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Michel Geysemansstraat 21 
2610  Wilrijk
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natuurpunt
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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
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Groen Neerland:
 Rudi Leemans - 03/828 43 16
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Uilenbos: 
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Edegemse beekvallei:
Edegemse.beekvallei@zuidrand.be
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Natuur in stand houden en ontwikkelen is meer dan 
natuurgebieden verwerven en beheren

Als afdeling hebben we ons de laatste jaren vooral toegelegd op het behoud en de uitbouw van 
nieuwe natuur en natuurverbindingsgebieden, denk maar aan de aankoop van het Uilenbos, 
Aen den Boeren leeger langs de Edegemse beek en de inrichting van Frijthout te Hove.  Via de 
milieuraden van Edegem en Hove benadrukten we hoe belangrijk het verbinden met groene linten 
van deze gebieden is. Enkel op deze wijze kunnen insecten, amfibieën, zoogdieren en planten 
gepast migreren. Gelukkig is de aandacht hiervoor gegroeid zij het met “horten en stoten”, getuige 
de  aandacht voor het geitenpad te Wilrijk en het openhouden van het oude tracé van de grote ring 
langs de zuidrand van Edegem en Hove. Anderzijds blijft er de druk van de actieve sportrecreatie 
die meer en meer grondoppervlak opeist in kwestbare gebieden door vaste sportinfractructuur en 
grote parkings (voorbeeld Kattenbroek). Ook de argwaan van de landbouw om samen met ons de 
biodiversiteit in open ruimte te beheren, blijft nog een pijnpunt. Tijd dus voor een structurele 
ommekeer.

Begin kleinschalig !

Op de dag dat ik deze intro schrijf was ik getuige van een Ardea activiteit (de plaatselijke 
vogelwerkgroep van Natuurpunt) 
waarbij  een twintigtal vrijwilligers 
nestkasten voor Gierzwaluwen en 
Steenuilen aan het timmeren waren. 
Jong en oud, allemaal even gedreven. 
In onze verstedelijkte rand waarbij 
woningen (terecht) gerenoveerd 
worden, is er immers bij de herinrichting 
weinig aandacht voor soorten die in 
oude herenhuizen hun woonst hebben. 
De Huiszwaluw is al een decade of twee 
verdwenen in onze afdeling, maar ook 
de Dwergvleermuis en de Gierzwaluw 
hebben het moeilijk. Hierbij is het niet 
een gebrek aan voeding (insecten waaronder muggen) die de oorzaak is van de achteruitgang 
maar wel het gebrek aan “huisvestingsplaats” ten gevolge van renovatie (een beetje cynisch, niet)! 
Vandaar het belang om op een systematische manier nestgelegenheid te voorzien bij de 
(noodzakelijke) renovatie van woningen. Gisteren stelde ik daarom voor om dit punt actief 
op de agenda van de milieuraden te plaatsen: voorzie bij bouwvergunningen steeds de vraag hoe 
huisvesting voor lokale diersoorten, waar het kan, mee geïntegreerd kan worden in het bouwproject. 
Ik ben er zeker van dat velen hiervoor openstaan. 
Hetzelfde geldt voor de inrichting van tuinen en terrassen. De buxus heeft afgedaan en heeft, 
denk ik, bij velen de ogen geopend dat niet streekeigen planten en struiken dikwijls geen natuurlijk 
verdedigingsmechanisme hebben, met desastreuze gevolgen. Vandaar het belang van onze 
jaarlijkse “behaag natuurlijk actie”. Door streekeigen plantgoed (struiken, klimplanten en bomen ) 
aan te planten zorg je voor een duurzame begroeiing in evenwicht met de lokale natuur, maar draag 
je tevens bij om lokale soorten zoals vlinders mee in stand te houden. Het belang van een tuin, een 
groen terras of zelfs een tegeltuin als  “lokale stapstenen” voor natuur moet echt niet onderschat 
worden. Voor kleine zoogdieren, vlinders en insecten is het bijna een noodzaak geworden in onze 
streek. Vandaar onze oproep om maximaal in te zetten op de aanplant van zulke stapstenen door 
massaal in te tekenen op de aankoop van lokaal groen (zie verder in dit nummer).

Maar denk en plan ook groots !

Als we willen we verhinderen dat reeën, hazen, Boerenzwaluwen, Kieviten en vele andere soorten op 
langere termijn uitsterven in onze regio, dan moeten we vooral inzetten om de groene linten in 
onze regio verder uit te bouwen en te verbinden o.a. door het openhouden van groene ruimtes 
(denk maar aan de Edegemse beekvallei) en het wegnemen van barrières in de open ruimte.

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: herfstbeeld
 Foto’s p.2: boven: Boomvalk - foto: Guy Borremans - onder: Wespendief - foto: Kathy De Lange
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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 %. 

Voor het kruisen van wegen zijn er obstakels die verschillende oplossingen 
vereisen, gaande van gemakkelijk (het aanleggen van eekhoornbruggen) tot 
infrastructureel moeilijk ( bv. paddentunnels). Zo wordt er in Denemarken 
bijvoorbeeld bij alle belangrijke wegenwerken de vraag gesteld naar “welke 
kleine infrastructuurwerken behulpzaam zijn voor de bescherming van 
dier en plant”! Op dat ogenblik kost het bijna niets… tenzij aandacht op het 
gepaste moment! Naar zulk een structurele aanpak moeten we de komende 
jaren zeker streven.  
Een mijn inziens relatief makkelijke ingreep die snel veel resultaat kan 
opleveren qua biodiversiteit, is het meer natuurlijk invullen van de 
randzomen van landbouwterreinen. Aan de rand van bossen en beken 
dienen landbouwers inderdaad een strook vrij te houden variërende van 
1 tot 5 meter waar niet op mag geoogst of bemest worden. Zelden wordt 
dit nageleefd en indien zo, dan wordt ook hier veelal een monotoon 
graslandschap ingezaaid. Ga eens even over de grens naar Duitsland, Frankrijk of nog beter naar de Baltische Staten: dan zie je 

bloemenweiden vol zoemende insecten, vlinders en akkervogels. Bovendien 
krijgt de boer hier gepaste (Europese) subsidies voor. Tijd dus om samen 
met de streekvereniging Zuidrand en de boeren aan tafel te gaan zitten om 
dit ook bij ons uit te bouwen. 
Het is immers onze gezamelijke plicht om grond en landschap niet enkel 
als een gebruiksgoed te zien maar ook als een duurzaam goed waar natuur 
en biodiversiteit in stand moeten gehouden worden. We zouden er achteraf 
enkel maar wroeging over hebben indien we ons hiervoor onvoldoende 
zouden voor hebben ingezet.
De komende 6 jaar zullen we samen met de natuur en  milieuraden in Hove, 
Edegem en Wilrijk en de Streekvereniging dus nog hard moeten werken.  
We rekenen ook op jullie.

Hugo Waeterschoot

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 
vervoer) en we eindigen om 16.30 u. ter plaatse. Je kunt recht-
streeks naar het gebied gaan, dan verwachten we je om 14.00 u. 
op de parking van het Vrieselhof (bij het infobord). Zij die wil-
len kunnen 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)

Zondag 6 oktober - 13.30 u.
Paddenstoelenwandeling Vrieselhof
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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

Vandaag dezelfde 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

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 paddenstoelen 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

Zondag 13 oktober - 10.00 u.
Herfstpracht in het Uilenbos

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
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Het wordt deze keer een duo-excursie. In de voormiddag ma-
ken we gebruik van de expertise die we in huis hebben over het 
Belgisch oorlogsverleden. In de namiddag doen we een natuur-
wandeling rond het Fort van Ertbrand.
Op de middag verplaatsen we ons met een tussenstop in een 
café om de picknick te verorberen.
Je kan natuurlijk ook alleen aan één van beide activiteiten 
deelnemen.
Voormiddag Monumentenwandeling,  
Bunkers en loopgraven in het Mastenbos, een Duitse linie met een 
Belgische kern.

‘Antwerpen? Onneembaar!’, zo dacht men in 1914 aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Maar reeds op 10 okto-
ber marcheerde het Duitse leger de stad binnen. Ze behielden 
een deel van de bestaande verdedigingswerken, maar ze bouw-

den ook nieuwe linies. De best bewaarde resten daarvan liggen 
als stille getuigen in de bossen rond Antwerpen, met het Mas-
tenbos in Kapellen als blikvanger.  
Struin eens door een loopgraaf, kruip in een bunker en ervaar 
eens hoe erfgoed wordt ingepast in het  wisselende en halfopen 
karakter van het bos.
Erfgoed en natuur, twee handen op één buik en daar gaan we 
voor. 
• honden zijn niet toegelaten in de loopgraven. 
• hou rekening met de weersomstandigheden, na een 
lange regenperiode kunnen de loopgraven er  wat slijkerig bij-
liggen, voorzie gepast schoeisel of laarzen.
• inschrijven noodzakelijk (NIET voor de namiddag)
Namiddag Natuurwandeling,  
We doen een wandeling door het heidegebied rond het Fort van 
Ertbrand en door het Mastenbos aan de overkant van de straat.
Robert en Fonne zijn twee geroutineerde Natuurpunters die 
de gebieden kennen als hun broekzak. Vogels, planten, mos-
sen, paddenstoelen, alles kan aan bod komen, waar mogelijk zal 
Walter ook een steentje bijdragen. Het Fort en het bijhorende 
heide- en bosgebied werden enkele jaren geleden aangekocht 
door Natuurpunt. Het is nu 90 ha groot en sluit bijna aan aan 
het Grenspark Kalmthoutse Heide. Het Mastenbos hoort toe 
aan het Agentschap Natuur en Bos en is 180 ha groot. Zoals 
zijn naam laat vermoeden vind je er percelen met dennen, maar 
ook recent ingerichte heide. Dat het vroeger een kasteelpark 
was zie je aan de oude dreven.

