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Verslag van de besluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 20 februari 2021 
 

2020, het jaar dat niet verwacht werd ! 
2021, we bouwen onze activiteiten terug op ! 

 
Dat 2020 een speciaal jaar werd, is een “understatement”. Immers, een jaar geleden had niemand verwacht 
dat een ongekende pandemie zo hard en zo lang zou toeslagen zodat de activiteiten van het complete 
middenveld, inclusief Natuurpunt afdelingen, grotendeels tot stilstand kwam.  Desalnietemin konden we als 
afdeling de minimaal noodzakelijke beheerwerken op pijl houden, want in tegenstelling tot mensen, wacht de 
natuur niet voor een pandemie. Ook de bezoekersaantallen in onze gebieden namen spectaculair toe. 
 
Door Corona moesten we een nieuw formaat zoeken voor de jaarlijkse lokale algemene vergadering (LAV) 
van onze afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. Deze ging door op zaterdag 20 februari in webinar 
formaat, waarbij via een presentatie, enkele filmpjes, interactief overleg via de chatfunctie en een stemmodule, 
alle deelnemers actief konden deelnemen. Via de computer namen 47 contacten deel die ongeveer 65 leden 
vertegenwoordigden.    
  
Een overzicht van de activiteiten van 2020 vormde de start van de avond. Corona verplichtte de afdeling om 
onze reguliere activiteiten “stil te leggen” van midden maart tot midden juni en van einde oktober tot het einde 
van het jaar en zelfs minstens tot begin maart 2021. Gedurende de zomermaanden en het begin van de herfst 
konden gelukkig een beperkt aantal buitenactiviteiten, natuur- en monumentsexcursies op Fort VII, een 
paddenstoelencursus en een succesvolle jongerenspeurtocht in het Uilenbos, plaatsvinden mits strenge 
veiligheidsmaatregelen zoals deelname met voorinschrijving en hygiënemaatregelen. Ondanks Corona, 
gingen over het algemeen de beheerwerken in de natuurgebieden die onze afdeling beheert (Fort 7 en Groen 
Neerland te Wilrijk, Kattenbroek en de Edegemse beekvallei te Edegem en het Uilenbos te Hove) gewoon 
door en dit op een hoog niveau. Bijzonder vermeldenswaardig is het eerste volwaardige jaar “natuurinrichting 
en beheer in de Edegemse beekvallei” samen met de collega’s van Natuurpunt Spoorwegberm; zonder meer 
een succes. Ook de meeste natuurinventarisaties konden “Coronaproof” plaatsvinden en leverden mooie 
resultaten af. Erg opmerkelijk was ook het enorme aantal bezoekers die voor een natuurbelevingsmoment 
onze toegankelijke natuurgebieden bezochten (Uilenbos en Edegemse Beekvallei). Tot het 10-voudige toe. 
 
Naast het formele deel met de goedkeuring van de resultatenrekening, de verkiezing van bestuursleden en 
aandachtspunten voor 2021, werden de nieuwe werking in de Edegemse beekvallei, de beheerwerken in het 
Uilenbos en sfeerbeelden van Fort 7 illustratief in de kijker gebracht via filmpjes en presentaties door leden. 
 

Dit verslag, de volledige presentatie, en de getoonde videofilmpjes kan je consulteren op onze website 
(www.zuidrand.be).   

 

http://www.zuidrand.be/
http://www.zuidrand.be/


Deel 1: Conclusies van de Algemene Lokale Vergadering 

De LAV nam kennis van de volgende conclusies rond de werking in 2020: 

- Onze afdeling organiseerde dit jaar maar een beperkt aantal activiteiten voornamelijk in de periode tot 
begin maart en gedurende de zomer en eerste herfstmaanden. Het aantal activiteiten bleef hierdoor 
beperkt tot een 30 tal in plaats van de geplande > 120 activiteiten voor 2020. Alle activiteiten vanaf de 
zomer, gingen enkel onder het “Coronaproof label van Natuurpunt” door. De paddenstoelencursus kon 
doorgaan zij het met minder deelnemers. 

