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met vermelding “Afdelingsfonds 3722, Zuidrand Antwerpen”.

Het is mijn wens en hoop dat we al onze activiteiten 
snel terug kunnen opstarten!

Deze titel hoeft geen betoog. Covid heeft er de laatste maanden weer erg hard ingehakt op onze 
leefgewoonten en dus ook onze afdelingsactiviteiten. Wanneer deze rAntGroen verschijnt ligt een 
groot deel van de maatschappij en ook onze afdeling vermoedelijk nog voor een groot deel stil. Na 
een jaar is het ondertussen echt wel genoeg geweest. Gelukkig is er met de lopende vaccinaties, met 
zekerheid deze keer, beterschap op komst.
Deze morgen ben ik een frisse neus gaan halen in het Uilenbos waar de eerste priemende lentezon zelfs 
bij temperaturen rond de nul graden, de sneeuwklokjes in volle bloei heeft gezet en de grote lijster en 
vele spechtensoorten die het bos rijk is, volop heeft wakker geschud. 
Zo stimulerend die eerste natuurpracht, zo uitdagend om snel terug die vrijheid te kunnen proeven om 
met kennissen en vrienden samen de natuur te ontdekken, onze handen uit de mouwen te steken voor 
het beheer of gewoon even alleen ervan te kunnen genieten. 
Maar ondanks Covid, bleef de afdeling onderhuids draaien door de inzet van vele vrijwilligers. Op 
een Corona veilige wijze werd passend beheer uitgevoerd. Dit was echt geen sinecure gezien ook de 
weersomstandigheden van week tot week zo sterk wisselden. 
Op 21 februari konden we jullie via een webinar, toch een heel mooie Algemene Vergadering (AV)  
aanbieden (verslag hiervan verder in dit rAntGroen-nummer). Een fijn moment, en opmerkelijk veel 
leden volgden op deze wijze de AV, wat ons heel veel plezier deed.
Ondanks de crisis heeft onze afdeling in 2020 niet slecht geboerd. We hebben evident “de tering naar 
de nering” moeten zetten maar door heel wat leuke initiatieven (opbrengsten van inventarisaties, 
expeditie, behaag natuurlijk en anderen) konden we het financieel redden en ons afbetalingsplan voor 
het Uilenbos en de Edegemse beekvallei zo goed als mogelijk op peil houden. Op de AV hebben we 
ook onze ambities voor het komende jaar voorgelegd met de uitbreiding van een stukje Uilenbos, het 
project Kamsalamander aan het Geitenpad te Wilrijk, de aanleg van de poel en vlonderpad aan de 
Edegemse beek, een fort 7 dag einde augustus, en een cursus natuurverkenner in het najaar als de 
belangrijkste speciale projecten. 
Bovendien blijven we volop inzetten op natuurstudie, beleving en beheer via onze reguliere activiteiten 
die we hopelijk bij het verschijnen van dit rAntGroennummer terug wat op gang kunnen trekken.
Wat me vooral opviel deze weken is hoeveel geïnteresseerden onze natuurgebieden komen verkennen. 
Zowel te Edegem als in het Uilenbos is het aantal bezoekers zowat vertienvoudigd ! Midden februari 
zat er zelfs onverwachts een schaatsmoment tussen op de wadi in de Edegemse beekvallei. 
De overdruk die door het herontdekken van het wandelen is ontstaan noopt tot het zoeken van 
nieuwe evenwichten tussen natuur en bezoekers. We zullen daarom de wandelmogelijkheden in de 
omgeving trachten uit te breiden om deze druk te kunnen opvangen. Hierbij hebben we veel hoop 
gevestigd op de streekvereniging Zuidrand en het Regionaal Landschap Rivierenland. De gemeente 
Edegem en Hove en ook onze afdeling zijn begin 2021 lid geworden van dit Regionaal Landschap 
samen met onze buren trouwens (Lint, Boechout en Kontich). We hebben er dus hoop op dat we 
hierdoor aan grensoverschrijdende landschapsplanning en beheer kunnen doen. We verwachten dat 
het landschap, de natuur en kleine landschapselementen in onze streek nog meer en vooral op een 
meer gestructureerde manier, aandacht zullen krijgen.  Verder in dit nummer kan je hierover een 
artikeltje vinden.
2021 wordt dus zeker een uitdagend jaar met een uitgestelde start, maar we hopen jullie zeker vanaf 
Pasen weer een fijn palet aan activiteiten te kunnen aanbieden.
Hou het gezond en we zien elkaar snel op een belevings-, studie- of beheeractiviteit !

