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Heel wat nieuw volk !

We kunnen steeds rekenen op een trouwe groep van medewerkers voor het instandhouden van 
onze gebieden en het organiseren van activiteiten. We zijn er van bewust dat we veel vragen van 
hen en zijn hen hiervoor evident, heel erg dankbaar, want zonder jullie zouden we dit niet hebben 
aangekund.

Op zaterdag 11 mei was het een plezier 
om mee te maken hoe een heleboel 
jonge mensen, voor velen van ons 
onbekenden, hun schouders hadden 
gezet rond een activiteit op het fort als 
fondsenwerving voor hun deelname 
aan de Natuurpunt Expeditie. Hun 
naam waardig (The Party Train) 
organiseerden ze een waardig feestje 
om geld in te zamelen voor Fort 7 te 
Wilrijk waar vlot meer dan 120 mensen 
op afkwamen. 

Maar geen feestje zonder doel: de 
deelnemers inclusief de vele kinderen 
werden rondgeleid op het Fort in de wereld 
van de vleermuizen en mooie fauna en 
flora. Jongsaf geleerd is immers bouwen 
aan de toekomst. 
Je kan natuurlijk nog steeds bijdragen aan 
de twee Natuurpunt expeditieprojecten 
voor onze afdeling door hen te steunen 
met een gift op https://expeditie.
natuurpunt.be/  voor de Party train (Fort 
7) of de amfies van Edegem.

Jong geleerd … ook te Edegem en te Hove hebben we de jongere generatie in de bloemetjes… of 
beter gezegd “een boompje voor gezet”. Samen met de ouders van Pipa hebben we een bijzondere 
geboorteboom (een Linde) geplant op de dijk van het Pluysegembos te Kontich. De fiere ouders 
hadden immers via een luierfonds een flinke som bijééngespaard (1430 €) waarna ze dit bedrag 
hebben overgemaakt voor het aankoopfonds van dit gebied. En ook aan het Uilenbos hebben we een 
geboorteboom geplant. Deze keer voor Ben. Beiden jongeren zullen vast en zeker regelmatig naar 
hun boom terugkeren waarbij we er van overtuigd zijn dat hun bomen een landmerk worden voor 
deze nieuwe natuurgebieden.

Hugo 
Waeterschoot
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Verzekering: ieder lid is verzekerd inzake burger lijke aansprake lijkheid bij deelname aan de 
Natuurpuntactiviteiten. Niet-leden gaan mee op eigen verantwoordelijkheid.

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

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

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

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

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

Zondag 7 juli - 14.15 u.
Vlinder- en Libellenwandeling in Groen Neerland 

Vermits het vlinderweekend is gaan we vlinders maar ook li-
bellen 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, bereik-
baar 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        

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

- in samenwerking met vogelwerkgroep Ardea 4 = determinatietocht

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

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 – Rivieren-
land, 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 wa-
gen: 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 ge-
nieten 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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Na eerdere bezoeken aan de ringstations van Essen (2013)  De 
Kuifeend (2014) en Broek Denayer te Willebroek (2016 ) is AR-
DEA dit jaar te gast in de landschappelijk mooie Aavallei .
Ringer en vogelkenner Ignace Ledegen toont ons nogmaals in 
de praktijk hoe het ringen van vogels voor wetenschappelijk 
onderzoek verloopt. In deze tijd van het jaar trekken heel wat 
moeras– en zangvogels uit het noorden al door onze streken, 
op weg naar het zuiden om daar te overwinteren. Dat levert 
unieke kansen om vogelsoorten die je niet zo vaak te zien krijgt 
van dichtbij in de hand te leren kennen.
Ignace is een boeiende verteller die ons weer heel wat nuttige 
informatie zal bezorgen. Deze ringsessie is daarom een heuse 
aanrader voor elke vogelliefhebber-ster !
Na de ringsessie die we rond 10.30 u. beëindigen, neemt Erik 
ons op sleeptouw door het Schupleer, een aaneenschakeling 
van kleinere gebieden op de grens van Vorselaar en Grobben-
donk. De Kleine Nete en Aa vormen tot aan hun samenloop de 
aders van een uitgestrekte groene ruimte. Natte valleigronden 
lopen er over in de zanderige bossen en duinen van de Kem-
pense heuvelrug. 
In het hart van dit beschermd landschap bouwt Natuurpunt 
het Schupleer uit tot een gevarieerd natuurgebied met een rijke 
flora en fauna.  IJsvogel, Oeverloper, Dodaars, Kleine karekiet, 
Zwarte specht,...... zijn enkele van de soorten die we hier zeker 
kunnen zien.   Je vindt hier in de buurt ook mooie historische 
sites zoals het kasteel van Vorselaar en de watermolen van 
Grobbendonk.  We wandelen door bos en hei en langs de oevers 
van de Kleine Nete.  

De wandeling eindigd rond 12.30  u. Je hebt dan de keuze  om je 
meegebrachte picknick te nuttigen bij iets fris/warm in een na-
bijgelegen boerderij tussen de neerhofdieren of vanaf het eind-
punt rechtstreeks naar huis of andere oorden te rijden - wel 
best eerst afspreken met de andere inzittenden van de wagen.
Opgelet: omwille van de ringsessie is het aantal deelnemers be-
perkt tot max. 20 ! Meld je daarom tijdig aan bij Erik, telefoon  
0472/80 71 13 of via email: raes.janssens@gmail.com
Afspraak: we vertrekken om 7.30 u vanaf de parking aan de 
Boomsesteenweg 333, Wilrijk (ter hoogte van ’t Spant). Kos-
tendelend samenrijden (0,07 cent/km)  Einde ter plaatse rond 
12.30 u . 
Meebrengen: verrekijker, vogelgids en naar keuze picknick 
(zie boven) wandelschoenen volstaan bij droog weer. 
Plaatselijke gids/vogelringer: Ignace Ledegen
Gids/begeleiding: Erik Raes  0472/80 71 13 (bellen na 19 u. !)
Leiding: Luc Van Schoor  0494/33 63 09
   

Zondag 11 augustus - 7.30 u.
Bezoek vogelringstation Aavallei en landschapswandeling Schupleer

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 bewon-
deren 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 toe-
laten, 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

Zondag 4 augustus - 13.15 u.
Stiltewandeling te Hingene

Stilte is meer en meer moeilijk te vinden en we zijn het ook 
niet meer gewoon. Veel mensen voelen zich dan ook vaak on-
wennig bij volledige stilte. Vandaag gaan we ze opzoeken. We 
worden ondergedompeld in de oase van rust in het stiltegebied 
van Bornem met spelletjes over stilte en lawaai en actieve com-
municatie. 
Frans, onze gids, kent het park van het Kasteel d’Ursel zeer 
goed. Het is gelegen in de gemeente Bornem. Het buitengoed 
in Hingene kwam in 1608 in het bezit van Conrad Schetz, die 
het liet uitbouwen tot een zomerverblijf. 

Afspraak: vertrek met eigen wagens aan de Bist te Wilrijk 
(kostendelend vervoer) om 13.15 u. Wie rechtstreeks naar daar 
wil gaan wordt verwacht om 14.00 u. aan de ingang van het 
kasteel d’Ursel, Wolfgang d’Urselstraat 7, 2880 Hingene Bor-
nem. Einde omstreeks 16.30 u. ter plaatse.
Mee te brengen: stevig schoeisel, loepje, fototoestel, verre-
kijker.
Gids: Frans Hermans
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)

Sperwergrasmus , zeldzame gast tijdens de vorige ring-
sessie(2016)  in Broek Denayer , foto Luc Van Schoor
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Heb je zin om mee vogels te spotten ?  Dan is dit een uitgelezen 
kans !
Het Zennegat aan de samenvloeiing van Dijle, Zenne en Leu-
vense Vaart is  een jong natuurgebied van 65 ha .
In dit gecontroleerd overstromingsgebied stroomt dagelijks op 
het ritme van het getij een beetje Dijlewater het gebied in en 
uit. Zo krijgen we een wisselend systeem van eb en vloed in het 
gebied, en ontstaat langzaam maar zeker terug een uniek ge-

bied van geulen en kreken, en slikken en schorren. Voor water- 
en moerasvogels is dit gebied uitgegroeid tot één van de beste 
vogelkijkgebieden in de Mechelse regio .
Tijdens deze periode kunnen we er tientallen Watersnippen 
verwachten maar ook andere ‘steltjes’ als Bosruiter, Groen-
pootruiter of wie weet ook een zeldzamere gast.  Het vogel-
lijstje van de voorbije jaren vermeld niet voor niets bijzondere 
soorten   als   Porseleinhoen, Velduil, Roodhalsgans, Woudaap, 

Zondag 18 augustus - 10.00 u.
Het Grote Netewoud

Het Grote Netewoud is een verzamelnaam voor een resem qua-
si –aaneengesloten natuurreservaten langs de Grote Nete met 
een oppervlakte van 340 ha aan moerassen, vennen, broek-
bossen en heide. Het is gelegen op het grondgebied van Balen, 
Olmen, Hulsen, Meerhout en Bel en ligt grotendeels in het Na-
tura 2000 – netwerk. Met Europese steun is het de bedoeling 
een natuurgebied te creëren met een oppervlakte van 2500 ha. 
De wandeling is iets langer dan we gewoon zijn. We wandelen 
9 km door de prachtige natuur met een variatie aan biotopen. 
Onderweg nuttigen we onze picknick.