- Het ledenaantal van de afdeling blijft gestaag groeien 
waarbij we de kaap van 1850 leden (gezinnen) 
passeerden (zie figuur). De ledenaangroei verloopt 
gelijklopend met de groei van het aantal leden van 
Natuurpunt in Vlaanderen die nu reeds meer dan 
125.000 bedraagt. Opvallend dit jaar was dat veel jonge 
gezinnen onze natuurgebieden kwamen verkennen, 
waarbij de meesten lid bleken van de vereniging ! Er is 
dus duidelijk een verjonging van het ledenbestand aan 
de gang. De LAV ondersteunt het voorstel van het 
bestuur om snel naar de kaap van de 2000 leden door te groeien! 

- De geplande activiteiten op Fort 7, Groen Neerland en de Edegemse beekvallei konden niet doorgaan, 
waaronder de jaarlijkse opendeurdag op Fort 7. Enkel een beperkt aantal natuur- en 
monumentenwandelingen op Fort 7 en een succesvole jongerennatuurspeurtocht in het Uilenbos, 
vonden plaats. Ook de paddenoverzet-acties te Edegem gingen op een gecontroleerde wijze door in 2020.  

- De inter-afdelings-vogelwerkgroepen Ardea en RUWG waren hetzelfde lot beschoren. Na een zeer 
succesvolle start met de winterbustocht naar Nederland en diverse nestkastenacties rond roofvogels, 
gierzwaluwen en processierupsbestrijdende mezen, moesten de meeste activiteiten worden stilgelegd. 
Ardea heeft wel nog werk kunnen maken van de uitwerking van een vogel- en natuurvriendelijk 
inrichtingsplan voor het Hof van Mols.  Enkel de vleermuizeninventarisatie en de plantenstudiegroep 
konden hun activiteiten bijna ongestoord doorzetten, gezien de kleine groep leden die hier aan deel neemt.  

- Beleid: zoals verwacht, kwamen ook in beleidsdossier de activiteiten op het grondgebied van onze 
afdeling, op een laag pitje te staan. 

- De afdeling organiseerde opnieuw een behaag-natuurlijk actie op het grondgebied van de afdeling 
(Wilrijk, Edegem en Hove) waarbij we dit jaar ongeveer 3,5 km aan streekeigen hagen konden aanplanten. 
Bijna een record die de lokale biodiversiteit zeker ten goede komt. 

- De beheeractiviteiten blijven toenemen door de groei 
in het aantal natuurgebieden in eigendom van onze 
afdeling. In Edegem in de beekvallei, werden dit jaar 
inrichtings- en voor de eerste maal beheerwerken 
uitgevoerd samen met heel wat jeugdverenigingen.  
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Met de steun van de provincie en de gemeente Edegem werd 
een brug over de Edegemse beek aangelegd. Waar de 
reguliere activiteiten op Fort 7 en Groen Neerland op het 
gewone ritme behouden bleven mits extra veiligheids-
maatregelen, werd er te Hove een tantje bijgestoken door de 
bevolking te betrekken bij het beheer van het Uilenbos. In 
januari konden we op meer dan 50 hovenaren rekenen voor 

een gezamelijke beheeractiviteit in het bos. De beheerploeg te Hove werd ook uitgebreid met nieuw bloed 
en een aantal jonge krachten zodat we de werking op langere termijn kunnen verzekeren.      

- Vier fijne rAntGroen-nummers met aandacht voor fotografisch werk van eigen 
leden,  verschenen steeds op tijd en werden door vrijwilligers bij de leden 
bezorgd, wat ons een aanzienlijke besparing op verzendkosten opleverde.  

De website en faceboek van de 
vereniging groeien in populariteit 
aangevuld met de maandelijkse 
nieuwsbrief van de afdeling die 
momenteel reeds in meer dan 1.200 
elektronische brievenbussen van de 
afdeling terecht komt.  

 

- Onze afdeling werd in 2020 geconfronteerd met een juridische uitdaging doordat de voormalige huurder 
van het landbouwperceel langsheen het Uilenbos dat wij vorig jaar in huur kregen, zijn opzeg betwiste tov 
de eigenaar en bij het vredegerecht een zaak inspande om als “pachter” erkend 
te worden voornamelijk om zijn jachtactiviteiten te kunnen doorzetten. Uitspraak 
in deze zaak wordt niet verwacht voor midden 2021.  