Zondag 10 november - 9.15 u.
Mastenbos & Bos van Ertbrand

Zondag 3 november - 13.15 u.
Wandeling in het Zoerselbos

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 

Het Zoerselbos is een 400 ha groot natuur – en bosgebied. Je 
wandelt er onder eikenbossen en naaldhout, op graslanden, 
heide en drassige weiden. Verschillende zeldzame planten en 
1800 soorten paddenstoelen en zwammen bewijzen dat het 
Zoerselbos niet zomaar een bos is. De schrijver  Hendrik Con-
science liet zich inspireren in zijn boeken door dit prachtige 
gebied. 
Linda Lambreghts is hier thuis en we hebben het geluk dat zij 
ons zal gidsen. 
Honden zijn niet toegelaten vanwege de kwetsbaarheid van dit 
stuk natuur.

Afspraak: we vertrekken om 13.15 u. op de Bist te Wilrijk 
met kostendelend vervoer. Einde ter plaatse om 16.30 u. Wie 
rechtstreeks naar daar wil gaan wordt om 14.00 u. verwacht 
aan het Bezoekerscentrum Zoerselbos, Boshuisweg 2, Zoersel, 
2980.
Mee te brengen: loep, verrekijker, fototoestel, stevig schoeisel 
of laarzen bij regenweer.
Gids: Linda Lambreghts
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)
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Vanaf heden schakelt de historische gidsenploeg terug over op 
wintermodus. Dit betekent dat we de gebouwen niet meer be-
treden zolang de vleermuizen hun winterslaap houden in het 
fort. De beheerploeg is weer aan het maaien geslagen waardoor 
de buitenwerken terug zichtbaar worden. Dit is de ideale pe-
riode voor bezoekers om samen met de gids op verkenning te 
gaan boven op het fort. Een open zicht op de geschutsopstel-
lingen geeft immers beter de organisatie van de wallen weer.

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 17 november - 14.00 u.
Historische rondleiding op Fort 7

Zaterdag 16 november - 16.45 u.
Slaapplaatstelling Halsbandparkieten

Inschrijven en kosten voor de voormiddag.
Vóór 31/10/2019  via email  stanislas.marichal@ telenet.be en 
met vermelding van uw  naam.
Prijs per deelnemer € 2, ter plaatse te betalen. Gaat naar de 
gemeente Kapellen.
Afspraak:  vertrek om 09.15 u. aan de Bist te Wilrijk. 
Carpooling aan de standaard prijs.
Het Loopgravenpad start aan de parking langs de Kalmthout-
sesteenweg (Blokskesweg) 120. Die parking vind je in de korte 
bocht aan de Kalmthoutsesteenweg (komende van Kapellen) 
(NB 51° 20’ 10.799”, OL 4° 26’ 19.92”).
Ter plaatse om 10.00 u.
Google Maps https://goo.gl/maps/J9dkSVo7WJfRHLMs5 

Om 13.30 u. aan het info bord van het Mastenbos, Oude Gal-
genstraat 65-11, 2950 Kapellen.
Google Maps https://goo.gl/maps/Pr9dqMpMLwzUBS3T9 
Einde rond 16.30 u. ter plaatse.
Mee te brengen: loep, verrekijker, fototoestel, bottines of ste-
vige wandelschoenen, regenkledij.
Gids vm: Stanislas Marichal - 0478/56 45 84
    stanislas.marichal@telenet.be
    David Wauters
Gids nm: Robert Wynants en/of Fonne Bruggemans
Leiding vm: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Leiding: Walter Van Spaendonk -  0479/ 98 57 77
   Ria - 0474/81 83 53
   walter.van.spaendonk@skynet.be   

Wie had ooit kunnen denken dat de in 1974 vrijgelaten Hals-
bandparkieten uit het Melipark in Brussel zo snel in aantal 
zouden toenemen. Voor vele  mensen is deze exoot een ver-
trouwd beeld geworden in onze tuinen en parken in heel Vlaan-
deren en daarbuiten.
Het gebrek aan natuurlijke vijanden en de zachte winters 
speelden in de kaart van deze fruit- en zaad etende vogels. 
Maar ook hun imposante verschijning (bek) en het leven in 
luid ruchtige groepjes maakt dat zij stand kunnen houden en 
territoria kunnen opeisen ten nadele van onze inheemse zaad-
eters en holenbroeders  zoals spechten, Boomklever en Kau-
wen.
Op vraag van Natuurpunt Studie heeft ARDEA zich geënga-
geerd om mee te werken om de grootte van de Halsbandparkie-
tenpopulatie in kaart te brengen. Dit kan alleen door de slaap-
plaatsen van deze vogels op te sporen en daar 2x per jaar een 
telling uit te voeren, 1 in het begin van het jaar en de andere op 
het einde van het jaar. Zo krijgen we toch een beeld over het 
broedsucces van deze exoten. Momenteel zijn er in onze regio 
2 slaapplaatsen bekend, 1 in het Kielpark en een tweede op het 
Karel Mestdaghgplein in Wilrijk.
Alle info over nieuwe slaapplaatsen is welkom via mail naar ar-
dea@hobokensepolder.be
Vandaag organiseert ARDEA een slaapplaats telling in het Kiel-
park waar we al enkele jaren de Halsbandparkietslaap plaats 
monitoren met steeds toenemende aantallen. 

Iedereen is welkom om die avond mee te tellen. En misschien 
krijg je ook andere kleurvarianten te zien zoals de Blauwe en of 
Gele halsbandparkiet die we bij vorige tellingen hebben kunnen 
waarnemen. Of wie weet krijgen we wel een Alexanderparkiet 
en/of een Monniksparkiet te zien.
Afspraak: hoofdingang Kielpark, St-Bernardsesteenweg, Ant-
werpen-Kiel tegenover de kerk om 16.45 u .! 
Einde rond 18.30 uur.
Aanmelden gewenst voor 10 november via mail naar ardea@
hobokensepolder.be, of telefonisch via Walter, want in geval 
van slecht weer wordt deze telling verplaatst naar een ander 
moment 
Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker
Gids: Walter De Weger - 0495/23 77 10
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Onze laatste historische rondleiding van 2019 is net zoals in 
november een winterwandeling en dus zullen we de fortgebou-
wen niet betreden. In de plaats daarvan maken we een tocht 
over de wallen en langs het terreplein waar we een mooi open 
zicht zullen hebben op de structuur van het fort. Ook de latere 
aanpassingen – door vriend en vijand – zullen belicht worden.
Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde om-
streeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een zak-
lamp.
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74
Gidsen: historische gidsenploeg

Zondag 15 december - 14.00 u.
Historische rondleiding op Fort 7

Zaterdag 7 december- 20.00 u.
Winteravond - inheemse orchideeën

Orchideeën blijven natuurliefhebbers boeien om hun schoon-
heid en om hun plaats in het landschap.     
De voordrachtgever is bestuurslid  van  S.E.M.O.  of de  Studie-
groep Europese en Mediterrane Orchideeën. Walter zal ons niet 
alleen fraaie beelden maar ook boeiende uitleg geven over deze 
merkwaardige plantenfamilie.
Afspraak: Districtshuis Wilrijk  -  Bist, 1 om 20.00 u. Einde 
omstreeks 22.15 u.
Bijdrage in de onkosten:  € 2
Voordrachtgever: Walter Van den Bussche                                                                        
Leiding: Hugo Waterschoot - 03/455 22 12                                                                                               
                  Tuur Wuyts - 03/449 99 11 - 0474/55 25 75

Honingorchis

Zondag 24 november - 10.30 u.
Nationale bosplantactie in de Edegemse beekvallei

Zie verder in dit nummer

Doe eens wat je misschien nog nooit geprobeerd hebt! Het is 
toch al verschillende jaren geleden dat onze afdeling een quiz-
avond organiseerde. Wel, we gaan dat nog eens doen. Het 
wordt een gezellige quiz, waar iedereen gemakkelijk kan aan 
meedoen. De vragen zijn algemeen, dus niet specifiek natuur, 
alhoewel er zeker ook vragen hierover zullen bij zijn. Maximum 
6 deelnemers per ploeg zijn toegelaten. Iedereen gaat sowieso 
met een mooie prijs naar huis, de winnaars uiteraard met de 
beste. Alle GSM - toestellen en dergelijke worden verplicht 
bij het begin uitgezet. Lekkere drankjes en hapjes zijn heel de 
avond verkrijgbaar.
Vergeet niet op tijd in te schrijven! 