Afspraak: vertrek stipt om 10.00 u. aan de Bist te Wilrijk (kos-
tendelend vervoer). Einde rond 16.00 u. ter plaatse. 
Je kan ook rechtstreeks naar het  bezoekerscentrum Grote 
Netewoud rij den (Watermolen 8, Meerhout) waar we vertrek-
ken om 11.00 u.
Meebrengen: picknick, drank, loepje, verrekijker, veldgidsen, 
stevige stapschoenen en kleding aangepast aan het weer.
Leiding & gids: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)

Na een vakantieperiode van twee maanden herneemt de his-
torische gidsenploeg van fort 7 de open rondleidingen. De 
bomen en planten hebben volledig bezit genomen van het fort 
zodat er buiten niet zo veel meer te zien valt van het fort. Van-
daar dat we meer de gebouwen zelf bezoeken. Zo krijgen we 
een mooi zicht op de werk – en leefomstandigheden van onze 
troepen zo’n 150 jaar geleden.
Laat u bij dit bezoek echter niet verrassen: bij mooi weer is het 
temperatuurverschil tussen binnen en buiten groot. Zorg dus 
voor aangepaste kledij.
Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.

Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een zak-
lamp.
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zaterdag 24 augustus - 14.00 u.
Historische rondleiding op Fort 7

Zondag 25 augustus - 8.30 u.
Vogels spotten aan het Zennegat

Zaterdag 17 augustus - 13.00 u.
ARDEA’s U.G.Z. nestkasten werkdag
voor Steenuil & Gierzwaluw
i.s.m. Natuurpunt Aartselaar

zie verder in dit nummer
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Zaterdag 31 augustus- 10.30 u.
Plantentuin Meise

Agentschap Plantentuin Meise (voorheen de Nationale Plan-
tentuin van België) is een Federale  Wetenschappelijke  Instel-
ling en een van de grootste plantentuinen in de wereld. Het 
domein is 92 hectare groot. De plantentuin werd opgericht tij-
dens de Franse tijd en was gegroeid uit de tuin van het voorma-
lige Nassaupaleis. De Amelvonnebeek stroomt door het gebied. 
We bezoeken zowel het Plantenpaleis als de tuin.

Afspraak: vertrek stipt om 10.30 u. aan de Bist te Wilrijk met 
kostendelend vervoer. Einde rond 17.00 u. ter plaatse. Je kunt 
ook rechtstreeks rijden naar de ingang, Nieuwelaan 38, 1860 
Meise.
Meebrengen: picknick, drank, loepje, verrekijker, stapschoe-
nen en ongeveer 7 euro voor de inkom.
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)

1 sept. Fort 7-Opendeur 
Wilrijks  mooiste 

natuurreservaat en monument 

Honden niet toegelaten

Wanneer: 1 september van 
10.30  u. tot 17.30 u., gratis toegang 

Waar:  Legerstraat 40, wagen 
parking op crematorium 

Wat: verken de uitzonderlijke 
natuur en het monument 

Programma: 
- Gidsbeurten 
- Kinderzoektocht 
- Vrije natuurroutes 
- Gidsbeurten monument 
- Natuurcafé 
- En veel meer 

Meer info: www.new.zuidrand.be

Steltkluut en Poelsnip, om er maar enkele te noemen uit de 
lange rij van ‘specialekes’. 
Vrijwilligers van Vogelwerkgroep ARDEA  brengen hun teles-
coop mee en zorgen ook voor een extra verrekijker voor wie er 
nog geen in bezit heeft.
De rustige wandeling is ongeveer 4 km over verharde wegen.
Afspraak: we vertrekken om 8.30 u. vanaf de parking aan de 
Boomsesteenweg 333, Wilrijk (ter hoogte van ’t Spant).
Kostendelend samenrijden (0,07 cent/km)    Einde ter plaatse 
rond 12.15 u. 
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids . wandelschoe-
nen volstaan bij droog weer. 
Gids: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09
Leiding: Joris Van Reusel  - 0486/83 62 34

Watersnippen in het Zennegat, foto Christophe Verriest
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Roodpootvalk,  speciale gast bij een vorige verrassingstocht
foto Maarten Mortier

Zondag 1 september - 8.00 u.
Vogel-verrassingstocht

Wat krijgen we vandaag in de kijker en waar zal dat zijn ??

Het wordt stilaan het begin van een ARDEA-traditie om aan 
het einde van de zomer – die op het moment van schrijven van 
deze aankondiging nog moet beginnen! – een verrassingstocht 
in te lassen. 
Net als de voorgaande jaren zal er pas enkele dagen of mis-
schien zelfs de dag op voorhand pas beslist worden waar we 
vandaag heen trekken en welk doel – lees welke soort(en) – we 
voor ogen zullen hebben. 
De actieradius proberen we wel te houden op min of meer maxi-
mum 1 uur rijden vanuit het vertrekpunt.
Als gids en leiding houden we uiteraard het online waarne-
mingsgebeuren nauwlettend in het oog om zo de kansen op 
enkele leuke waarnemingen voldoende hoog te houden. Als 
dan ook het weer –die soms onvoorspelbare factor! – mee zit 
vandaag, ben je bij deelname aan deze trip toch al tenminste 
verzekerd van een fijne dag buiten in de natuur in vogelkijkend 
gezelschap. 
Wie er bij vorige tochten bij was weet dat er regelmatig 
verwachte - en soms ook onverwachte vogels op het appel zijn.  
Laat je dus ook deze keer maar eens verrassen….en misschien 
verrast u ons als deelnemer ?
We houden kijkers en telescopen in aanslag zodat iedereen mee 
kan genieten !

Afspraak: we vertrekken om 8 u. vanaf de parking aan de 
Boomsesteenweg 333, Wilrijk (ter hoogte van ’t Spant) Kos-
tendelend samenrijden (0,07 cent/km)  Einde ter plaatse rond 
17.30 u. 
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids en picknick  
wandelschoenen volstaan bij droog weer.
Gids: Wim Roelant - 0477/34 07 21
Leiding: Luc Van Schoor - 0494/33 63 09

Vandaag kan je de zuidrand van de 
Hoge Venen verkennen… neen ab-
soluut geen ploeter of dabberwan-
deling maar een mooie en vooral 
erg afwisselende landschapswan-
deling met mooie vergezichten 
waarbij we starten in Ovifat op het 
hoogveenplateau en langzaam af-
zakken tot aan de rivier de Warche 
aan de stuw dam van Robertville. Op deze wandeling ver andert 
het landschap dan ook voortdurend. Van veen, reus achtige 
haagbeukenhagen, naar loofbos, jeneverbessen, uitge schuurde 
beekvalleien, landbouwgebieden, dicht zuur naaldbos, tot de 
randen van de kalkzone aan de Warche waar het kasteel van 
Rein hardstein bovenuit torent. Moeilijk om je meer afwisseling 
voor te stellen, niet ? Combineer dit met prachtige landschap-
pen en vergezichten en je hebt geen enkel argument meer om 
thuis te blijven vandaag. 
Het loopt tegen de herfst aan dus de natuur is over zijn 
hoogtepunt heen… maar niet zo aan de rand van het veen. Dat 
zal je wel merken. Naast een eeuwenoude eik, hopen we nog 
heel wat te zien (vogels en planten) en vertellen er honderduit 
over. Deze wandeling is één van de mooiste landschapswande-

lingen van ons land en ongeveer 10 km lang maar helemaal niet 
moeilijk, meestal bergaf al zitten er 2 korte klimmetjes in. Na 
de wandeling verfrissen we ons even met een drankje en rijden 
nadien met de bus terug naar Wilrijk. Het comfort van een bus-
tocht maakt het allemaal nog aangenamer. 
Afspraak: de Bus vertrekt op de Bist te Wilrijk om 8.00 u., 
terug tegen 19.30 u.
Meebrengen: goede stapschoenen (laarzen zijn niet noodzake-
lijk). Picknick, inclusief drank (we eten buiten onderweg).
Kostprijs: € 20 per persoon (max € 60 per famillie) te storten 
op BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt Zuidrand Antwer-
pen voor 1 september.
Gids & leiding: Hugo Waterschoot - 03/455 22 12

Zondag 8 september - 8.00 u.
Busexcursie - van de zuidrand van de Hoge venen naar de Warche 
en Kasteel Reinhardstein

1 sept. Fort 7-Opendeur 
Wilrijks  mooiste 

natuurreservaat en monument 

Honden niet toegelaten

Wanneer: 1 september van 
10.30  u. tot 17.30 u., gratis toegang 

Waar:  Legerstraat 40, wagen 
parking op crematorium 

Wat: verken de uitzonderlijke 
natuur en het monument 

Programma: 
- Gidsbeurten 
- Kinderzoektocht 
- Vrije natuurroutes 
- Gidsbeurten monument 
- Natuurcafé 
- En veel meer 

Meer info: www.new.zuidrand.be
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De bevrijdingsfeesten zijn alweer achter de rug, maar daarom 
hoeven de historische rondleidingen op fort 7 nog niet stil te 
vallen. Dit domein ademt een rijke en boeiende geschiedenis 
uit. Over de jaren zijn hier soldaten van allerlei slag gehuisvest, 
en tijdens de oorlogen waren dat troepen van de Duitse bezet-
tingsmacht. Soms vind je op internet wel eens sporen van deze 
periodes terug. Tijdens hun kazernering zijn er ook aardig wat 
aanpassingen aan het fort uitgevoerd. Hiervan vind je nog veel 
sporen terug, zowel in als op het fort. 