- De herinrichting van ons leslokaal in de Ijsvogel op de terreinen van Fort 7, 
kon gelukkig wel doorgaan. Door de inzet van een aantal vrijwilligers werd het 
heropgefrist en volledig herschilderd.  

 

Rekening houdende met de verwachte belemmeringen door de Coronacrisis in de eerste helft van 2021, 
keurde de LAV keurde voor 2021 de volgende aandachtpunten en doelstellingen voor de afdeling goed:  
1) Hove: start uitwerking beheerplan voor het Uilenbos samen met Natuurpunt nationaal, de uitbreiding van 

met 2 ha door aankoop van een perceel ten noorden van de beek, gesprekken met de provincie en de 
gemeente om de druk op het bos te verminderen, inrichting met natuureducatieve panelen en het gedegen 
afhandelen van de vredegerechtszaak rond de huurder (vermeende “pachter”)   

2) Edegem: de indiening van een vergunning voor de aanleg van een vijver en een vlonder en wandelpad 
op het perceel aan de “Aen Den Boeren Leeger”, de heropenstelling van lokale trage wegen en mogelijke 
uitbreiding met een een perceel van de Kerkfabriek St Paulus, ten oosten van het natuurpunt terrein 

3) Wilrijk, Fort 7: verdere verbeterings- en instandhoudingswerken aan ons lokaal de Ijsvogel, het uitwerken 
van een visie voor het monument Fort 7 in evenwicht met natuurbeheer en de organisatie van een 
opendeur op het Fort samen met het district Wilrijk, einde zomer 2021 

4) Wilrijk- Geitenpad: samen met het district een instandhoudingsproject voor de Kamsalamander uitwerken  



5) Educatie: cursus natuur-in-zicht in het najaar, samen met één of meerdere buurafdelingen. 
6) Financiën : Afbouw van de schuld voor het Uilenbos tot minder dan 25.000 € tegen het einde van 2021 
7) Toetreden van de afdeling tot het Regionaal Landschap Rivierenland, in opvolging van de toetreding 

van de gemeenten Edegem en Hove 
 

Financiën 

De resultatenrekening van de algemene inkomsten 
en uitgaven van de afdeling voor 2020 (zie groene 
kolommen in tabel) toonde een beperkt negatief saldo 
van -387 €.  

Door de Coronacrisis konden een aantal belangrijke 
“fundraisingsactiviteiten” immers geen doorgang 
vinden zoals de Fortengordel en vooral de 
gidsbeurten. Anderzijds brachten 
natuurinventarisaties en een éénmalige filmopname 
op de terreinen van Fort 7, heel wat geld in het laadje. 
De behaagactie sloot negatief af doordat de gemeente 
Hove nog een achterstand in haar betaling had. Deze 
mag echter verwacht worden begin 2021 zodat deze 
actie positief zal bijdragen aan het resultaat van 2021.  

Met het lidgeld en de ondersteuning door Wilrijk en 
Edegem kunnen we de basisactiviteiten van de 
afdeling draaiende houden.   

De hoge kosten voor IT werden deels veroorzaakt 
door een boete die we moesten betalen voor het 
gebruik van een foto om mensen te waarschuwen voor 
de aanwezigheid van processierupsen. 

Meer gebieden beheren betekent ook meer kosten 
voor de aanschaf en onderhoud van degelijk en veilig 
meteriaal voor de beheerploegen.  

De afdeling kon ook 11.108 € externe fondsen 
verwerven ter ondersteuning van de afbetaling en 
onderhoud van onze natuurgebieden. Dit is beduidend 
minder dan vorig jaar omdat de gemeente Edegem 
achterbleef met de betaling van haar beloofde 
deelname in het project rond de Edegemse beek en 
de subsidies voor het project Mooimakers samen ten 
belope van 9500 €. 

Maar ook de uitgaven waren in 2020 logischerwijs 
lager. Na de afbetaling van 8000 € voor het Uilenbos,  
blijkt het beperkte negatieve saldo nog relatief goed 
mee te vallen. 