Afspraak: Elzenhof, Kerkplein 3, Edegem. Dit is tegenover de 
ingang van Fort 5. Inschrijvingsgeld per tafel:  20 euro
Aanwezig om 19.30 u. voor de inschrijving, bestelling drankje, 
enz. want de quiz zelf start stipt om 20.00 uur. 
Inschrijving: voor 27 november bij Lucy de Nave
            lucy.denave@gmail.com
Leiding: Geert Landuyt -  0497/51 90 54
 Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)
   

Zaterdag 30 november - 19.30 u.
Winteravond – leuke quiz
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Zaterdag 21 december - 18.00 u.
Winterzonnewende op Fort 7
De winter begint maar de dagen worden weer langer. We gaan 
langzaam maar zeker naar het licht toe. Daar zijn we blij om en 
dat vieren we vandaag. We beginnen met een wandeling van 
een uurtje in het natuurreservaat Fort 7. Breng gerust een zak-
lamp of een lantaarntje mee want het is dan al donker. Mis-
schien hebben we geluk en ligt de natuur er feeëriek wit bij.
Bij de terugkomst wachten een knappend vuur, lekkere jenever 
en fijne hapjes. Daarna staat dit jaar Hongaarse goulash met 
rijst op het menu, voor de vegetariërs wordt met plezier voor 
een alternatief gezorgd.
Inschrijven voor 18 december bij Lucy is noodzakelijk. Vermeld 
eventueel of je vegetarisch eet.

Afspraak: de wandeling vertrekt om 18.00 uur stipt aan de 
‘IJsvogel’ op Fort 7, Legerstraat 40 te Wilrijk (schuin tegenover 
nr. 75).
Mee te brengen: eventueel een lichtje of lantaarn, fototoestel, 
gepast schoeisel en warme kledij.
Kosten: (ter plaatse aan de leiding te betalen)  € 12,00 voor 
drank, eten en hapjes.
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)
   lucy.denave@gmail.com
                       

Donderdag 2 januari - 14.15 u.
Nieuwjaarswandeling op Fort 7

Nu 2020 gestart is kan je reeds een wandeling maken op ons 
reservaat Fort 7 om wat uit te waaien en te bekomen van de re-
cente festiviteiten.   We nodigen U uit voor  een rustige wande-
ling met nadien gelegenheid voor het drinken van koffie, thee, 
wijntje of Gageleer in ons lokaal De IJsvogel om nog wat bij te 
praten over het verlopen jaar en plannen te maken voor het 
nieuwe jaar.

Afspraak:  om 14.15 u. aan de ingang van het fort, Leger-
straat nr. 40 (kijk uit naar de spandoeken van NP)
Mee te brengen:  aangepaste kleding en stevige wandelschoe-
nen (laarzen bij regenweer !), ook een verrekijker is aanbevolen.
Gidsen: de fortgidsen                                                                                                            
Leiding: Lucy de Nave - 03/237 99 52
   0485/71 73 48 (enkel op de dag zelf bereikbaar)

Na het uitwisselen van de nieuwjaarswensen duiken we in de 
geschiedenis van de forten. Wanneer is het fort gebouwd ? En 
waarom ? Hoe werkt eigenlijk zo’n fort ? Zorg dat je op tijd aan 
de ingang van Natuurpunt aan Fort 7 staat en onze gids zal u 
met veel plezier door de boeiende historie van de Brialmont-
omwalling loodsen.
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 5 januari - 14.00 u.
Historische rondleiding op Fort 7

Vandaag rollen we de mouwen op en voeren we beheerwerken 
uit in het Uilenbos. 
Het broekbos in het gedeelte van de beekvallei, dient uitgedund 
om voorjaarsflora voldoende kansen te geven…. En dat is een 
intensieve taak!
De werken vandaag bestaan dus voornamelijk uit het verwij-
deren van overtollige opgroei van voornamelijk esdoorn en 
populier. We verwerken het omgezaagde hout en stapelen het 
gepast.

Afspraak: we werken vandaag in 2 shifts: van 10 u. tot 12 u. en 
van 13 u. tot 15 u.
Je bent vrij om één of beide shifts mee te werken. 
Meebrengen: zorg wel voor goede werkhandschoenen en be-
schermend schoeisel en een picknick wanneer je de 2 sessies 
mee doet. Wij zorgen voor soep.
Bij echt slecht weer gaat enkel de voormiddag sessie door.
Leiding: Rolph De Ceulaer - rdeceulaer@hotmail.com
  Hugo Waeterschoot - hugo.waeterschoot@scarlet.be   
  0477/33 23 30

Zaterdag 11 januari - 10.00 u.
Werkdag in het Uilenbos, help je mee ?
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Zaterdag 25 januari - 9.30 u.
Vleermuiswintertelling op Fort 7

Als onderdeel van de vleermuiswintertellingen in gans Vlaan-
deren, tellen we ook dit jaar de overwinterende exemplaren op 
het Fort. Het is ondertussen genoegzaam bekend dat Fort 7 
zeker geen Vleermuizenparadijs is wat betreft overwinterende 
vleertjes in de gebouwen. Nochtans merken we in de zomer 
dat er heel wat vleermuizen voedsel zoeken en rondvliegen. 
Zij zitten vermoedelijk in bomen of overwinteren op andere 
plaatsen. Het Fort geniet om deze reden een bijzonder be-
schermingsstatuut vanwege de Europese Unie als Habitat ge-
bied. Om de telgegevens over de jaren te kunnen vergelijken, 
wordt steeds op een gelijkaardige wijze geteld. 
Wil je meetellen? Dat kan ook dit jaar! 

Afspraak: we verwachten je dan om 9.30 u. aan het Fort (in-
gang lokaal IJsvogel, Legerstraat 40, te Wilrijk). 
Meebrengen: warme kleding en een goede zaklamp en even-
tueel een stel reservebatterijen behoren tot de basisuitrusting.  
De telling duurt tot +/- 15 u. zodat een picknick noodzakelijk is. 
Voorinschrijving bij de leiding is aangewezen aangezien het 
aantal deelnemers beperkt wordt. Activiteit is ook geschikt 
voor jongeren.
Leiding: Hugo Waeterschoot - hugo.waeterschoot@scarlet.be   
  0477/33 23 30

Voor de mensen die 2 weken geleden de historische rondlei-
ding op Fort 7 hebben moeten missen is er goed nieuws! Van-
daag wordt de wandeling van toen herhaald. Je kan dus mee 
met de gids door het fort wandelen. We staan wel nog steeds 
in wintermodus, gebouwen zullen we dus niet betreden. In de 
plaats daarvan nemen we je mee voor een bezoek aan de wal-
len, dewelke nu vrij zijn van begroeiing en dus mooi hun vorm 
laten zien. Dat maakt het voor de bezoeker duidelijker om te 
begrijpen hoe het fort werkte.

Afspraak: om 14.00 u. aan de ingang van Fort 7. Einde 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 25 januari - 14.00 u.
Historische wandeling op Fort 7

Een heel lange en gezonde traditie zetten we ook dit jaar weer 
verder, een vogelexcursie naar Zeeland en Goeree-Overflakkee. 
Telkens wordt het een andere tocht, natuurlijk met veel de-
zelfde ingrediënten zoals daar zijn een bezoek aan Brouwers-
dam, Plan Tureluur met ook de Inlagen aan Zierikzee, de 
“zwanenpolders” aan Zonnemaire, etc. In principe leggen we 
dit jaar het accent op Schouwen-Duiveland. Pas na de voor-

bereidingen worden de stop- en wandelplaatsen vastgelegd. We 
houden ook in de gaten wat er zoal gemeld wordt en passen de 
plannen daarop aan, dat kan tot op de dag zelf gebeuren. Mis-
schien gaan we de Kuifaalscholvers zoeken op Neeltje-Jans, of 
doen een wandeling aan Het Dijkwater. 
Vaste waarden zijn Roodkeelduiker, Grijze zeehond, Kol-, 
Brand- en Rotgans en Slechtvalk. Maar het mag altijd iets meer 

Zondag 26 januari - 7.45 u.
Zeeland & Zuid-Holland (Nl)

Zaterdag 18 januari - 20.00 u.
Werk van eigen leden - libellen

Libellen zijn snel vliegende insecten die zelden van dichtbij 
kunnen bekeken worden.  Vanavond  kunt U ze bewonderen via 
hoogwaardige, kwalitatieve foto’s en filmclipjes die deze volle-
dig scherp laten zien.      
Eerst worden foto’s getoond van de meest voorkomende libel-
len met commentaar over kenmerken om de soorten te onder-
scheiden,  alsook van verse imago’s en oudere imago’s die veel 
verschillen van de afbeeldingen of foto’s in gidsen.   
Daarna  worden foto’s van de meer zeldzame libellen evenals 
een aantal filmclips getoond. We sluiten af met een aantal spe-
ciale of niet alledaagse waarnemingen. Nadien is er ook gele-
genheid om enkele vragen te stellen.

Afspraak:  districtshuis Wilrijk  -   Bist, 1 om 20.00 u.                                                                
      Bijdrage in de onkosten:  € 2                                                                            
Voordrachtgever: Patrick Heivers                                                                                                         
Leiding: Hugo Waeterschoot  -  03/455 22 12 
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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

zijn als Smelleken, Strandleeuwerik en IJsgors. Steltlopers zijn 
er altijd, Steenloper, Zilverplevier, etc., verder meerdere eenden 
en roofvogels.
Als extraatje trakteert ARDEA alle aanwezigen op enkele jen-
everborrels.
Inschrijven: stort € 18/persoon vóór 12 januari, voor studen-
ten is dat € 15/persoon. Jongeren onder 12 jaar met begelei-
ding kunnen gratis mee (wel inschrijven). Gezinnen betalen 
nooit meer dan € 60. Gelieve het bedrag over te schrijven op 
rekeningnummer BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt Zuid-
rand met vermelding van de namen van de deelnemers en een 
tele foonnummer (liefst gsm).
Picknicken doen we in een café waar ook soep te verkrijgen is.