Zaterdag 21 september - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7

Foto: bunkerfreaks Antwerpen

Zaterdag 21 september - 7.30 u.
Start Herfsttrektellingen
Zie verder in dit nummer

ARDEA kijkt graag ook even over de taalgrens en voor deze ex-
cursie trekken we naar oostelijk België. De Oostkantons zijn 
immers één van de beste gebieden om typische Ardeense vogels 
te zien. De Ardennen hebben door de hogere ligging immers 
een apart klimaat. Dit zorgt voor totaal andere landschappen 
en andere vogelsoorten, die we zelden zien in de Lage Landen.
De erg zeldzame soorten als Korhoen, Hazelhoen, Grijskop-
specht en uilen staan vandaag niet op het programma, maar we 
proberen toch heel wat bijzondere vogelsoorten te zien.
De prachtige Rode wouw komt vanaf de lente tot het eind 
van de zomer in het gebied voor. De Notenkraker is een echte 
specialiteit van de Hoge Ardennen, waar hij in de uitgestrek-
te fijnsparrenbossen voorkomt. Deze ietwat geheimzinnige 
vogel doet zich vanaf september te goed aan hazelnoten. De 
Waterspreeuw is hier geen zeldzame soort maar je moet hem 
wel weten te vinden. Het is  de énige Europese zangvogel die 
onderwater zwemt. De Grote gele kwikstaart is vooral te vin-
den langs de wat grotere beken en rivieren. Met wat geluk zien 
we een Zwarte ooievaar, ook één van de specialiteiten van het 
zuiden, maar hij leeft meestal erg teruggetrokken. Tijdens de 
najaarstrek, die meestal vanaf dit tijdstip start, is hij vaak wat 
minder schuw. 
Daarenboven kan je hier ook typische bosvogels waarnemen als 
Taigaboomkruiper, Appelvink, Kruisbek, Vuurgoudhaantje en 
Glanskopmees, om er maar enkele te noemen. Ook Klapekster 
en Raaf behoort tot de mogelijkheden. 
Deze natuurpracht vinden we terug in de gevariëerde glooiende 
landschappen met soms uitgestrekte bossen,  veengebieden en 
klaterende rivieren.

Het programma en traject van deze Ardeense vogelklassieker 
wordt samengesteld afhankelijk van de voorbereiding door de 
gids en begeleider. 
Afspraak: vertrek om 7 u. aan ’t Spant, Boomsesteenweg 333, 
Wilrijk. We eindigen de excursie ter plaatse rond 18 u., maar je 
kan aansluitend  iets eten als je dat wenst. We verplaatsen ons 
gezellig (en milieuvriendelijker) met 2 minibusjes. Er kunnen 
bijgevolg slechts 16 deelnemers mee. Gelieve voor 15 juli in te 
schrijven via email naar marc.hofman3@telenet.be.  
Vermeld eveneens of je al dan niet ter plaatse wil avondeten.
Mee te brengen: verrekijker, telescoop, fototoestel, picknick, 
drankje, stevige wandelschoenen en passende kledij.
Gids: Luc Van Schoor  0494/33 63 09
Begeleiding: Marc Hofman 0494/56 01 07

Zondag 15 september - 7.00 u.
Expeditie Notenkraker

Notenkraker - foto: Kathy De Lange
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Zondag 22 september - 13.30 u.
Zomerwandeling in Averbode Bos & Heide
We trekken richting Kempen, meer bepaald naar Averbode, 
het raakpunt van de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en 
Limburg.
Rond de abdij van Averbode ligt een natuurgebied van 530 ha, 
het grootste dat Natuurpunt ooit aankocht.
Door middel van een grootschalig herstelproject dat in 2006 
startte werd hier getracht de verdwenen vennen, de open hei-
delandschappen en de oorspronkelijke inheemse loofbossen te 
herstellen. Vanaf 2010 werden er waterhuishoudingswerken, 
zoals het plaatsen van stuwen en het dempen van grachten, uit-
gevoerd om voldoende water te krijgen in de uitgegraven ven-
nen. Nieuwe wandelpaden werden aangelegd en de bestaande 
verbeterd.
We maken een lange maar ontspannen wandeling in dit mooie 
natuurgebied en ontdekken samen hoe de natuur na quasi een 
decennium op al die werkzaamheden heeft gereageerd.

Afspraak: we vertrekken om 13.30 uur aan de Bist te Wilrijk
(kostendelend vervoer). Wie rechtstreeks naar daar wil gaan 
wordt om 14.30 uur verwacht aan de ingang van de abdij 
van Averbode. Parkeren kan op Parking 1 gelegen naast de 
begraaf plaats op de Herseltsebaan (N212) 3271 Scherpenheu-
vel Zichem, langsheen de Abdijstraat (N165) of langsheen de 
Poortberg. 
Einde van de wandeling voorzien rond 17.30 uur ter plaatse. 
Mee te brengen: stevig schoeisel, eventueel verrekijker, foto-
toestel, loep.
Leiding en gidsen: Nicole Boussemaere 0494/71 59 32
        Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)
                       

Vandaag de zelfde wandeling als deze van 21 september. Het 
enige verschil is dat we u eens op een zondag mee door het fort 
nemen. Zo krijgen mensen die zich zaterdag niet kunnen vrij 
maken ook eens de kans om een rondleiding te volgen.

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

Zondag 6 oktober - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7

Zondag 6 oktober - 13.30 u.
Paddenstoelenwandeling Vrieselhof

Het domein Vrieselhof ligt in Oelegem 
(Ranst). De oorsprong van het kasteel-
park, dat zo’n 80 hectare groot is, gaat 
terug tot de 14de eeuw, toen het vermeld 
werd als “Hof van Vriesele”. Het is een 
typisch kasteeldomein met dreven en een 
wegenstelsel voor bosexploitatie. Het 
domein kwam in 1974 in het bezit van de 
provincie Antwerpen, die het uitbouwde 
tot provinciaal domein. Sinds 2005 is het 
domein een beschermd landschap. In dit 

uitstekend paddenstoelengebied gaan we op zoek naar enkele 
interessante soorten. 

Zijn ze giftig, een beetje geschiedenis er rond, enkele weetjes. 
We wandelen rustig en genieten van de herfstsfeer.
Afspraak: om 13.30 u. aan de Bist te Wilrijk (kostendelend ver-
voer) en eindigen om 16.30 u. ter plaatse. Je kunt rechtstreeks 
naar het gebied gaan, dan verwachten we je om 14.00 u. op de 
parking van het Vrieselhof (bij het infobord). Zij die willen kun-
nen achteraf doorzakken in café-restaurant de Remise.
Mee te brengen: loep, fototoestel, paddenstoelengids, stevig 
schoeisel.
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)

In september zijn nog veel van deze werken overgroeid zodat 
het vandaag interessanter is om de gebouwen zelf te bezoeken. 
Binnen enkele maanden echter zal het buiten weer meer de 
moeite lonen om op onderzoek uit te gaan. Dus: eens een 
zomerwandeling en een winterwandeling bijwonen en je bent 
helemaal mee met de historie van ons fort!

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een zak-
lamp..
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg
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Voor de laatste maal dit jaar kunnen we de fortgebouwen bin-
nen bezoeken. Rond deze tijd immers start de sperperiode om 
de winterslaap van de vleermuizen niet te verstoren en dan zijn 
de kazematten een no go zone. Is daardoor een bezoek aan het 
fort minder interessant ? Geenszins! Ons fort is gezegend met 
een zeer gemotiveerde beheerploeg met als resultaat dat veel 
plaatsen die in de zomerperiode overwoekerd zijn nu terug toe-
gankelijk gemaakt worden. Hierdoor krijgen we een mooi open 
zicht op de wallen en de plaatsen met open bedding zoals de 
geschutsopstellingen. De kanonnen zijn reeds lang weg, maar 
volg de gids en met daarbij wat verbeelding herbeleef je leven-
dig de geschiedenis van fort 7!