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven
1. FONDSEN ZUIDRAND
1.1. FORT 7 - ANT-3722-7006 970
1.2. GROEN NEERLAND - ANT-3722-7790 2587
1.3. HOVENSE BOSHOEK - ANT-3722-7800 24165
1.4. EDEGEMSE BEEKVALLEI 2840
1.5. ZUIDRAND ANT 3722 546,19
TOTAAL 31108,19 0 15000

2. GIFTEN EN SUBSIDIES
2.1. BEHEERSUBSIDIE FORT 7 0 0
2.2. BEHEERSUBSIDIE GROEN NEERLAND 321 0 320
2.3. BEHEERSUBSIDIE EDEGEM (amfibieën) 250 0 250
2.4. BEHEERSUBSIDIE HOVE 0 0 0
2.5. MINA 450 0 450
2.6. SUBSIDIE WILRIJK 2200 0 2200
2.7. SUBSIDIE EDEGEM 1600 0 9600
2.8. SUBSIDIE HOVE 418 0 0
2.9. GIFTEN gebieden 0 0
TOTAAL 5239 0 12820

3. ACTIVITEITEN
2.1. NIEUWJAARSWANDELING 50 0
2.2. LIBELLENAVOND 68 0
2.3. BUSREIS ZEELAND 2020 990 589,1
2.4. LAV
 802 583,55
2.5. PINTELING 19/07/2020 100 58,59
2.6. TERUGBETALING KOSTEN 2019 ACTIVITEITEN 0 68,94
2.7 FORTENGORDEL en QUIZ 0 0 1000
TOTAAL 2010 1300,18 1000

4. LEDEN EN COMMUNICATIE
4.1. KOSTEN TIJDSCHRIFT 0 4726,73 4600
4.2. LEDEN 5109 0 5100
4.3. EXTRA LEDEN 295 0 250
4.4. IT 0 811,65 400
TOTAAL 5404 5538,38 5350 4600

5. FORT ZEVEN - ons huis
5.1. WATER 0 129 150
5.2. ELECTRICITEIT EN GAS 0 351,56 350
5.3. VERZEKERING 0 81,84 100
5.4. ONDERHOUD LOKAAL 0 581,74 1500
5.5. HUUR 25,5 55,45 60
5.6. VOEDING / DRANK 274 0 250
TOTAAL 299,5 1199,59 250 2160

6. BEHEER GEBIED FORT 7
6.1. VERKOOP HOUT 141 0 100
6.2. GIDSEN NATUUR 150 0 150
6.3. GIDSEN MONUMENT 162 0 150
6.4. VERHUUR LOCATIE FOTOSHOOT/FILMING 1060 0 0
6.5. VERKOOP ANDEREN (ijzer, oud materiaal, ...) 70 0 200
6.6. ONDERHOUD / AANKOOP BEHEERMATERIAAL 50 1207,79 1200
6.7. VERHUUR IJSVOGEL 0 0 0
TOTAAL 1633 1207,79 600 1200

7. BEHEER GEBIED GROEN NEERLAND
7.1. VERKOOP HOUT 0 0 0
7.2. GIDSEN NATUUR 60 0 40
7.3. BEHEERMATERIAAL 0 37,24 40
TOTAAL 60 37,24 40 40

8. BEHEER GEBIED UILENBOS EN FRIJTHOUT
8.1. VERKOOP HOUT 350 0 150
8.2. GIDSEN NATUUR 30 0 30
8.3. BEHEERMATERIAAL 0 90,75 400
TOTAAL 380 90,75 180 400

9. BEHEER GEBIED EDEGEM
9.1. INKOMSTEN EDEGEMSE BEEKVALLEI 862,67 0 860
9.2. BEHEERCONTRACT GEMEENTE 0 0
9.3. BEHEERMATERIAAL 0 0 400
TOTAAL 862,67 0 860 400

10. EDUCATIE
10.1. CURSUSSEN 432 0 200
10.2. SUBSIDIE CVN 0 0 0
10.3. MATERIAAL ALLERLEI 0 79,99 100
TOTAAL 432 79,99 200 100