Afspraak:  vertrek om 07.45 u. aan ’t Spant, Boomsesteenweg 
333, Wilrijk en einde rond 19 u. in Wilrijk.
Mee te brengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, 
warme regenvrije kledij en schoeisel, picknick en enkele euro’s 
voor soep en/of drank
Opmerking: bekijk in januari even het programma, mogelijk 
staat er dan een verbeterde versie van deze aankondiging.
Gids: Luc Van Schoor  0494/33 63 09
            lucvanschoor46@gmail.com
Leiding: Walter Van Spaendonk -  0479/98 57 77
   Ria - 0474/81 83 53
   walter.van.spaendonk@skynet.be 
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De “ Opendeur “, die ter vervanging van de 
vroegere Fortengordel werd ingericht, was 
een schot in de roos. Hoewel het op een an-
der tijdstip was, kwamen er toch bijna 700 
bezoekers langs. Het doelpubliek lag ook 
net iets anders, in plaats van fietsers die 
verschillende forten kort konden bezoeken, 
lag de focus op de Wilrijkse bevolking. Voor 
zowel jong als oud was er wel wat te beleven. 

Bezoekers konden genieten van een his-
torische wandeling en/of van een natuur-
wandeling met educatieve stands.
Voor de kinderen, die de dag erna opnieuw 
naar school moesten, was er een zoek-
tocht. Ze volgden diersporen en werden al 
spelenderwijs natuurweetjes over het Fort 
bijgebracht. Op het einde kregen ze dan 
ook een gepaste beloning. Ook de knutsel-
activiteit en de vertellingen vielen goed in 
de smaak. Ondertussen konden de ouders 
iets nuttigen in het natuurcafé. 

Alweer een groot succes dus, mede dankzij 
de medewerking en hulp die het District 
Wilrijk bood met publiciteit en logistieke 
steun. En uiteraard ook door alle vrijwil-
ligers die meewerkten aan deze fantastische 
opendeurdag.

Opendeurdag op Fort 7 - 1 september
verslag: Niels Schild
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Behaag ... natuurlijk 2019 !
Bestel tot 31 oktober & haal af op zaterdag 7 december

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

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

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

Wie en waar: alle inwoners van Hove, Edegem, Wilrijk en omgeving kunnen plantpakketten bestellen ten laatste op 31 oktober 
en deze pakketten op 7 december afhalen. Je kan bestellen via de gemeenten en daar afhalen of het formulier downloaden van 
onze website. In dat geval kan je je bestelling afhalen op Fort 7.

Gemeente Bestellen tot 31 oktober Afhalen op 7 december Contact

Hove Milieudienst Hove, Geelhand-
laan 1

13 u. - 15 u. gemeentelijke werf, 
Fazantenlaan

milieu@hove.be

Edegem Gemeente Edegem, dienst 
ROM, Gemeenteplein 1

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

duurzaamheid@edegem.be

Wilrijk + alle geïnteresseerden zie dit nummer of via website 9 u. - 12 u. Fort 7, Legerstraat 
40, Wilrijk

www.behaag-antwerpen.be

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

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

Pakket 1: Houtkant voor 20 m   Prijs: 9,50 euro
Wie over voldoende ruimte beschikt (20m bij 3 m breed), kan een houtkant aanplanten. Het onderhoud is beperkt tot een kap-
beurt om de 5 à 10 jaar. 2 planten per soort (6): Zomereik, Haagbeuk, Winterlinde, Zoete kers, Vogelkers, Lijsterbes.
 
Pakket 2: Houtkant voor natte en moeilijke gronden voor 20 m  Prijs: 8,50 euro
Als pakket 1, maar met soorten voor een vochtige bodem. 6 Soorten, 2 planten ieder: Zwarte els, Grauwe wilg, Schietwilg, Boswilg, 
Gelderse roos, Hazelaar. 

Pakket 3: Geschoren doornloze haag voor 8 m  Prijs: 18 euro
Een echte omheininghaag die best 2x per jaar wordt gesnoeid in de gewenste vorm. Bloemen en 
bessen krijgen echter geen kans om uit te groeien. 6 soorten, 4 planten per soort Wilde liguster, 
Veldesdoorn, Olm, Rode kornoelje, Haagbeuk, Gelderse roos.  

Pakket 4: Doornhaag voor 8 m  Prijs: 18 euro
Ondoordringbare haag, ideaal als afscherming. Minimaal onderhoud voor bloem- en vruchtvor-
ming. 4 soorten, 6 stuks ieder Sleedoorn, Eénstijlige meidoorn, Eglantier (foto), Hondsroos. 

Pakket 5: Bloesem- en bessenhaag voor 8 m   Prijs: 19 euro
Een gemengd pakket met bloeiende en bessendragende struiken. Om de 2 j. snoeien en bloei en 
vruchten zijn gegarandeerd. 
6 soorten, 4 planten per soort: Sleedoorn, Eénstijlige meidoorn, Gelderse roos, Gele kornoelje, Sporkehout, Wilde kardinaalsmuts.  

Pakket 6: Veldesdoornhaag voor 6m  Prijs: 20 euro
Haag bestaande uit één plantensoort, geschikt als tuinafrastering. Ondanks de naam heeft deze haag geen doornen. De Veldes-
doorn of Spaanse aak heeft een fijn blad met opvallende herfstkleur. 25 planten: Veldesdoorn
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Pakket 7: Meidoornhaag goed voor 6 m  Prijs: 19 euro
Doornige mooi bloeiende haag bestaande uit één plantensoort, geschikt als tuinafrastering. De witte bloemen worden bezocht 
door veel insecten en de rode bessen gegeten door allerlei vogelsoorten. 25 planten Eénstijlige meidoorn

Pakket 8: Bijenbosje (2-4 m)  Prijs: 9 euro
Een bosje waarbij vooral aan nectar- en pollenopbrengst werd gedacht voor onze wilde bijen. 
6 soorten, 2 planten per soort Eglantier, Hondsroos, Sporkehout, Veldesdoorn, Wilde liguster, Zoete kers. 

Pakket 9: Vogelbosje, minipakketje !  Prijs: 4 euro
Bedoeld voor wie geen haag wenst te planten, maar een hoekje vrij heeft voor een klein bosje, een ideaal nestplaatsje voor vogels 
in de tuin. 5 soorten, 1 plant ieder Kardinaalsmuts, Eénstijlige meidoorn, Gelderse roos, Rode kornoelje, Sporkehout.  

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

Pakket 11: Haagbeukenhaag voor 6 m  Prijs: 20 euro
Bekende inheemse boerenerfhaag, die 2x per jaar gesnoeid wordt. Niet te verwarren met een haag van (rode) beuk.  Deze plant 
doet het erg goed in onze contreiën en vormt de waardplant voor de meikever. 25 planten.

Pakket 12: Beukenhaag voor 6 m (opgepast: enkel te bestellen via Natuurpunt)  Prijs: 24 euro
Het gaat hier om de natuurlijke groene variant want de cultuurvariëteit “Rode beuk” bieden we niet aan. 25 planten.

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

Wilde kamperfoelie  Prijs: 5 euro
Na de bloei verschijnen er koraalrode tot zwarte bessen die vogels aantrekken maar 
wel giftig zijn voor de mens. Deze slingerplant groeit tot 1m per jaar en kruipt om-
hoog via hulpmiddelen vb een latwerk. Een half beschaduwde plaats is ideaal voor 
een kamperfoelie. 
 
Bosrank  Prijs: 5 euro
De Bosrank is een snelle groeier die tot 10 m hoog en verscheidene meters breed kan worden. Hij heeft niet echt klimhulp nodig 
en staat het liefst niet in volle zon. Bosranken bloeien laat in de zomer (na midden juni) en trekken hiermee heel wat vlinders aan. 
Ze mogen wel pas in de herfst gesnoeid worden.

Bomen

Knotwilgpoot  Prijs: 3 euro
Voor de vochtige tuin, je kan er makkelijk een mooie knotwilg van maken, zowel in hoogte als breedte naar uw wens.
 
Kweepeer Prijs : 42 euro 
Stond vroeger bij veel boerderijen en bloeit van mei tot juni. De kweepeer is verwant aan de appel, de peer en de lijsterbes. 
Kweeperen worden verwerkt tot compote, jam, marmelade, gelei, vruchtensap, taart, wijn en likeuren..

Vogelkers (Prunus padus)  Prijs : 44 euro 
De inheemse vogelkers is één van onze mooist bloeiende bomen. In mei verspreiden de talrijke witte bloemtrossen een aangename 
geur. De bessen zijn een echte lekkernij voor vogels. Vogelkersen kunnen 10 tot 12 meter hoog worden en 6 tot 8 meter breed. De 
kroonvorm is breed piramidaal. De bladen zijn mooi donker olijfgroen en zijn langs de rand fijn gezaagd en licht behaard. In het 
najaar verkleurt het blad naar opvallend geel tot oranjegeel.
De aangeboden bomen hebben een stamomtrek van 8 à 10 cm op 1 m hoogte. De hoogte is ongeveer 2,5 tot 3 m. Er wordt een 
steunpaal van 2,5 m meegeleverd.
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Fruitbomen
Het bestuiven van een fruitboom is erg belangrijk. Zonder dat een normale fruitboom bestoven wordt, laat hij zijn bloesems val-
len en gaat hij geen vruchten vormen. Er zijn ook zelfbestuivende bomen. Deze bieden we aan. Ze geven dan wel vrucht, maar 
altijd minder dan met kruisbestuiving. Een bestuivende boom moet natuurlijk van dezelfde fruitsoort zijn (een appelboom wordt 
door een appelboom bestoven), en het liefst een ander ras dat in dezelfde periode bloeit. Welke rassen dit zijn kunt u vinden met 
de handige bestuivings-hulp op www.fruitbomen.net/bestuiving. De bestuivende boom mag tot 100m van de fruitboom vandaan 
staan, kijk dus ook even in de tuin van de (over)buren! 
De aangeboden fruitbomen zijn de halfstamversie en ze hebben een stamomtrek van 8 à 10 cm op 1 m hoogte. Er wordt een steun-
paal meegeleverd.