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

Zaterdag 26 oktober - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7

Tussen Lier en Duffel situeert zich op de linkeroever en ge-
legen tussen het Netekanaal en Nete een open en vrij rustig 
natuur gebied. Het bestaat uit plassen, rietvelden,  struikge-
was en broekbossen.  Anderstad is een  interessant doortrek-,  
pleister-, en broedgebied voor water-, zang-, en roofvogels en 
daarom geliefd bij vogelliefhebbers.

Afspraak: om 8.30 u. op de Bist te Wilrijk. 
Einde  rond 11.30  u.ter plaatse.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, aangepaste 
kle ding en stevige stapschoenen.
Gids: Tuur Wuyts - 03/449 99 11 - 0474/55 25 75
Leiding:   Wim Vandeweyer - 0485/60 54 87 

Zondag 27 oktober - 8.30 u.
Vogeltocht in Lier - Anderstad 

Zondag 13oktober - 10.00 u.
Herfstpracht in het Uilenbos

Het Uilenbos is niet alleen mooi in het voorjaar, ook in de 
herfst is er heel wat te beleven. Misschien nog net een beetje 
vroeg maar de bladeren vertonen rond deze periode reeds hun 
eerste herfsttinten en afhankelijk van de hoeveelheid regen de 
weken ervoor mag je heel wat paddestoelen verwachten. De 
voorjaarsstormen hebben lelijk thuisgehouden in het bos en we 
zijn zelf erg benieuwd naar hoe de natuur hierop gaat reageren. 
En natuurlijk is er de reeënpopulatie die we proberen te spotten 
met de verrekijker evenals roofvogels die in deze periode veel-
vuldig overtrekken. Op deze zondagochtend die de week van 
het bos afsluit proberen we te genieten van al deze schoonheid. 
Op https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/uilenbos kom je 
meer te weten over dit prachtige gebied.
We vertrekken aan de ingang en fietsenparking langs de Lint-
sesteenweg te Hove (ter hoogte van de toegang naar de water-
zuivering).

Leiding/Gids: Hugo Waeterschoot - 0477/33 23 30
             hugo.waeterschoot@scarlet.be
             Gerda De Gheselle
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Vogelwerkgroep Ardea heeft al heel wat ervaring opgebouwd met het maken van allerlei nestkasten 
voor vogels die hiervan graag gebruik maken. Voor o.a. Kerk- en Steenuil, Toren- en Slechtvalk, vliegen-
vangers en Gierzwaluwen kan het plaatsen van geschikte broedkasten wel degelijk een verschil maken 
voor het instandhouden van hun populaties.

Deze zomer vliegen we er nog eens in en maken we een aantal nieuwe nestkasten voor Gierzwalu-
wen en Steenuilen. Die kunnen we dan al in de herfst beginnen te installeren (wat voor deze soorten 
geen kinderspel is). We werken ook een aantal Steenuilkasten af, o.m. door het aanbrengen van ‘mar-

terveilige’ toegangen en leggen een voorraadje reserve-kasten aan.

Er is een groeiende vraag naar onze broedkasten: onze vrienden van Natuurpunt afdeling Aartselaar komen mee helpen, om ook 
in hun afdeling de fragiele populatie Steenuiltjes meer kansen te kunnen geven. Zo ontstaat een fijne afdelingsoverschrijdende 
samenwerking en uitwisseling van know-how. Ook vanuit de Stad Antwerpen en hun APUS gierzwaluwwerkgroep bereiken ons 
vragen om gierzwaluwkasten te leveren (en ook te plaatsen, maar vaak te laat). Door de nietsontziende isolatiedrang van daken, 
goten en gevels verdwijnen de laatste jaren helaas heel wat ‘natuurlijke’ nestplaatsen in kieren en spleten van (oude) gebouwen, 
terwijl de Gierzwaluw het al zo moeilijk heeft. Preventief onderzoek naar broedplaatsen van Gierzwaluwen is dus noodzakelijk 
bij renovatieprojecten! Kleine aanpassingen in het bouwplan kunnen vervolgens een groot verschil maken. Pas als dat niet lukt, 
kan het plaatsen van nestkasten onder kroonlijsten soelaas bieden. Help  ARDEA en APUS om dus een voorraadje nestkasten te 
maken, de we zeker de komende maanden zullen kunnen verspreiden in en nabij ons werkingsgebied. 

Helpen kan op veel manieren. Ofwel ben je een beetje een handige Harry of Hariette, en kan je schroeven, boren, zagen of schil-
deren. Ofwel kan je een handje toesteken in de ‘coördinatie’, het verzamelen van materialen, de opstelling en/of de opruim van 
de tijdelijke werkplaats. Ofwel kom je gewoon supporteren, of uit sympathie eens kijken? En natuurlijk kan je ook, wanneer geen 
enkele van de vermelde opties past, je plankje bijdragen door een gift of sponsoring om de kosten van de bouwmaterialen te dek-
ken. Een persoonlijke vermelding (of bedrijfslogo) op een gesponsorde kast schenken we hiervoor terug !

Omdat we dit voor het eerst tijdens de zomer organiseren, kunnen we profiteren van de buitenruimte voor het Natuurpuntlokaal, 
én van de langere dagen. Zo hoeven we ons niet te haasten, en kunnen we het harde werk naadloos laten overvloeien in een U.G.Z. 
(*: Uiterst Gezellig Zomers)  samenzijn met een pintje en een natuurvriendelijke barbecue (als het weer het toe laat, we gaan dit 
pas kort vooraf definitief beslissen en dan aan de ingeschreven deelnemers concretere afspraken hierover doorgeven). Dus daar 
duikt nog een mogelijkheid op om te helpen: heb je culinaire handen voor hulp bij de ‘catering’? Laat het weten!
Geef bij inschrijving (via e-mail)  dus zeker op wat je kan of wil doen, en of je interesse hebt voor het aansluitend gezellig samen-
zijn (uiteraard aan een democratische prijs). Geef indien mogelijk ook op of je beschikt over klein werkgerief (zoals een accu boor- 
of schroefmachine, hamer, zaagmachine, schroeven, schuurpapier, … of zelfs platen multiplex 18 mm?).

Praktisch:
 • De tijdelijke timmer-werkplaats wordt ingericht in en rond het Natuurpuntlokaal De Ijsvogel in Fort 7, Leger-
straat 40. We starten de werkzaamheden om 13 uur en mikken op 18.30 u. om dan op te ruimen en (hopelijk) een uiterst lekker 
zomers etentje te kunnen organiseren.
 • Zeker enkele dagen op voorhand inschrijven via  e-mail naar  Schild.Niels@scarlet.be
 • Leiding : Niels & Eddie Schild 0498/73 60 77

 U.G.Z.* Nestkasten werkdag  17/ 8/2019

Tekening: 
Gierzwaluwbescherming Nederland
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Herfsttrektellingen
21 september – 3 november 2019

Zoals ieder 
jaar begint in september de jaarli-
jkse vogeltrek van de zomergasten 
naar het zuiden en komen in okto-
ber ook al de eerste wintervogels uit 
het hoge noorden terug naar onze 
contreien om hier in de zachtere 
winters te komen overwinteren. Dit 
natuurlijke schouw spel geeft ons de 
kans om grote overtrekkende vogel-
groepen waar te nemen en te tellen. 
Alle soorten zangvogels waadvogels, 
eenden als ook roofvogels passeren er 
de revue. En elk jaar passeren er ook 
zeldzame exemplaren over de trektel-
post. Denk maar aan Beflijster, Zwarte 
en Rode wouwen, Visarend, Ooievaars  
en Kraanvogels. 

Ook de Schelde zelf heeft af en toe een 
verrassing in petto . Een Grijze of Gewone zeehond of wie weet nog  eens een Bever.

Samen met andere trektelposten geven deze gegevens de wetenschappers en beleidsverantwoordelijken een inzicht van hoe het 
gesteld is met ons klimaat en milieu.

Voor de 14e keer organiseert Vogelwerkgroep ARDEA herfsttrektellingen op de Scheldedijk in Hoboken polder.

We beginnen dit jaar op  zaterdag 21 september om 7u30 met de dagelijkse trektellingen tot begin november. Wel het blog van 
ARDEA even raadplegen, want bij slecht weer gaan de tellingen niet door.

Noteer ook alvast  Eurobirdwatch op 5 en 20 oktober 2019.

Iedereen is steeds van harte welkom zowel vogelkenners maar ook geïnteresseerden beginners of leken, want we komen op deze 
dagen altijd wel ogen te kort.

O ja voor we het vergeten, midden oktober verwachten we de 1 000 000e trekvogel. Wil je weten welke vogel het zal zijn, dan is 
het zeker de moeite waard om langs te komen.

Praktisch:
• Afspraak: Schelde dijk Hobokense polder naast BP raffinaderij - Parking: Petroleumkaai,
• Bijeenkomst: 7.30 u. Einde rond 12 uur,
• Blog ARDEA: https://ardea.hobokensepolder.be/#home,
• Meebrengen: warme kleding, verrekijker of telescoop,
• Gidsen: Luc Van Schoor (0494/33 63 09), Maarten Mortier (0496/83 98 44), Walter De Weger (0495/23 77 10).