11. STUDIE

11.1. INVENTARISATIEPROJECTEN 1200 0 100
11.2. PLANTENWERKGROEP 200 0 200
TOTAAL 1400 0 300

12. BEHAAGACTIE
12.1. BEHAAG EDEGEM 2131 1743,9
12.2. BEHAAG WILRIJK 1872 1389,76
12.3. BEHAAG HOVE 3393 4858,27
12.4. AANKOOP BIJENHOTELS 2019 0 68
TOTAAL 7396 8059,93 1600

13. ALLERLEI
13.1. VERKOOP KALENDERS 150 120
13.2. VERKOOP BOEKEN 0 0
13.3. VERKOOP ANDEREN 0 0
13.4. KADO'S 0 0
13.5. INTERESTEN SPAARREKENING 0 0
13.6. UITZONDERLIJKE KOSTEN (CORONA) 10 29,5
TOTAAL 160 149,5 0

14. PROVISIES
14.1 afbetaling schuld Uilenbos 0 8000 7000
14.2 afbetaling schuld Edegemnse beekvallei 0 0 8000

GLOBAAL INKOMSTEN en UITGAVEN 25276,17 25663,35 23200 23900
Inkomsten versus uitgaven
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Het bestuur stelde daarom voor om 8000€ af te betalen voor de uitstaande schuld van het Uilenbos. Voor de 
Edegemse beek zal de schuld pas verder afbetaald worden wanneer we hiervoor de fondsen van Edegem 
ontvangen.   

De LAV keurde de resultatenrekening voor 2020 unaniem goed en bedankte de penningmeester voor het 
puike werk. De LAV verleent haar steun om in totaal 8.000 € af te betalen voor de aankoop van het Uilenbos.  

Naar goede gewoonte en rekening houdende met de lopende Coronacrisis, werd de begroting voor 2021 
met de nodige voorzichtigheid opgesteld (zie orange kolom in de tabel hierboven). We voorzien, geschatte 
inkomsten (exclusief fondsen)  ten belope van ongeveer 23.600 € en uitgaven voor 24.300 € resulterende in 
een beperkt negatief saldo van 700 €. Hierbij houden we rekening met de verdere afbetaling volgens schema 
van recente aankopen (Edegemse beek en Uilenbos). Bijzondere voorziene uitgaven voor 2021 zijn enkele 
investeringen voor het sanitair van de IJsvogel, ons lokaal, om de kwaliteit hiervan te blijven verzekeren.  

Om dit resultaat te bekomen is het echter belangrijk dat we ook dit jaar kunnen rekenen op de gebugetteerde 
inkomsten van specifieke activiteiten zoals de opendeur van het Fort, de Quiz en de behaag actie, evenals de 
uitgaven kunnen beperken door het ronddragen van rAntGroen, om deze begroting in evenwicht te kunnen  
voorleggen.  Indien ook in 2021 het afbetalingsritme voor de natuurgebieden kan gehandhaafd worden, komt 
er ruimte voor nieuwe aankopen.  

De LAV keurde het begrotingsvoorstel 2021 met absolute meerderheid goed inclusief de investering voor 
het lokaal en verleent het bestuur een mandaat voor de aankoop van het nieuwe terrein aan het Uilenbos.  

 

Bestuurders van de afdeling (zie tabel in bijlage): Nicole Boussemaere als bestuurder cursussen en Els 
Wijnants, Lucy de Nave en Maggy Troffaes als vrije bestuursleden, stelden zich kandidaat voor een 
hernieuwing van hun mandaat met 3 jaar.  
 
De LAV keurde al deze kandidaturen, verlengingen en aanstellingen éénparig goed.  