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

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

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

Bijenhotel
Dat het niet zo goed gaat met wilde bijen en honingbijen is een “understatement”. Maar ook jij kan op lokale schaal meehelpen 
door een bijenhotelletje op te hangen in je tuin, op je terras of je balkon. Van maart tot oktober ga je hier heel wat wilde bijen kun-
nen bewonderen. De meeste wilde bijen steken trouwens niet.  De bijenhotelletjes worden gemaakt door Den Atelier in Niel en de 
sociale werkplaats van Natuurpunt in Ekeren. Je steunt er dus tevens een goed doel mee. 
Afmetingen: breedte: 150 mm, hoogte tot nok: 335 mm, diepte: 145 mm. 
Bewaar het enkele maanden, en hang het tijdens de komende lente op een zonnige plaats.
Prijs: 20 euro

Bestellen
Bij de gemeente Hove of Edegem (zie hierboven) of via het bestelformulier dat je kan downloaden (www.behaag-antwerpen.be).
Bij bestelling via het webformulier volgt er steeds een schriftelijke bevestiging. 
De bestelling is wel pas definitief wanneer de betaling ontvangen is.
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Nationale bosplantactie in de Edegemse beekvallei
24 november van 10.30 u. tot 15.00 u.

Er wordt al een kwarteeuw gepraat over een stadsrandbos in de bosarme zuidrand van Antwerpen. Nu staat het in de startblokken 
en zal het vanaf 24 november eindelijk beginnen groeien. Met dank aan een intensieve samenwerking tussen Natuurpunt Oude 
Spoorweg en Natuurpunt Zuidrand, én een aantal vruchtbare partnerships.

Het begon allemaal toen Natuurpunt afdeling Oude Spoorweg in 2016 een eerste perceel van 3,3 ha in Kontich aankocht. Onder-
tussen werd door Natuurpunt afdeling Zuidrand een aansluitend perceel in Edegem (Aen den Boeren Leeger) aangekocht. Samen 
goed voor meer dan 6 ha nieuwe natuur. Dit project wordt getrokken door de 2 afdelingen en gesteund door de gemeente Edegem. 

Aan de Edegemsebeek herstellen we wat ooit een kleinschalig en bosrijk gebied was. We starten met de aanplant van een broekbos 
langs de zuidkant (deel Kontich) en wanneer de situatie het toelaat breiden we verder uit op de noordelijke oever (Edegem) met 
bos, een vlonderpad, en poelen voor de plaatselijke amfibieënpopulatie.

Voor Natuurpunt is dit een speerpuntdossier van nationaal belang aangezien bosuitbreiding in de zuidelijke regio van Antwerpen 
een zeldzaamheid is. Vandaar dat deze actie nationaal ondersteund wordt binnen het kader van ‘bos voor iedereen’.

Deze voormalige overbemeste graslanden, geklemd tussen de Kontichse KMO zone en de Edegemse woonwijken, vormen we op 
zondag 24 november om tot het begin van een echt ecologisch waardevol bos !

We beginnen daarbij van nul. De waterretentiezone en de historische Potsdijk (zie schema) is op vraag 
van Natuur punt afdeling Oude Spoorweg begin 2019 door de provincie al aangelegd. Zo herstellen we de 
hele waterhuishouding en vormt het de basis voor het nieuwe bos. De waterretentiezone zal omgevormd 
worden tot een waar mangroveachtig vloedbos bestaande uit Amandelwilg en elzenbroek.

Het gaat dus over een oppervlakte van in totaal meer dan 6 ha. We zullen dus honderden handen nodig 
hebben om dit bos op enkele uren aan te planten.

We nodigen je daarom uit om een uurtje of langer mee te komen planten. Wij zorgen voor de gepaste 
begeleiding en toelichting.
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Ook voor het evenement zelf zoeken we mensen die de zaak draaiende willen houden (catering, aanplanten mee begeleiden en 
toezien dat de boompjes juist worden geplant, kassa, ontvangst, ledenwerving, enz …) of de plantdag mee voorbereiden de dagen 
ervoor (tenten opzetten, wegwijzers plaatsen, nadars, plantgoed uitsorteren zodat het in het juiste putje belandt, enz …). Ook 
daarvoor is alle hulp welkom. Interesse. Neem hiervoor contact met: Edegemse.beekvallei@zuidrand.be

Praktisch:
Iedereen die wil komen planten is op zondag 24 november meer dan welkom. Dit is een erg kindvriendelijke activiteit en ook 
jeugdgroepen zijn welkom. Deze groepen worden wel verzocht zich aan te melden via Edegemse.beekvallei@zuidrand.be
Het planten start om 10.30 uur en we hopen tegen 15 uur klaar te zijn. Gedurende deze periode ben je dus meer dan welkom.

Er zijn twee toegangswegen tot het plantgebied:
- zuidelijk in Kontich: via Veldkant in Kontich: zowel auto’s als fietsen kan je hier kwijt, auto parkeren op de aangeduide 
KMO-parkings en in Veldkant

- noordelijk in Edegem: via de Boerenlegerstraat en Finckenpad: enkel te bereiken met de fiets of te voet.

Bewegwijzering wordt voorzien vanaf de invalswegen en vanaf de afrit Kontich van de E19

Aanmelden bij het onthaal in de tent aub.

Meebrengen: werklust, werkhandschoenen en een spade indien de gelukkige bezitter. Laarzen zijn bij nat weer aan te raden. 

We zoeken ook nog sponsors. Aankopen en planten kost geld. Wil je een boom sponsoren dan kan dit door te storten op rekening 
BE56 2930 2120 7588 met vermelding project 3703 – Edegemse beekvallei.

Alle giften van 40 euro of meer verkrijgen een fiscaal attest

Nu al plannen maken voor 2020?
Bestel dan alvast de kalender en agenda voor 2020!
Dan bent u mooi op tijd om in alle rust uw activiteiten in te plannen. Met de mooiste natuurfoto’s. 
Dat wordt weer volop genieten van de natuur die ons land rijk is. 
Zelfs als uw agenda& kalender helemaal vol  staat...
Agenda 2020 aan € 14.99
Kalender 2020 aan € 10
Samen als Voordeelpakket 2020 vanaf € 22.49
Bestellen kan via de lokale vrijwilligers of de Natuurpunt winkel.
www.natuurpunt.be/winkel
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  Wat is dàt voor een beest! riep de kleinste van de drie. Het leek wel of ze naar een 
dinosaurussenfilm aan het kijken waren en er plots een vreemd wezen, zoals een paarse rat, doorheen 
het beeld wandelde. Het gelach en gegniffel van Saba, Rasja en Nathifa was aanstekelijk, daar zo op de 
parkeerstrook van de Jules De Geyterstraat, in de schaduw van het Beerschotstadion. En hun commentaar 
was behoorlijk direct: dit hadden ze nog nooit gezien, en dat beest hadden wij daar zeker wel expres gezet!
Het ging om een doodgewone Gierzwaluw. Wel minder gewoon was het feit dat de vogel met zijn korte 
klauwachtige pootjes hing aan de regenwaterpijp van een wat ouder huis, net onder de dakgoot. Daarin had 
ie een nest, allicht met jongen. Het was een mooie waarneming, zo’n Gierzwaluw in de lens, die zich lang en 