Foto Visarend: Walter De Weger
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Meeuwzucht !
(Cursus meeuwen)

Woensdag 2 oktober, dinsdag 8  oktober en zaterdag 12 oktober 2019 

Na enkele eerdere succes-
volle cursussen over specifieke groepen vogels zoals 
uilen en steltlopers richt ARDEA dit najaar weer een 
boeiende vogelcursus in. Deze keer zullen we uitge-
breid stil staan bij de meeuwen, een vrij bekende maar 
tevens wat miskende en toch  zeer interessante groep 
vogels.
Meeuwen komen in onze streken vaak voor in de om-
geving van de mens, zowel aan de kust als in het bin-
nenland. Van de kleinere soorten is vooral de Kok-
meeuw zo bekend dat we er als vogelkijker amper oog 
voor hebben. Haast overal in steden en in het buitenge-
bied komen we ze tegen. Van de grotere soorten is de 
Zilvermeeuw dan weer zeer algemeen, ze behoort tot het vast decor van havens, rivieren en vuilnisbelten.  Ze verschijnt ook 
regelmatig in het nieuws wanneer het kusttoerisme klaagt over haar hongerig gedrag. Voor velen is een meeuw dan eerder een 
lastpost dan een sierlijke mooie vogel. Hoe is het zo ver kunnen komen, en hoe gaan we hier best mee om?
En dan zijn er nog al die andere soorten, die vaak ‘onder de radar’ blijven en ontsnappen aan onze aandacht. Mantelmeeuwen, 
Geelpootmeeuwen, Stormmeeuwen, Zwartkopmeeuwen: we hebben ze wel gezien maar staan er weinig bij stil. Nochtans hebben 
die allemaal een apart en boeiend verhaal: over hoe ze zich aanpassen aan onze wijzigende landschappen en biotopen. Ook heel 
wat meeuwensoorten passeren bij ons tijdens de trek, of verblijven hier enkel in de winter: Dwerg-, Drieteen- en Vorkstaart-
meeuw, Burgemeesters…  De hoogste tijd om ons hier eens in te verdiepen! Ook aanverwante families als de jagers en sternen 
komen zeker even aan bod.
Naast de veelheid aan soorten, is ook de bijzondere evolutie van het verenkleed van meeuwen een aandachtspunt. Meeuwen 
hebben immers een heel apart ruipatroon, met vele kleedvariaties tussen zomer en winter, en tussen juveniel en adult. Zo duurt 
het bij sommige soorten twee, bij andere drie en bij sommigen wel vier jaar vooraleer ze hun volwassen kleed hebben gevormd. 
Begin dus als vogelkijker maar eens om al die soorten en stadia te herkennen… Zucht! Het is dan ook niet verwonderlijk dat enkel 
gevorderde vogelkijkers hier vlot hun weg in vinden.

Om ons  en u bij te staan in onze groei naar een verder gevorderde vogelkijker en aspirant meeuwen-kenner, heeft ARDEA geluk-
kig een heel deskundige docent bereid gevonden om deze  cursus te geven. Gerald Driessen van Natuurpunt-Studie zal tijdens 
twee theorielessen op zijn onnavolgbare wijze elke meeuw veertje per veertje toelichten en u alle meeuwengeheimen bijbrengen. 
Vervolgens neemt hij ons mee naar een excellent meeuwengebied om de theorie aan de praktijk te toetsen tijdens een specifieke 
meeuwen-excursie. Daarna zal u nooit nog ook maar een glimp van een achteloos voorbijvliegende meeuw ontsnappen, en door u 
op naam en leeftijd worden bepaald! Laat het krijsen alvast beginnen!
De cursus richt zich naar iedereen die meer wil weten over meeuwen, Ook voor gevorderde vogelaars zal het zeker de moeite lonen 
om de meeuwenfamilie nog eens grondig op te frissen (zoals dat heet).

Praktisch:
• De twee theorielessen gaan door in Cultuurcentrum Moretus, Berkenrodelei 36, Hoboken op woensdag 2 oktober en 
dinsdag 8 oktober, telkens van 19.30 u. tot 22 u.
• De praktijkles (meeuwenexcursie) gaat door op zaterdag 12 oktober, van 8 u. tot 17 u. De bestemming en de 
transport regeling wordt tijdens de theorielessen concreter toegelicht.
• Verplicht vooraf inschrijven door een email naar ardea@hobokensepolder.be én de betaling van het inschrijvingsgeld. 
Pas bij ontvangst van de betaling is de inschrijving officieel.
• De deelnameprijs bedraagt 35 euro voor Natuurpunt-leden en  40 euro voor niet-leden (*). Jongeren tot 18 jaar en 
studenten genieten het voordeeltarief van 30 euro.
• Het inschrijvingsgeld dient gestort te worden op de rekening van Natuurpunt-ARDEA: BE81 5230 8065 0424 met 
vermelding van naam, adres, lidnummer (of zonder), telefoonnummer en e-mail adres.
• Cursusdocent: Gerald Driessen (Natuurpunt-Studie)
• Begeleiding Ardea: Wim Stappers en Joris Van Reusel (0486/83 62 34)
• Tip: schrijf tijdig in, de plaatsen zijn beperkt!
• (*) Wie bij inschrijving van de cursus Natuurpunt-lid wenst te worden, geniet dan een korting van 5 euro op het lid-
maatschap.

Zilvermeeuw
foto: Kathy De Lange
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Het was weer een erg gevuld voorjaar voor Ardea. Tellingen en inventarisaties, nestkasten opvolgen, 
reisvoorbereidingen en natuurlijk ook enkele heel interessante excursies. De excursie naar het Turnhouts 
Vennengebied op 1 mei sprong er toch wel wat uit. Met ongeveer 30 deelnemers en een erg bekwame gids 
maakten we er kennis met een erg geslaagd natuurbeschermings en –herstelproject. Het Vennengebied 
is als het ware een nieuw netwerk van vele kleine lapjes natuur, heroverd op de grootschalige bos- en 
landbouw. Stukjes heide vormen er nu het geschikte biotoop voor heidevogels als Nachtzwaluw en 
Boompieper. En vele natte, extensief beheerde weilanden zijn er een paradijs voor weidevogels. Zo’n 70 

broedpaartjes Grutto zijn hier nu (terug) te bewonderen. Wat een fijne ervaring was dat, zo’n positief natuurverhaal. Echter, aan de 
andere kant van de weg zagen we ‘rijke weilanden’ voor onze voeten gemaaid worden door grote allesverslindende maaimachines. Wég 
waren plots de kansen voor Kievit en Veldleeuwerik. 
Ook dichter bij huis waren we deze lente getuige van een pijnlijke aanslag op de broedplaatsen van enkele Kieviten te Hove, waar 
een boer op nietsontziende wijze een weiland met nesten kortwiekte en omploegde. De weide- en akkervogels die dan nog overleven 
trachten soms nog een nieuw broedsel te beginnen, maar belanden dan vaak in een opschietende maisakker, wat helemaal niet hun 
biotoop is. Dit zijn slechts enkele illustraties van het schrikbeeld dat recent onderzoek naar de stand van onze weide- en akkervogels 
schetst: rampzalig. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om landbouwers en boerenorganisaties bewuster te maken van de 
noodzaak om natuurvriendelijker te gaan werken. De door Natuurpunt uitgeroepen ‘Dag van de boerenvogels’ op 2 juni is alvast een 
begin. Ardea organiseerde die dag een SOS-Boerenzwaluw fietstocht in de regio. Gelukkig vielen de waarnemingen van Boerenzwaluw, 
Kievit en Scholekster dit jaar wel mee, vooral te danken aan enkele boeren die het wél begrepen hebben op deze vogels. Ze laten 
hun schuren en stallen nog openstaan voor zwaluwen, of respecteren stukjes weide waar de Kievit broedt. Alvast proficiat aan deze 
mensen! Maar er was nog wat nieuws te noteren op dat vlak. Ardea merkte op de grasstrook van de parking van warenhuis Ikea 
(Boomsesteenweg, Wilrijk) én op de grasberm van het Wilrijks containerpark enkele broedparen Kievit op, en nam contact met de 
beheerders van deze sites om er hun aandacht op te vestigen. Hopelijk dringt het tot hen door wat voor een mooi en levend biologisch 
uithangbord ze in handen hebben! Maar Ardea wil meer doen dan ‘achter de feiten aanlopen’ op dit vlak. Tijdens onze vergadering van 
mei werd voorgenomen om ons in de komende jaren nog sterker op het beschermen van weidevogels te richten. Een actieplan met 
concrete stappen is in de maak. 
Op diezelfde vergadering spraken we uitvoerig over een ander groter vraagstuk omtrent vogelbescherming: is de plaatsing van 4 
grote windturbines in Hemiksem en Hoboken al dan niet gewenst, gezien ze in belangrijke vogeltrekbanen gepland zijn? En zo niet, 
hoe rijmen we dat met ons aller streven naar milieuvriendelijke energie? Zijn de technologische middelen om dergelijk turbines af 
te stemmen op vogel- en vleermuistrek wel afdoende? We formuleerden een standpunt en dienden een bezwaarschrift in bij het 
openbaar onderzoek dat hierover liep. Dat standpunt is te lezen op onze blog, en het is afwachten hoe de overheid (die zo’n 800 
bezwaarschriften ontving) er verder mee omgaat. In elk geval liet Ardea haar stem horen. Zoals we dat ook deden over de inrichting 
van een joggingpad onder de broedkolonie van Blauwe reigers in het Schoonselhof en over de plaatsing van rattenvergif op de verlaten 
stadsboerderij te Wilrijk (wat nefast is voor uilen en Torenvalken die vlakbij broeden). Ook voor de Gierzwaluw trommelen we meer en 
meer mensen en diensten op om mee te werken aan een vogelvriendelijker patrimonium. Kortom: Ardea kijkt niet enkel naar vogels, 
we geven ook meer en meer tegengas waar het hen niet voor de wind dreigt te gaan! 
Voor wie tijdens de komende warme maanden wil genieten van een frisse wind, is het aanbod van Ardea activiteiten een must. Met 
o.m. excursies naar Tiengemeten (NL), het Zennegat, Schiermonnikoog (NL, volzet) en trektelling op de Scheldedijk valt heel wat 
windenergie op te doen. Maar ook het bezoek aan het vogelringstation van Aavallei, de supergezellige (annex gezellig samenzijn) 
nestkasten timmersessie en de Notenkraker-safari (met cosy mini-busjes) zorgen zeker voor een onvergetelijke zwoele bries in uw 
natuurbeleving. En voor het uit je gedachten waait schrijf je je best nu al in voor de aanstormende nieuwe vogelcursus ‘Meeuwzucht’. 
Ook dan zal er ongetwijfeld veel wind te noteren zijn!

