, maar ze zijn 
erg vliegerig en gaan telkens een andere 
richting uit, waardoor we ze maar niet van 
dicht te zien krijgen. We besluiten ons dan 
maar te concentreren op het vinden van de 
Strandleeuweriken, met een strakke strate-
gisch aanpak. We vinden een groep van 28 
exemplaren, maar ook deze zijn erg vliege-
rig en slechts enkele deelnemers krij gen ze 
mooi te zien. Verder zien we op de vlakte 

een 50-tal Veldleeuweriken en een 5-tal 
Rietgorzen. De dode Zeekoet die we onder-
weg vinden, kunnen we wel van dichtbij 
bekijken. We stuiten dan op alweer een 
vliegerig groepje van een twintigtal warm-
bruine vinkachtigen. Rekening houdend 
met het biotoop en de aanwezigheid van 
enkele Fraters in het gebied, wordt ervan 
uitgegaan dat het een groep Fraters is, maar 
er is wat discussie of het toch geen Kneus 
betreft. In de hoop tot een sluitende deter-
minatie te komen, wordt Freddy eropuit 
gestuurd met zijn fototoestel. Zijn foto’s 
tonen later aan dat het toch om een groep 
Kneus ging. Veldomstandigheden kunnen 
een determinatie soms behoorlijk moeilijk 
maken. Op de terugweg naar de bus krijgen 
we als bonus nog een vrouwtje Blauwe kie-
kendief te zien. Ondanks de wind was het 
toch weer een bijzondere wandeltocht in 
dit uitgestrekt en mooi natuurgebied.
Tijdens de terugrit wordt de soortenlijst 
aangevuld: we hebben uiteindelijk toch 80 
vogelsoorten bij elkaar gesprokkeld (Fra-
ter niet meegeteld), waarvan 6 soorten 
roofvogels. Luc en Walter worden met lof 
bedankt voor de voorbereiding en de puike 
organisatie. 

Akkerflora -  Vroeger en Nu  
16/ 2/2019 - 30 deelnemers
Voordrachtgever:   Jules Robijns
Verslag   Tuur Wuyts

Een specifiek  onderdeel van onze inheemse 
flora is het  akkerland en meer bepaald de 
graanvelden. Vroeger waren deze graan-
velden ook begroeid met zeer specifieke 
bloemen  die in een ver verleden afkomstig 
waren uit Klein Azië. Bolderik,  Naalden-
kervel,  Akkerleeuwenbek,  Klein spiegel-
klokje, Korensla, Handjesereprijs, Heel-
been, Akkerdoornzaad, Nachtkoekoeks-
bloem waren typische planten van onze 
akkers vroeger. Het verarmen van deze  
gevarieerde  flora is een gevolg van:   ver-
beterde zaadschoning, chemische onkruid-
bestrijding, sterkere bemesting en gebruik 
van kunstmest, dieper ploegen en dichter 
zaaien. Thans mogen we blij zijn met Ruige 
klaproos en Korenbloem. Iemand die daar 
reeds lang en intens mee bezig is, isJules 
Robijns uit Ezemaal. Samen met Roos-
marijn Steeman van Natuurpunt heeft 
hij  een  uitgebreide studie gemaakt die te 
raadplegen is via Google. Tik  ‘Akkerflora’ 
in en dan  kan je deze studieresultaten  
nalezen.    Intussen hebben de aanwezigen, 
waaronder opvallend veel jonge mensen,  
kennis kunnen nemen  van de teloorgang 
van  de biodiversiteit van onze graanak-
kers.  Jules,  het was een boeiende avond 
over een onder werp dat nog nooit eerder 
in onze afdeling aan bod kwam.  
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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 

 7 april: vogelexcursie Schulensbroek
 7 april: voorjaarswandeling Uilenbos
 7 april: historische wandeling fort 7
*13 april: broedvogeltelling Blauwe reiger
14 april: amfibieën in Hazelbos
22 april: mariene excursie Oosterschelde
27 april: historische wandeling fort 7
28 april: natuurwandeling fort 7
 1 mei: vogelexcursie Turnhouts vennengebied
* 5 mei: vogelexcursie TTP Breskens
 5 mei: Ardennenwandeling Lessevallei
 5 mei: historische wandeling fort 7
12 mei: Grote Getevallei
26 mei: Mechels Broek
 1 juni: plantenexcursie Silsombos
 2 juni: historische wandeling fort 7
 2 juni: fietstocht SOS Boerenzwaluw
 8 juni: De Wissen & Ziepbeekvallei
 9 juni: zomerwandeling fort 7
14 juni: info-avond Gierzwaluw
15 juni: Viroinval
22 juni: historische wandeling fort 7
30 juni: Middelheim kunst & natuur
30 juni: excursie Gierzwaluw
 7 juli: vlinders & libellen op Groen Neerland
13 juli: vogelexcursie Tiengemeten
14 juli: pinteling
*21 juli: Rondje Pontje
28 juli: zomerwandeling fort 7

Teksten voor het volgend nummer 
graag tegen 15 mei