mooi liet zien. Uitrustend na een zoveelste jachtvlucht waarin ie tientallen insecten verzamelde om als voedselbal te voederen aan de 
jongen. 
Het gebeurde op het einde van onze zomerse avondexcursie doorheen de Tentoonstellingswijk en de oude delen van het Kiel, op zoek 
naar groepen en kolonies Gierzwaluwen. Samen met zo’n 40-tal wijkbewoners troffen we meerdere kleine kolonies aan. Daar kunnen 
we de komende maanden allicht wel enkele gierzwaluwkastprojecten opzetten, samen met de bewoners en het wijkcomité.
Voor ons was deze onderzoekende wandeling een openbaring: dankzij de aanwezigheid van heel wat mensen uit de lokale 
gemeenschap leerden we zelf heel wat bij over de moeilijk detecteerbare aanwezigheid van broedende Gierzwaluwen. En ook: onze 
vogel-insteek bracht heel wat buren samen op straat, wandelend en keuvelend en ook nieuwe contacten leggend. Mede-wandelaar 
Peter omschreef het als een ‘verbindende avond’. En kijk, dankzij de verwondering van de kinderen, kwamen ook hun ouders naar 
buiten, haast even verwonderd over de ontdekte stadsnatuur. Zij leerden iets bij over Gierzwaluwen, en wij leerden vooral hoe simpel 
het kan zijn om via vogelstudie in de stad contacten te leggen over de grenzen van onze eigen gemeenschappen heen. Het werd er een 
bont gezelschapje, van kinderen en ouderen van diverse kleuren en gesternten. Het was erg inspirerend om verder op zoek te gaan 
naar mogelijkheden om onze getrouwe kaki-gekleurde Natuurpunters-groep in de toekomst meer kleur te geven.  Beogen we met z’n 
allen niet een grotere bio-diversiteit? Hoort daar dan ook ook niet een diversere community bij? Hoe bereiken we meer kleuren en 
klanken in onze werking? 
Ook op onze zomerse nestkasten-timmerdag in de IJsvogel was het 20-koppig gezelschap erg bont. Terwijl op dat moment ook 24 
Ardea-vogelaars de bonte pieten (Scholeksters) en andere vogels op Schiermonnikoog bestudeerden, staken ‘simultaan’ mensen uit de 
hele Antwerpse regio, jong en oud, mannen en dames, samen de handen uit de mouwen. In ’t plat Antwerps en in ’t gebroken Spaans 
verstonden we mekaar prima en zo draaide de nestkasten-machinerie op volle toeren. Zo’n tiental kasten voor Steenuil zullen de 
komende maanden worden geplaatst (tot in Aartselaar toe), en de nieuwe gierzwaluw-kasten zullen zeker op ’t Kiel een plekje vinden.
Ondertussen werd ook hard gewerkt aan een nieuwe en betere broedkast voor Slechtvalk die eind oktober zal worden geïnstalleerd op 
de toren van de Kristus Koning kerk. Daar hopen we op een nieuw succesvol broedsel, nadat het er dit jaar nogal onstuimig aan toe 
ging tussen meerdere vogels die het territorium trachtten in te nemen. Een mislukt broedsel was helaas het gevolg.
Het is maar een miniscule greep uit onze ervaringen van de afgelopen maanden, waarin de vogelwerkgroep als vanouds erg actief was. 
Met excursies en acties, maar ook heel wat veldonderzoek stond op het menu. Door het doortastend werk van ons Aruw-team werd zo 
een heel mooi broedgeval opgemerkt: de Wespendief broedde succesvol in onze regio! Het is zeker de eerste registratie als broedvogel 
van deze soort in de regio, maar het is niet uitgesloten dat deze zeer schuwe vogel al wel eerder, onopgemerkt tot broeden kwam. 
Met bijzondere dank aan Maarten Mortier (die er ook in slaagde de vogels te fotograferen). Reeds half september verlieten de vogels 
het nest en trokken ze naar het verre zuiden. Gelukkig is er de komende periode (oktober, begin november) nog veel meer vogeltrek 
te beleven, vanaf de bekende Trektelpost in de Hobokense Polder. Dat meemaken is zeker een voormiddagje van je tijd waard. En 
wie weet ben je dan wel getuige van de één miljoenste trekvogel die we dit najaar hier zeker zullen tellen. Wordt het een bonte piet, 
een bonte strandloper, een bonte kraai of een andere bontgekleurde migrant? Het wordt alleszins een feestelijke mijlpaal voor de 
trektellers van dienst!
Op al dat goeie nieuws brengen we graag een toast uit. Anders dan de voorbije jaren richten we in 2019 geen Ardea-herfstmeeting in 
om dat te doen. We werken dit najaar aan een organisatorische vernieuwing, opdat we alle vogelstudie-liefhebbers in de toekomst nog 
beter kunnen ondersteunen en onze dynamische werking kunnen verderzetten met nog meer enthousiasme en energie. Begin 2020 
zullen we daarover op deze pagina’s en bij de afdelingsbijeenkomsten zeker over berichten. En dàn klinken we daar zeker samen op! En 
als extraatje trakteert ARDEA alle aanwezigen op de Zeeland-bustocht (26/01/2020) op een bonte waaier jeneverborrels! Tot dan!

Namens Vogelwerkgroep ARDEA,
Joris Van Reusel• 

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

De kleine bonte migrant !
ARDEA nieuws herfst 2019
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Nachtvlinders in het Uilenbos
 René Matthys en Wim Stappers

Er zijn veel meer soorten nachtvlinders dan dagvlinders in 
Vlaanderen: 67 soorten dagvlinders tegen ongeveer 2500 
soorten nachtvlinders! Iedereen kent Atalanta, Dagpauwoog 
en Koolwitje, maar wie heeft al van Rozenblaadje (foto), 
Wapen drager of Huismoeder gehoord?

Nachtvlinders vervullen een belangrijke rol in onze ecosyste-
men. De vlinders zijn een belangrijke bron van voedsel voor 
vleermuizen en de rupsen zorgen ervoor dat mezen hun jon-
gen groot krijgen. Veel vogels voeden zich in het broedseizoen 
bijna uitsluitend met rupsen. Nachtvlinders komen overal 
voor, ze vliegen rond in de stad, in tuinen, industriegebieden 
en uiteraard in natuurreservaten. Hoe 
gevarieerder het landschap, hoe uit-
gebreider de soortenrijkdom. Nacht-
vlinders vliegen het hele jaar door 
en de variatie aan soorten verandert 
sterk in de loop van het jaar. Zo heb 
je typische ‘voorjaarsuilen’ en ‘herfst-
uilen’ en zijn er ook winter vlinders 
die actief zijn tijdens de koudste 
maanden. De grootste aantallen 
komen echter voor in de zomer en 
in de  regel geldt dat hoe warmer de 
nachten, hoe meer nachtvlinders.

Het Uilenbos, de prille start van 
het nachtvlinderonderzoek

In 2018 werd gestart met nachtvlin-
deronderzoek in het Uilenbos. In de 
zomers van 2018 en 2019 werd tel-
kens in de maanden juni en augustus 
een vangnacht georganiseerd. Bedoe-
ling is om de volgende jaren het aan-
tal nachten uit te breiden en zeker 
ook in voor- en najaar te gaan kijken 
wat er ’s nachts rondvliegt. 

Bij het onderzoek werden twee Skinnervallen gebruikt. Een 
Skinnerval is een speciaal voor nachtvlinders ontworpen val 
met een sterke lamp. In de val worden lege eierdozen geplaatst 
zodat de gevangen dieren op en onder de dozen kunnen zitten 
en hun vleugels niet beschadigen door rond te blijven vliegen. 

De vallen worden opgesteld voor zonsondergang en de 
lampen blijven branden tot zonsopgang en worden dan 
leeg gemaakt. Eén val werd opgesteld aan de betonnen 
brug aan de ingang Boshoekstraat, de andere val ver-
derop op een bospad aan het Hakhoutbos. Heel de nacht 
door worden de vlinders in en rond de val gevangen, op 
naam gebracht en vrijgelaten. Van een aantal soorten 
worden foto’s gemaakt, alle waarnemingen worden op 
waarnemingen.be gepost.

Op 3 augustus 2019 werd ook een eerste keer met smeer 
gewerkt. Smeer is een zoete substantie (een mengsel van 
goedkope rode wijn en witte suiker) die op bomen wordt 
gesmeerd. Een aantal (spectaculaire) soorten nacht-
vlinders worden niet aangetrokken door de lampen van 
de skinnerval, maar zijn wel verzot op de smeer. Smeer 
wordt aangebracht een tweetal uur voor zonsondergang. 
Vanaf zonsondergang worden de gesmeerde bomen 
beschenen met een zaklamp en de aanwezige vlinders 
gedetermineerd. De resultaten van het smeren op 3 au-

gustus overtroffen de verwachtingen met drie soorten wees-
kindjes (Rood, Zwart en Karmozijnrood) en grote aantallen 
piramidevlinders.

Vliervlinder
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Resultaten
In de volgende nachten werden nachtvlinders gevangen:

Datum Aantal soorten

29-30/6/2018 86

11-12/8/2018 37

29-30/6/2019 82

 2- 3/8/2019 85

Tijdens de nacht van 11-12 augustus 2018 werd de sessie 
vroeger gestopt (om 03:00u) omwille van de zeer magere oogst. 
De lage aantallen tijdens die nacht zijn waarschijnlijk te ver-
klaren door de zeer droge, warme zomer (en voorjaar) waar-
door overal lage aantallen werden gevangen.

Tijdens een goede nachtvlindernacht (hoge minimumtempe-
ratuur, weinig wind en weinig maanlicht) worden toch mak-
kelijk meer dan 80 soorten gevangen in het Uilenbos. Met 
meer vallen (ook in het deel Eikenbos) zou dit aantal zeker nog 

oplopen. De teller van het aantal soorten nachtvlinders staat 
na vier nachten op 189, toch al een mooi resultaat. Je kan alle 
waarnemingen met een aantal foto’s bekijken op waarnemin-
gen.be (zoeken op locatie Uilenbos en filteren op ‘nachtvlinders 
en micro’s’). 

Voor de liefhebbers een aantal zeldzaamheden: Bochtige smele-
uil, Bonte coronamot, Karmozijnrood weeskind, Marmeruil, 
Morgenroodbladroller en Panterspitskopmot.

Ook de volgende jaren zullen we geregeld nachtvlinders vangen 
in het Uilenbos. Wie interesse heeft om mee te doen kan con-
tact opnemen met de auteurs.