Namens Vogelwerkgroep ARDEA,

Joris Van Reusel• 

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

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.

Veel wind !
ARDEA nieuws zomer 2019
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Insectenparasieten in de Weerribben-Wieden (NL)

 Lieve Deceuninck & Guido Van Boeckel

Rietvelden, trilveenmoerassen en hooilanden
Wat doet een paddenstoelliefhebber tijdens een libellenva-
kantie in de Weerribben-Wieden (NL) en dan nog in de vrij 
droge voorjaarsmaand mei 2019? Eerst en vooral genieten 
van de prachtige rietvelden, trilveenmoerassen en hooilanden 
natuur lijk met de vele libellen en juffertjes ‘in het groen’. 
De recent in Nederland voorkomende Sierlijke witsnuitlibel 
(Leucorrhinia caudalis) hebben we dit jaar op meerdere deelge-
bieden waargenomen. Hopelijk mogen we deze elegante soort 
binnenkort ook in Vlaanderen spotten. 
We troffen ook Echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi) aan in 
grote aantallen naast Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius), 
bloeiende Krabbenscheer (Stratiotes aloides) en Ronde zonne-
dauw (Drosera rotundifolia). 

Zwammen zoeken in het voorjaar
Een week van wandelen en fietsen leverde me een bijzonder 
kort paddenstoelenlijstje op. Buiten een Vlokkig veenmos-
klokje (Galerina paludosa), enkele exemplaren verspreid staand 
in het veenmos en een Gewone zwavelkop (Hypholoma fascicu-
lare) merkte ik verder geen plaatjeszwammen op. Zelfs over-
jaarse houtzwammen stonden er maar stoffig bij. Dan maar 
zoeken naar door schimmels geïnfecteerde insecten.

Insectenparasieten
Kilometers lang de bermen afstruinen naar halmtoppen en 
bloemschermen van Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) re-
sulteerde uiteindelijk in slechts enkele waarnemingen van 
geïnfecteerde, dode insecten. Nochtans vallen deze doorgaans 
goed op omdat ze zich hoog op een grashalm bevinden met de 
kop naar beneden gericht en de vleugels gespreid. 

De insecten worden aangetast en gedood door schimmelpara-
sieten uit de groep (phylum) Entomophthoramycota (Grieks 
‘entom‘: insect + ‘phthora’: vernietigen). Voorheen behoorden 
ze tot de Zygomycota maar recentelijk en na moleculair onder-
zoek werden ze in een eigen groep geplaatst. Zij vormen onge-
slachtelijke sporen (conidiën) door celdelen af te snoeren die 
elk tot een nieuwe zwamvlok kunnen uitgroeien.

Van zodra een insect in contact komt met zulke schimmelspo-
ren groeien die sporen uit tot zwamdraden om zo een zwam-
vlok te vormen in het insect. Dit proces duurt 1 à 2 dagen. Vlak 
voor de dood van het insect zal het zich naar de top van een 
grashalm of bloem begeven en die specifieke houding aanne-
men. Deze houding wordt veroorzaakt door de schimmel waar-
door het insect zich meestal met de kop naar beneden keert, 
de halm goed vastklemt met de poten, de vleugels spreidt en 
de kop aandrukt tegen de halm of bloemstengel. Van zodra het 
insect dood is groeien de zwamdraden verder uit waardoor de 
segmenten van het insect uit elkaar geduwd worden en een 
bandering zichtbaar wordt. Met een loep kan je bij een goed 
ontwikkelde schimmel de conidiosporen aan de top van de 
witte schimmelhaartjes (de conidioforen) waarnemen.

Over de reden van de typische houding die het insect aanneemt 
onder invloed van de schimmel bestaan er twee hypothesen: 
1. de paarhouding wordt nagebootst waardoor andere in-

secten aangetrokken worden en sneller geïnfecteerd raken
2. sporen zijn makkelijker vanop een hoge halmstengel te 

verspreiden door de wind. 

Tijdens onze vakantie konden we meermaals vaststellen dat 
geïnfecteerde insecten bezocht werden door gezond lijkende 
maar soms ook door reeds geïnfecteerde insecten. Bij deze 
laatste is het achterlijf dan al flink gezwollen.
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De insectendoders van deze groep zijn zeer substraatspeci-
fiek wat betekent dat er voor elke insectengroep, of soms zelfs 
soort, er wel een afzonderlijke schimmelsoort bestaat. Toch is 
taxonomisch nog niet alles uitgeklaard en zijn er ook na mo-
leculair onderzoek nog onduidelijkheden. 

Twee insectensoorten en hun schimmel werden onderzocht. 
Als eerste Strontvlieg (Scathophaga stercoraria), deze is vaak 
in moerassige gebieden te observeren en komt dus niet uit-
sluitend op koeienvlaaien voor. Met de uitgebreide Europese 
determinatiesleutel (Keller, 2007) bleek het om de parasiet 
Entomophthora scatophaga te gaan, een soort die in 1888 be-
schreven werd door de Belg Giard. 

De schimmel op Strontvlieg is echter heel nauw verwant met 
de parasiet, Entomophthora muscae, die voorkomt op de 
familie van de Echte huisvliegen (Muscidae) en microscopisch 
moei lijk te onderscheiden. Meerdere studies hebben onder-
zoek ge voerd in hoeverre de sporen van die schimmelsoort ook 
andere insectengeslachten of families kunnen infecteren. Door 
tegenstrijdige onderzoeksresultaten is het nog even wachten 
of E. scatophaga als soort zal kunnen blijven bestaan of syno-
niem gezet zal worden met E. muscae. 

Verder werd ook nog een Grote dansvlieg (Empis tessellata) 
onderzocht die op basis van de gastheer geïnfecteerd zou kun-
nen zijn met Furia ithacensis. Microscopisch onderzoek wees 
echter opnieuw naar Entomophtora muscae.

Veiligheids- en makkelijkheidshalve, dus zonder kennis van 
het insect of microscopisch onderzoek van de schimmel, kun-
nen in waarnemingen.be zulke vondsten als Entomophthora cf 
muscae ingevoerd worden.

Deze buitenlandse vakantie resulteerde alvast in belangstel-
ling voor vondsten in de nabije omgeving.

Meer lezen? 
Gryganskyi AP, Humber RA, Stajich JE, Mullens B, Anishchenko IM, et al. 
(2013) Sequential Utilization of Hosts from Different Fly Families by Geneti-
cally Distinct, Sympatric Populations within the Entomophthora muscae Spe-
cies Complex. PLoS ONE 8(8): e71168. doi:10.1371/journal.pone.0071168

Jensen AB, Eilenberg J, 2001. Genetic variation within the insectpathogenic 
genus Entomophthora, focusing on the E. muscae complex, using PCR-RFLP 
of the ITS II and LSU rDNA. Mycological Research 105: 307–312.