 
Overzicht bestuursleden en coördinatoren* voor de afdeling Zuidrand Antwerpen 
 

• Voorzitter en coordinator behaag: Hugo Waeterschoot 
• Secretaris: Erlend Hansen 
• Penningmeester: Sofie Calcoen   
• Bestuurder beheer terreinen afdeling: Rolph De Ceulaer 
• Bestuurder Conservator “Uilenbos”: Rolph de Ceulaer 
• Bestuurder Conservator “Fort 7”: Maurice De Neve 
• Bestuurder Conservator “Groen Neerland”: Rudi Leemans 
• Conservator “Edegemse natuurgebieden”: Johan Claessens 
• Bestuurder leden: Stany Marichal 
• Bestuurder Fort 7 monument: David Wouters 
• Bestuurder Cursussen/Educatie: Nicole Boussemaere 
• Coördinator Activiteitenkalender en Tijdschrift: Guido Van Boeckel 
• Coördinatoren Beleid-Minaraadvertegenwoordigers Edegem: Johan Claessens ;  Hove : Hugo 

Waeterschoot, Gerd de Gheselle  
• Bestuurder Communicatie coördinator: Niels Schild 
• Coördinator Activiteitenregistratie : Kris Vos 
• Coördinator historische gidsen Fort 7 : Philippe Vanhove 
• Vrije bestuursleden: Els Wijnants, Lucy de Nave, Floris van Volsem en Maggy Troffaes 
• Coördinator Waarnemingen.be : Veerle De Saedeleer 



*Bestuursleden worden verkozen door de LAV, coördinatoren niet. 

Verder keurde de LAV éénparig de volgende afvaardiging voor de Algemene Vergadering van Natuurpunt 
goed:  

- voor Natuurstudie (vzw): Walter Van Spaendonk,  
- voor Natuurbeheer (vzw): Maurice De Neve,  
- voor Educatie-CVN (vzw): Nicole Boussemaere en  
- voor Beleid (informeel) Erlend Hansen  

Door haar ledenaantal kan de afdeling bovendien 3 (of 4) bijkomende vertegenwoordigers sturen (op het 
moment van de LAV was nog geen formele bevestiging hiervan ontvangen) : Rudi Leemans, Floris Van 
Volksem en Hugo Waeterschoot en Rolph De Ceulaer indien een 4de kandidaat noodzakelijk is. 

De LAV dankte de bestuursleden, coördinatoren en de vele vrijwilligers voor hun erg gewaardeerde inzet voor 
de afdeling het afgelopen jaar en vooral het bereikte resultaat ondanks de moeilijke omstandigheden. In een 
5 tal jaren konden we immers de oppervlakte van de beheerde gebieden meer dan verdubbelen en hebben 
de gemeentebesturen duidelijk meer aandacht en erkenning voor groen en open ruimte getoond.  
 
 
DEEL 2: toelichtingen 
 
Fort 7: een erg mooi filmpje over de natuur, het landschap en het monument in de natuur gemaakt door Olga 
Blansaer, werd vertoond en kan je ook terug herbekijken via de volgende link: https://youtu.be/y8td_tqcCsI  
 
Edegem: Johan Claessens de Conservator van het edegemse deel van het nieuwe natuurgebied Edegemse 
beekvallei, vergaste de LAV met een kort overzicht rond natuurontwikkeling en beheer. Opmerkelijk hoe snel 
de natuurwaarden dit gebied herroveren en hoe fijn kon gerekend worden op de inzet van jongeren om het 
gebied mee te beheren.  

 

https://youtu.be/y8td_tqcCsI


 
 
Uilenbos: Tim, Peter, Casper en Xander, allen behorende tot de nieuwe generatie beheerders van het 
Uilenbos, presenteerden een mooi overzicht van de natuurwaarden van het Uilenbos, inclusief nachtbeelden 
van reeën en andere dieren, de uitgevoerde beheerwerken en educatieve panelen die ze plannen voor het 
bos. Het werd allemaal erg gesmaakt.  

 
 
 
Streekvereniging Zuidrand: Sabine Caremans stelde via een kort videobericht de resultaten voor van de 
streekvereniging het afgelopen jaar met aandacht voor de Boshoek waartoe het Uilenbos van Hove behoort. 
Ze riep ook op om actief lid te worden van het regionaal Landschap Revierenland wat heel wat mogelijkheden 
kan bieden voor deafdeling. 
 
 
 
Tot slot bedankte de voorzitter alle deelnemers voor hun geapprecieerde aanwezigheid evenals de 
bestuurders en leden die vanavond actief meewerkten aan de LAV webinar.  
 
 

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

 