René Matthys: rene.matthys@telenet.be
Wim Stappers: stappers.wim@gmail.com

Fort 7 nieuws                   Tuur Wuyts

De voorbije zomer zullen we ons nog lang herinneren want twee hittegolven en dan op 25 juli de hoogste temperatuur ooit ge-
meten in onze contreien ! Dat was puffen en blazen maar dat belette niet dat er uitgerekend op die dag 6 vrijwilligers van het 
bedrijf Coca Cola uit Wilrijk beheerwerk kwamen doen op ons fort !   Chapeau !                                                                                                    
Reeds een aantal jaren kwamen Kleine karekieten onze bescheiden rietkraag eens verkennen om te zien of het een geschikt broed-
biotoop was. Dit jaar hebben we gans de broedperiode  zang gehoord wat 
erop zou kunnen wijzen dat een koppel gebroed heeft.
Aan de rand van Ground Zero  (een deel van het reservaat ) is zich ook 
een rietkraag aan het ontwikkelen en we hopen binnen enkele jaren ook 
hier een broedkoppel te kunnen  verwelkomen.                
De IJsvogel  verraste ons regelmatig  langsheen  de waterpartijen en op 
1 juni werden zelfs 3 jongen langdurig gezien door een deel van de be-
heerploeg op de takken van een in het water liggende boomstam.  En  of 
dit nog niet genoeg was kwam hier nog een 4e exemplaar overgevlogen.  
Onze dag kon niet meer stuk !                                                                                                                           
Op 6 juli werd in de droge gracht een dode Buizerd gevonden.  De 
doodsoorzaak was onzeker.  Het  kadaver werd  op een plek in het fort 
gelegd zodat de natuur zijn gang kon gaan.                                                                                 
Na enige jaren afwezigheid werd terug bloeiend Duizend guldenkruid 
gevonden, hopelijk houdt deze soort stand.           
Medewerkers en bezoekers konden vaststellen dat op dezelfde plaats als 
verleden jaar 2 prachtexemplaren van de Bosorchis groeiden.  In het 2e 
deel van de Tankweg verschenen half juli 2 mooie exemplaren van de 
Zwavelzwam  en vlak in de buurt ontdekten we een hol van de Vos .            
Al ooit de Spaanse vlag  (Euplagia quadripunctaria) gezien ?  Het is  een 
kleurrijke dagactieve nachtvlinder  en die  werd door 2 medewerksters 
op de heetste dag van het jaar gezien aan de Sarthabarak en op 8 augus-
tus werd nog een exemplaar gezien op Ground Zero.     
Ja  op  het reservaat valt er altijd wel wat te beleven !    

beheer

Spaanse vlag - foto: Maurice De Neve
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Het Mechels Broek
26/ 5/2019 - 21 deelnemers
Gids: Marc Verhelst
Leiding: Lucy  de  Nave
Verslag: André De Mul
Voor wie even genoeg heeft van de verkie-
zingen is er een namiddagje Natuurpunt.  
We verzamelen met zijn 21 aan het bezoe-
kerscentrum.  Het is eind mei maar het 
weer weet niet wat het wil, en wij ook niet 
wat kleding betreft:  onze jas aan, dan weer 
uit. Langs een beschermd pad wandelen 
we het Mechels Broek in.  Dit natuurgebied 
bestaat uit moerassige gras-en weilanden 
die regelmatig worden bevloeid door de 
Dijle. 2 Ooievaars van het nabijgelegen 
Planckendael vliegen over.
We verlaten de verharde wandelweg en 
wandelen over een vlonderpad, richting 
kijktoren.  
In het struweel laat Nachtegaal zich ho-
ren.  Vanuit de kijktoren zien we op een 
grote waterplas met Bergeend, Aalschol-
ver, enkele steltlopers (moeilijk te zien 
welke) en Buizerd die in een kale boom-
stronk is komen postvatten. Verschillende 
bomkraters zijn stille getuigen uit WO II. 
Normaliter zijn het poelen voor salaman-
ders en andere amfibieën, maar nu staan 
ze kurkdroog.  De natuur kreunt onder de 
droogte en snakt naar water.  
We wandelen tot aan - en dan langs de Dij-
le, en dan terug het Mechels Broek in.  
Hoor ! Koekoek.  Langs het wandelpad ho-
ren we in het riet Karekiet, of ook Bosriet-
zanger ?  en treffen we o. m. Berenklauw, 
Raket, Margriet en Hondsdraf. Dit pad 
scheidt de Nekker – een recreatiegebied – 
aan dene zijde, en het Mechels Broek aan 
gene zijde.  In de verte zoeken Galloways 
verkoeling in de plas; dichterbij dobberen 
Grauwe gans, Fuut, Krak- en Kuifeend.  
Rechtsaf op de route, komen we langs een 
vogelkijkhut, maar de toegang er heen is 
moeilijk en wordt desondanks dezer dagen 
meer bezocht door drugliefhebbers dan 
door vogelliefhebbers.  Liever niet dus.  
Een eind verder in een beek bloeit Gele lis 
en peddelt een Zwaan er over om de vlucht 
te nemen.  We komen stilaan terug meer 
in het groen.  Marc toont ons een typische 
plant:  het Heermoes. Verder vinden we 
langs de weg nog Dagkoekoeksbloem en 
ook de Echte koekoeksbloem.  
We naderen het einde van de wandeling.  
Tijd om af te sluiten bij wat fris op een ter-
ras of in het bezoekercentrum.   
Bedankt Marc, voor het gidsen, Lucy voor 
de leiding en iedereen die er bij was voor 
zijn of haar gezelschap.  

Plantenexcursie Silsombos                                                                                                         
 1/ 6/2019 - 19 deelnemers
Gids: Walter Van Spaendonk  
Leiding: Lucy de Nave
Verslag: Veerle De Saedeleer                                         
25 graden Celsius op deze mooie zaterdag, 
dat belooft een mooie en druk bijgewoonde 

wandeling te worden. Op de Bist is er 
nochtans niet zoveel volk, en we vertrek-
ken met slechts twee wagens richting 
bezoekerscentrum ‘De groene Vallei’ in de 
Lelieboomgaardenstraat te Erps-Kwerps. 
Ter plaatse staat onze gids klaar met nog 
een ruim aantal deelnemers die van alle 
windstreken (West-Vlaanderen en uiterst 
Oostelijk Limburg bv) gekomen zijn, spe-
ciaal voor deze wandeling.
Walter begint alvast met het goede nieuws: 
dit gebied wordt door zowel Natuurpunt 
als ANB beheerd en Natuurpunt heeft 
hier een grote vinger in de beheerpap te 
brokken. Het (relatief natuurlijk) slechte 
nieuws: door het redelijk slechte weer dit 
voorjaar zijn we net iets te vroeg voor de 
explosie van bosorchissen die normaal 
gezien rond deze tijd bloeien in het gebied.
We vertrekken langs het wandel/fietspad 
en de eerste reeks planten, waaronder 
ook grassen, komt alvast aan bod. Voor de 
details verwijs ik naar de waarnemingen-
site. Ik ken Walter van de plantenwerk-
groep waar hij met veel overgave en ook 
veel details over planten spreekt en zijn 
kennis deelt. In dezelfde stijl begeleidt hij 
ook deze wandeling. Verrassend nieuw 
voor mij is dat hij naast de wetenschap-
pelijke informatie en namen van de plan-
ten ook meer volkse verhalen brengt. We 
horen bijvoorbeeld over het wit brood voor 
konijnen. Weten jullie wat dit is? Een leuke 
vraag voor een kwis, zou ik zeggen, dus ik 

verklap het even niet  :-), mogelijk wel in de 
rest van het verslag? 
Het gebied zelf is een afwisseling van bos 
en drassig weiland, waar vochtminnende 
planten in overvloed groeien. In dat op-
zicht doet het mij denken aan de Zegge in 
Geel.  Echte koekoeksbloem, Moeraswal-
stro, Gewone margriet, Grote ratelaar, 
Dotterbloem en natuurlijk ook Bosorchis 
(in honderdtallen), maar ook Kamgras 
en Gewoon reukgras groeien en bloeien 
(sommige althans), begeleid door het ge-
zang van Grasmus, Tuinfluiter, Tjiftjaf en 
Winterkoning. De eerste Icarusblauwtjes 
(mannetjes uiteraard) fladderen boven al 
deze bloemenpracht.