Keller, S. 2007. .Entomophtorales
h t t p s : / / p u b l i c a t i o n s . e u r o p a . e u / e n / p u b l i c a t i o n - d e t a i l / - /
publication/9a6888dd-4af5-41e6-a773-b69d5a62bb18

Mike insect keys, Keys for the identification of British Diptera https://sites.
google.com/site/mikesinsectkeys2/home 

Naturalis Biodiversity Center Soortzoeker Insectenordes Nederland: https://
determineren.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/in-
dex.php?epi=54

Verheyde Fons, Online determinatiegids insecten: https://www.debron.be/
images/Determinatiegids_Insecten_v_2_2017_Fons_Verheyde.pdf

Waarnemingen: https://waarnemingen.be/species/25399/

Aangetaste Grote dansvlieg

Fotogids larven van libellen (Christophe Brochard & Ewoud van der Ploeg)
Noordwest Europa - meer dan 80 soorten - unieke foto’s

Een complete fotogids voor de herkenning van libellenlarven. Beschrijft 80 soorten larven van libellen en wa-
terjuffers van Noordwest-Europa. Met heldere soortbeschrijvingen, achtergrondinformatie over de ecologie van 
libellen, het zoeken, vangen en uitkweken en waarnemingstips. Geïllustreerd met meer dan 650 unieke foto’s 
van libellenlarven en hun leefmilieu. 

- 650 spectaculaire foto’s van de libellenlarven en hun leefmilieu
- Ruim 80 soorten libellen en waterjuffers van Noordwest Europa
- Uitgebreide soortbeschrijvingen
- Per soort: waar vind je de larven en wat is het beste moment?
- Praktische informatie over het zoeken en uitkweken van larven
- Handige verwijzingen naar het ‘larvenhuidjesboek’

Dit boek is een logische aanvulling op de succesvolle ‘Fotogids Larvenhuidjes van Libellen’. 

Ewoud van der Ploeg is een veelzijdig ecoloog en preparateur van insecten.

Christophe Brochard is bioloog, gedreven natuurfotograaf en directeur van het ecologisch adviesbureau Bureau Biota. Al van jongs af aan 
vond hij het een uitdaging om alle organismen op naam te kunnen brengen. Christophe heeft veel ervaring met inventarisatie- en moni to-
ringsprojecten. Tevens is hij auteur van diverse natuurboeken. Voor KNNV Uitgeverij schreef hij o.a. de Fotogids Larvenhuidjes van Libellen 
en de Fotogids Larven van Libellen. Zijn beelden verschijnen in vele boeken en tijdschriften.
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Fort 7 nieuws                   Tuur Wuyts

Op 10 maart woedde er een zware storm over het land en ook fort 7 werd niet gespaard. Er was takbreuk en een aantal bomen 
braken af of waaiden om met wortelkluit  en al.  Het beheerteam  had nadien de handen vol om de wandelwegen terug vrij te 
maken.                                                                                       
Zoals gewoonlijk werden in het voorjaar  nu en dan Bergeenden, Kuifeenden en Futen gezien maar ook dit jaar zal het niet tot een 
broedgeval komen.          
Door de uitbreiding van de rietkraag verhopen we reeds  een tijd dat de Kleine karekiet zich zal vestigen en op 6 mei zong  een 
mannetje  urenlang in deze biotoop maar de volgende dag was deze vogel niet meer te horen.                       
De  Buizerd  bezoekt gans het jaar  het fort  maar in de lente zien we soms meerdere exemplaren  samen. Zo cirkelden op 6 april  
zelfs 6 en op 28 april 5 exemplaren geruime tijd boven het  domein !  Schitterend om dat te zien !          
De pijlsnelle, rechtlijnige vlucht van de IJsvogel over het fortwater  is steeds een  aangename verrassing zoals waargenomen op 
18 april en 8 mei.     
Op plantengebied constateren we een uitbreiding van Salomonszegel en Slipbladige ooievaarsbek op diverse plaatsen en Vo-
gelmelk is op een bepaalde groeiplaats uitgebreid met exemplaren die dit jaar ook tot bloei komen.  Vermeldenswaardig is het 
terug verschijnen van Kruipend zenegroen na jaren afwezigheid.  Blaartrekkende boterbloem houdt stand in de greppel naast de 
rietkraag. Op de plaats waar verleden jaar een prachtexemplaar van de Bosorchis stond is terug een rozet verschenen. Hopelijk 
ontluiken er weer  talloze bloemen uit de stengel.
Zwavelzwam is een grote opvallende paddenstoel  die opvalt door zijn fel 
gele en oranje vruchtlichamen. Na een tijdje verkleurt dit tot ivoorkleur om 
uiteindelijk te verbrokkelen en te verpulveren.
Op het einde van april en begin mei was het vrij fris zodat we nog maar 
sporadisch vlinders konden observeren en bewonderen. Toch nog even ver-
melden dat er op  18 mei een exemplaar van de Kolibrievlinder(foto) gezien 
werd door de beheerploeg. Het is een dagactieve nachtvlinder en tevens 
trekvlinder. Nu is het uitkijken naar de zomer en hopelijk wordt het niet al 
te extreem wat temperaturen en neerslag betreft. 

Bron foto’s: pixabay
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Filmavond
 9/ 3/2019 - 80 deelnemers
Leiding: Tuur Wuyts
Verslag: Frank Gerard
                                                
Zaterdag 9 maart organiseerde Natuur-
punt Antwerpen haar laatste winter-
sessie van het seizoen 2018 – 2019. 
Een tachtigtal Zuidranders, aangevuld 
met supporters van de Vogelwerkgroep 
Ardea,  Natuurpunt Hobokense Polder 
en enkele sympathisanten van de film-
makers vulden het auditorium van het 
districtshuis van Wilrijk voor een geva-
rieerde en boeiende filmavond met werk 
van eigen leden.

Na een korte inleiding van de sessie-
voorzitter a.i. Tuur beet Guy Borremans 
de spits af met een reeks schitterende 
natuurbeelden en kortfilms. De beelden 
gaven een goed overzicht van enkele re-
cente Ardea activiteiten: de tellingen op 
de vogeltrektelpost Hobokense Polder, de 
zeevogelsafari voor de Nederlands Delta,  
Lac du Der (Fr)  met Kraanvogels. Ook 
één van de laatste “top evenementen” in-
gericht door Ardea, de Tarifa reis, kwam 
uitgebreid aan bod met niet alleen aan-
dacht voor de migrerende roof vogels en 
ooievaars, maar ook zeezoogdieren in 
de straat van Gibraltar, landschappen 
en de plaatselijke flora. Deze impres-
sies werden afgewisseld met werk uit de 
eigen portfolio met o.a. Zwarte specht in 
actie, eierstelende Vos,  jagende reigers,  
burlende herten en duifetende Havik,  
aangevuld met de exploten van sociaal 
incapabele Michiel op gebied van natuur-
beleving en bescherming.
Dan de pauze om te bekomen van deze 
montage  waarbij door de aanwezigen 
de contacten werden hernieuwd  en af-
spraken voor het nieuwe seizoen werden 

bevestigd.
De tweede helft van deze film- en beeld-
avond startte met de beeldmontage van  
Luc Van Schoor “Oog in oog met de Par-
dellynx” die met de technische kennis 
van  Marc Teeuws  in elkaar was gesto-
ken. Naar goede gewoonte becommenta-
rieerde  Luc  gedurende 25 minuten op 
een knappe wij ze zijn beelden en ver-
strekte hierbij heel wat informatie over 
de habitat, leefwijze en bedreigingen van 
deze zeldzaamste Europese katachtige, 
en vulde deze aan met nuttige tips voor 
Pardellynx watchers in spe die dit bij-
zonder dier life zouden willen zien in el 
Parque Natural Sierra de Andujar.

De spanning of we de Pardellynx wel zou-
den zien werd geleidelijk opgebouwd met 
als hoogtepunt  de twee Pardellynxen 
die zich rustig in hun leefgebied lieten 
bewonderen en de op het einde weglo-
pende Pardellynx met op de achtergrond  
een welgekozen begeleidende muziek.
Vervolgens toonde William Van Doninck  
zijn kortfilm over het Frijthout en de 
inauguratie van dit nieuwe natuurgebied 
in Hove. Een bewijs dat het aanleggen 
van natuurgebieden in ons dichtbe-
bouwde Vlaanderen nog wel kan mits 
men wil en geëngageerde burgers het ini-
tiatief nemen en het beleid mede aanstu-
ren.
Als afsluiter  presenteerde William zijn 
film ‘Kleine Nete’. Deze deels laagland, 
deels getijdenrivier, werd over haar loop 
van 45 km gevolgd van de brongebieden 
tot aan de monding te Lier in de Grote 
Nete met aandacht voor het landschap, 
erfgoed en culturele weetjes. Deze film 
laat zien dat ook in onze provincie nog 
mooie te ontdekken natuurgebieden te 
bezoeken zijn. 
Bedankt Guy, Luc en William voor de in-

teressante en geslaagde avond met zeer 
afwisselende prachtige beelden en films.

Noordelijk Eiland te  Wintam                                                                                                         
16/3/2019 - 10 deelnemers
Gids + verslag:  Tuur Wuyts  
Leiding: Wim Vandeweyer                                           

Exact een half jaar geleden  dat onze af-
deling dit gebied nog bezocht, dus waren 
we benieuwd  wat er thans zou te obser-
veren zijn. We kregen typisch maarts 
weer met wat zon, hagel, regen en  koude 
wind maar ook met een magnifieke maar 
ook  soms dreigende wolkenhemel. Op 
de plas tegenover de schuilhut zagen we, 
buiten eenden, ook een Tureluur. Op de 
tweede plas zwommen vooral Berg- en 
Slobeenden en op de grote plas, kant Ru-
peldijk vele Kok- maar ook enkele Zwart-
kopmeeuwen. 
Verder de te verwachten eendensoorten 
als Krak-, Kuif-, Tafel-, Berg- en Slobeen-
den + een aantal Wintertalingen.  Op de 
slibrand een Witte kwikstaart. Enkele 
Dodaarsjes doken regelmatig onder wa-
ter. Aan de Rupelkant werd tussen het 
riet en de vlier- en wilgenstruiken even 
de Cetti’s zanger gehoord door een alerte 
deelneemster !
Andere zangvogels waren op onze wan-
deling praktisch afwezig.
Aan de zijde van het zeekanaal werden  
op de grote plas nog 2 Scholeksters, 
een groep Kieviten,  1 Kluut ,  een 12-
tal Kleine mantelmeeuwen,  Zilver- en 
Stormmeeuw geteld.       
Roofvogels  ontbraken op het appel.
Even nog enkele plantjes vermelden: 
een rozet van Wouw en op het zandige 
gedeelte van de kanaaloever massaal 
Vroegeling.
Een tochtje met de klokvaste veerboot is 
altijd een vast onderdeel van deze klas-
sieker onder de vogeltochten.       
Het Noordelijk Eiland is een natuurge-
bied dat nooit teleurstelt ! 
 

  tekening Slobeend (m)

 Verslagen te verzenden naar Tuur Wuyts, Mestdaghplein 15/4, 2610 Wilrijk of mail naar arthurwuyts@telenet.be
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Voorjaarswandeling Uilenbos 
 7/ 4/2019 - 80 deelnemers
Gids: Gerda De Gheselle
Leiding: Hugo Waeterschoot
Verslag   Hugo Waeterschoot

Wat een verrassing die morgen… een 
80-tal wandelaars, waaronder heel wat 
kinderen, stonden te popelen om het 
Uilenbos te bezoeken. Het leek wel alsof 
heel Hove op de afspraak was. Een hele 
opdracht om die in twee groepen rond 
te leiden, maar het verliep erg vlot. De 
zon priemde die morgen door de bomen 
waardoor de uitbundige voorjaarsflora 
nog beter tot zijn recht kwam. De bosane-
monen en de witte klaverzuring stonden 
in grote getale open wat een fijne witte 
ondertoon aan het bos gaf. Meer kleur 
aan de beekkant, met heel wat dotter-
bloemen… ondanks de lage waterstand. 
Maar “de Kings of the day” waren zon-
der discussie de sleutelbloemen: trots en 
parmantig stonden ze te bloeien al moes-
ten de deelnemers er wel iets voor over 
hebben. In de weken ervoor had de storm 
heftig huisgehouden in het Uilenbos en 
sneuvelden er heel wat canadabomen 
maar ook amerikaanse eiken, inlandse 
eiken en een grote beuk. Wat een ravage. 
Gelukkig was de werkploeg er in geslaagd 
om de paden grotendeels vrij te maken. 
Om de deelnemers aan de wandeling op 
te warmen lieten we ze een aantal omge-
zaagde boomdelen wegrollen… best een 
aardig zicht. Enkele reeën en een haas 
lieten zich even bewonderen, al ging het 
erg snel; maar vooral de haksporen van 
de Zwarte specht en het geluid van de 
Middelste bonte specht maakten indruk 
op de groep. Het Uilenbos heeft duidelijk 
altijd heel wat verassingen in petto.

Mariene excursie 
22/ 4/2019 - 20 deelnemers
Leiding/verslag: Hugo Waeterschoot

Een mariene excursie, zelfs op paasmaan-
dag, trekt altijd volk en staat steeds borg 
voor verrassingen. Deze afsluiter van de 
cursus rond het mariene leven aan onze 
kust begon onder een goed gesternte. 
Een zonnige dag, windstil en hoge druk, 
twee dagen na volle maan zorgen immers 
voor een extra lage waterstand zodat we 
vlot tot bij de meest interessante getijde-

zone konden. Na wat uitleg over de wie-
renzonering en de impact van golfslag 
op de biodiversiteit…werd er gegraven 
in het zand/slib naar mariene wormen 
en schelpdiertjes. Minuscuul klein maar 
het waren er wel veel, heel veel … wat 
meteen de aanwezigheid van heel wat 
hongerige steltlopers op het slib ver-
klaarde. De klok tikte richting laag water 
en de suikerwieren kwamen met hun ko-
pje reeds boven het water te liggen. Dat 
doet zich maar om de 14 dagen voor bij 
extra laag water. Dus tijd voor de ontdek-
king van deze wonderlijke zone. En dat 
was vandaag niet minder zo! Tientallen 
zee spinnen (foto), verscheidene sponzen 
(Brood spons, Platte beursspons, …) en 
vooral veel zakpijpen (Knotszakpijp, 
Zeebes, Doorschijnende zakpijp) lieten 
zich fijn bekijken… al bezorgde dit wel 
wat spierkramp bij de gids wanneer hij de 
zware steen zo opgetild hield. Maar ook 
wat minder opvallende soorten zoals de 
keverslak of de eitjes van naaktslakken 
en purperslakken passeerden de revue. 
Deze excursie vandaag bewees het eens 
te meer: de zee blijft een heel rijke bio-
diverse biotoop met groepen en soorten 
die enkel in dit marien milieu voorko-
men. Iedereen kon nadien uitblazen op 
het strand waar we de picknick veror-
berden en genoten van de voorjaarszon. 
Zalig. 

zakpijp
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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.

Indien u rAntGroen enkel elektronisch wenst te ontvangen kan u dit melden bij Stany - 
stanislas.marichal@telenet.be

p. 23 boven & onder: Sierlijke witsnuitlibel (m)
p. 24 boven: Roodborsttapuit - onder: door schimmel geinfecteerde strontvliegen (zie artikel studie)

Lessevallei
 5/ 5/2019
Leiding/verslag: Hugo Waeterschoot

Een wat eigenaardig voorjaar met een 
heel warme paasperiode gevolgd door 
vorst en sneeuw in de Lessevallei zorgde 
voor een wat ander zicht op de voorjaars-
flora dan wat we gewoon zijn op deze 
voorjaarswandeling langsheen de Lesse.  
Na een treinrit je van slechts 8 minuutjes 
wachtte er ons een hele dag wandeling 
vol “rust” want we zijn geen kano’s of 
wandelaars tegengekomen. Gek dat men-
sen zich zo laten leiden door onguns-
tige weerberichten die uiteindelijk niet 
uitkwamen. Wat opviel was dat de Bos-, 
Gele anemoon en Sleutelbloemen reeds 
uitgebloeid waren terwijl er nog volop 
overal Oranjetipjes rondvlogen welke 
belangrijk zijn voor de bevruchting van 
deze laatste soort. Het gevolg van deze 
knotsgekke voorjaarsweerperiode? Maar 
des te mooier waren de velden, letterlijk 
velden vol Daslook en Wilde judaspen-
ning (foto). Aangezien beide soorten erg 

geurig zijn werden we bijna bedwelmd 
tijdens de wandeling. Ook de Mannetjes-
orchis stond in bloei alsook heel wat 
Zandscheefkelk, Grote schubwortel en 
Bolletjeskers. Maar de verrassing van de 
dag was toch wel de vondst van de Schub-
varen langsheen de spoorwegberm. De 
Grote gele kwik liet zich ook meerdere 
keren mooi zien en de Goudvink liet zijn 

“ping” duidelijk horen… maar geen Wa-
terspreeuw op het appel vandaag. Deze 
klassieker onder de voorjaarswandelin-
gen in de Ardennen is steeds een ver-
kwikkende aanzet naar de lente.
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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 juli: vlinders & libellen op Groen Neerland
13 juli: vogelexcursie Tiengemeten
14 juli: pinteling
*21 juli: Rondje Pontje
28 juli: zomerwandeling fort 7
 4 augustus: stiltewandeling Hingene
11 augustus: vogelringstation + Schupleer
*17 augustus: nestkasten timmeren
18 augustus: het Grote Netewoud
24 augustus: historische rondleiding fort 7
25 augustus: vogels spotten aan het Zennegat
31 augustus: plantentuin Meise
 1september: vogel-verrassingstocht
 1 september: fort 7 happening
 8 september: busexcursie Warche
*15 september: expeditie Notenkraker
21 september: start herfsttrektellingen
21 september: historische rondleiding fort 7
22 september Averbode bos & heide
 6 oktober: Paddenstoelenwandeling
 6 oktober: historische rondleiding fort 7
13 oktober: Uilenbos
26 oktober: historische rondleiding fort 7
27 oktober: Anderstad

Teksten voor het volgend nummer 
graag tegen 15 augustus