Na het weiland komen we in het bos 
terecht. Daar vinden we naast bv. Beek-
punge, ook Groot heksenkruid, Zevenblad 
en Gewone Salomonszegel. Bos en weiland 
wisselen elkaar nu af. In het weiland bloeit 
een prachtige frêle witte bloementros: 
Knolsteenbreek. Wat verder komen we 
aan het begin van als het ware een sprook-
jesbos, meer hierover verder. Ter hoogte 
van de Molenbeek vliegen Weidebeekjuffer 
(4 m , 1 v) en ook een Vuurjuffer. Naast de 
beek staat de Zwarte Madam, een beeld 
van een Maria met een wipneusje, heb ik 
mij laten wijsmaken, want ik heb haar niet 
gezien. De libellen hadden mij dusdanig 
in de ban. We kruisen nu door het bos op 
vlonderpaden en omringd door honderden 
ijle, groene Reuzenpaardenstaarten. Een 
prachtig gezicht! Daar vinden we ook de 
Grote keverorchis en Eenbes terug.
We sluiten de wandeling af met een concert 
van een Grasmus op het topje van een 
boom aan de rand van het bos. Terug aan 
het bezoekerscentrum ‘De Groene Vallei‘ 
gekomen nemen we afscheid van onze gids 
en sommigen onder ons gaan er nog iets op 
drinken.
Walter en ook alle deelnemers: bedankt 
voor weer een mooie, gezellige en leerrijke 
wandeling in deze prachtige natuur! O ja, 
voor ik het vergeet, het antwoord op de 
vraag: het witte brood van konijnen? Kom 
maar eens naar de plantenwerkgroep (op 
maandagavond) voor het antwoord.

de Wissen (Stokkem) en de 
Ziepbeekvallei 
 8/ 6/2019 - 1 deelnemer
Gids: Laurent Louwies
Leiding: Herman Van den Reeck
Waarschijnlijk was het de aangekondigde 
storm en de onzekere weersverwachting 
die de deelnemers thuis hielden. Nochtans 
was het in Limburg veel beter weer dan 
in Antwerpen, weliswaar veel wind maar 
op een of twee buitjes na hielden we het 
droog.
In ieder geval was onze plaatselijke gids 
op het appèl en besloten we er onder ons  
drieën een gezellig onderonsje van te ma-
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ken met oog op ieders interesse. 
Laurent sprak ons eerst over de geschie-
denis van de Maas, die van bron tot mon-
ding ongeveer 1200 km is en grotendeels 
bevaarbaar is op een stukje na en laat dit 
nu net de Maasbeemden zijn, die aan de 
natuur zijn teruggegeven. Vroeger liep de 
stroom zelfs door tot Lommel en was die 
kilometers breed. Het puin dat hij mee-
voerde vanaf de bron (nabij de Vogezen) 
werd afgezet, waardoor hij nu is geworden 
tot wat hij is.  Het onbevaarbare deel wordt 
overgenomen door twee kanalen: het Ju-
lianakanaal en de Zuid-Willemsvaart.
In het domein De Wissen, wat officieel 
Negenoord-Kerkwaard heet zagen we eerst 
talrijke Boerenzwaluwen, die laag vlogen 
en op het water enkele futen, Meerkoeten 
en Knobbelzwanen. Vogelgeluiden kwa-
men niet erg tot uiting vanwege de wind, 
alhoewel we toch Bosrietzanger, Kneu, 
Veldleeuwerik, Graspieper en Roodborst-
tapuit konden waarnemen.
Daarom besloten we ons meer op planten 
te concentreren en hadden we de volgende 
waarnemingen: enorm veel Vijfvinger-
kruid, en verder Tormentil, Liggende kla-
ver, Hazenpootje, Wolfsmelk, Slipbladkaar-
denbol, Egelantier, Akkerkers, Stalkaars, 
Wilde reseda en Wouw, Beemdkroon. Ook 
het Sint-Janskruid begon in bloei te staan.
We aten onze picknick op in de Taverne De 
Wissen en na de middag begaven we ons 
naar de Ziepbeek, wat eigenlijk afgeleid 
is van Sypbeek (sijpelen) en die de grens 
vormt tussen de Maasvallei en het Pla-
teau van de Hoge Kempen. Hier hoorden 
we Goudvink, Fitis, Boompieper en Rood-
borsttapuit.  We wandelden langs gagel-
struwelen en van flora was het hier erg 
rijk. We zagen Liggende vleugeltjesbloem, 
Ronde en Kleine zonnedauw, beginvorm 
van Beenbreek, Veenpluis, Veelstengelige 
waterbies, Heidekartelblad, Dopheide, 
Trekrus, zeggesoorten, Moeraswolfsklauw 
en zelfs een aantal exemplaren Gevlekte 
orchis en Rietorchis. Verder ook de Brede 
wespenorchis.
Op de terugweg begon het wel hevig te 
regenen, maar tijdens onze tocht viel alles 
wel echt mee.

Vlinders & libellen op Groen Neerland
 7/ 7/2019 - 11 deelnemers
Leiding: Veerle De Saedeleer
Verslag: Tuur Wuyts
Waarom niet eens rondstruinen op Groen 
Neerland tijdens het  Vlindertelweekend 
en er ook de libellen bij nemen? Zo ge-
pland, zo gedaan. Met een beperkt groepje 
en een stralende zon togen we op pad. Er 
werd een actieve inbreng  van de deelne-
mers  verwacht en deze kwam vooral van 
Raf Jansen, een biologiestudent die sterk 

geïnteresseerd is in libellen. Het aanbod 
van dagvlindersoorten was vrij beperkt 
met o.a. Klein koolwitje, Bruin zandoog-
je, Dikkopje spec. en Atalanta. Dan maar 
uitkijken naar libellen. Volgende soorten 
werden gezien en besproken: Gewone 
oeverlibel, Grote keizerlibel, Watersnuffel, 
Azuurwaterjuffer, Bloedrode heidelibel, 
Houtpantserjuffer, Tangpantserjuffer. 
Even terzijde, maar ook een Sabelsprink-
haan trok even de volle aandacht. De 
antitankgracht die momenteel water ont-
vangt door bronbemaling van een naburig 
bouwproject stond er schitterend bij met 
o.a. Veenwortel in volle bloei. Dit is dan 
ook een uitstekend biotoop voor libellen. 
Ja, dit stukje wild Wilrijk bergt heel wat 
natuurwaarden zoals we weer konden er-
varen. Dank aan alle deelnemers. 

Rondje Pontje
21/ 7/2019 - 21 deelnemers
Gids: Luc Van Schoor
Leiding: André De Mul
Verslag: Ilse Miloen
Stralend zomerweer om te fietsen langs 
het water!  De route loopt langs ver-
schillende rivieren die de natuurlijke 
grens vormen tussen de provincies Gel-
derland, Noord-Brabant en Zuid-Hol-
land.  We vertrekken in Brakel (Gelder-
land), rijden eerst een eindje langs de 
Waal,  dan linksaf, steken de  afgedamde 
Maas over en komen zo in de provincie 
Noord-Brabant.  Pang!  Klapband voor 
Daniëlle. Geen herstellen meer aan.  Voor 
haar en André eindigt het Rondje spijtig 
genoeg al na 6 kilometer.  
Verder zien we in de velden een Ooie-
vaar, 2 Kleine zilver- en 2 Blauwe reigers.  
In Woudrichem houden we een sanitaire 
stop en trakteert Charlotte naar inmid-
dels traditie met watermeloen.  Dan naar 
de Groesplaat.  In dit natuurgebiedje ma-
ken we een kleine wandeling en bewon-

deren we de bloemenpracht.  Met dank 
aan Kris, Erwin, Monique en Walter voor 
de waarnemingen en het opzoekwerk 
noteren we o.a.: Jacobskruiskruid, Boe-
renwormkruid, Gewoon duizendblad, 
Grote kattenstaart, Geel walstro,  Kruis-
distel, Wilde marjolein, Agrimonie.  We 
horen ook nog Groene specht.  We rijden 
verder tot in Sleeuwijk.  Hier nemen we 
het veer en meren aan de de overzijde 
van de Boven Merwede aan in  Gorin-
chem (Zuid-Holland).  Op het terras van 
brasserie Boulevard eten we een soepje 
en een broodje of snack en genieten van 
het zicht op het haventje en de prome-
nade.  Na de middag rijden we langs de 
Waal langs verschillende forten van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie terug Gel-
derland in. De route leidt verder noord-
waarts door het Lingebos. Een Torenvalk 

ver dwijnt achter de bomen.  We fietsen 
nu langs de Linge, een van de mooiste ri-
viertjes van Nederland.  Op verschillende 
eilandjes broedt Zwarte stern. Enkele van 
hen  vliegen af en aan naar hun jongen 
aan de waterkant. Ondertussen smullen 
we een ijsje van een Hollandse ijskreem-
kar. We blijven de Linge volgen die zich 
door het schilderachtige landschap langs 
verschillende dorpjes slingert. In Heuke-
lom zien we (nog) een Ooievaar op nest 
op het dak van een huis. We zijn hier in de 
westelijke Betuwe, de fruittuin van Ne-
derland, te merken aan de verschillende 
boom- en fruitgaarden die we onderweg 
passeren. In het Geofort stoppen we 
voor een drankje of versnapering op het 
terras tussen bloeiende veldbloemen. 
Na deze deugddoende pauze, rijden we 
in rustig tempo verder naar Herwijnen. 
Hier brengt het veer ons terug naar Bra-
kel, ons eind- en beginpunt. Het rondje 
van 45 km zit er op.  
Bedankt iedereen voor het gezelschap, 
het was  een mooie dag.

p. 23: Paarse parelmoervlinder
p. 24 boven: Reebokje - onder: Bruine zandoogjes
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kalender * inschrijven noodzakelijk 

 6 oktober: Paddenstoelenwandeling
 6 oktober: historische rondleiding fort 7
13 oktober: Uilenbos
26 oktober: historische rondleiding fort 7
27 oktober: Anderstad
 3 november: Zoerselbos
10 november: Mastenbos & bos van Ertbrand
16 november: vogels spotten aan het Zennegat
17 november: historische rondleiding fort 7
24 november: bosplantactie Edegemse beek
*30 november: Quiz
 7 december: winteravond - orchideeën
15 december: historische rondleiding fort 7
*21 december: winterzonnewende
 2 januari: nieuwjaarswandeling fort 7
5 januari: historische rondleiding fort 7
11 januari: werkdag Uilenbos
18 januari: winteravond - libellen
25 januari: wintervleermuizentelling fort 7
25 januari: historische rondleiding fort 7
*26 januari: Zeeland & Zuid-Holland

Teksten voor het volgend nummer 
graag tegen 15 november