Hugo Waeterschoot

Bestuursleden en coördinatoren
Hugo Waeterschoot, voorzitter
en coörd. Beleidswerkgroep
03/455 22 12 - 0477/33 23 30 
hugo.waeterschoot@scarlet.be
Erlend Hansen, secretaris
0472/78 20 58- erlend.hansen@skynet.be
Sofie Calcoen, penningmeester
sofie.calcoen1@gmail.com
Rolph De Ceulaer, coördinatie beheer
rdeceulaer@hotmail.com
Maurice De Neve:, beheer Fort 7
maurice.deneve1@gmail.com
Rudi Leemans, beheer Groen Neerland 
03/828 43 16-rudolf.leemans@telenet.be
Niels Schild, coördinator communicatie
natuurpunt.zuidrand@gmail.com
Lucy de Nave, bestuurslid
03/237 99 52–Lucy.denave@gmail.com
Nicole Boussemaere, bestuurslid
013/30 85 47
nicole.boussemaere@gmail.com
Maggy Troffaes, bestuurslid
03/827 83 60-maggy.troffaes@skynet.be
Floris Van Volsem, bestuurslid  
03/455 23 05 -mariannejmm@gmail.com
Els Wynants, bestuurslid            
0497/42 74 29-wynantsels@gmail.com
Stany Marichal, bestuurslid            
0478/56 45 84
stanislas.marichal@telenet.be

 Omslagfoto: 
 Groot geaderd witje
 Foto’s p.2: 
 boven: Kramsvogel - © Rudy Vansevenant
 onder: IJsvogel - © Rudy Vansevenant

Lidmaatschap Natuurpunt: 30 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 
(https://www.natuurpunt.be/pagina/adreswijziging-doorgeven)

Abonnement op rAntGroen: voor leden van andere afdelingen 
door storting van 10 euro op onze rekening  BE02 9799 7675 
4740  BIC: ARSPBE22  met vermelding van:  uw lidnummer, 
naam en adres.

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

Contact beheerde gebieden 
Fort 7:
   Natuur:  contact.fort7@zuidrand.be 
   Monument: Philippe Vanhove
03/825 02 43-philippevanhove01@gmail.com

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

 Uilenbos: 
 Uilenbos@zuidrand.be

 Edegemse beekvallei:
 Edegemse.beekvallei@zuidrand.be

Beste Natuurpunter,
ook in de komende weken zullen bepaalde activiteiten niet kunnen/mogen doorgaan. Wij vragen hier begrip 
voor. Op onze website en in de maandelijkse nieuwsbrief zal je de recentste info kunnen vinden.
Anderzijds willen we jullie uitnodigen om terug met enthousiasme deel te nemen aan onze activiteiten die 
wel kunnen plaatsvinden, we zullen er immers voor zorgen dat ze in alle veiligheid kunnen doorgaan.
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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 %. 

De activiteiten gaan door onder voorbehoud van de te volgen covid-19-maatregelen.
Gelieve de website en/of nieuwsbrief te consulteren.

Paasmaandag
 5. 4 - 12.30u.

Boshoek: fiets- en wandeltocht

Afspraak: Boshoekstraat 99

Einde: 17.30u.

De Boshoek is een gezamenlijk project van verschillende Natuurpuntafdelingen. 
Jullie kennen het Hovese deel wel allemaal van het Uilenbos. Maar dit meer dan 500 ha grote gebied 
herbergt nog heel wat andere pareltjes. Vandaag gaan we er twee al fietsend ontdekken! De voorjaars-
flora staat in deze periode vermoedelijk op zijn hoogtepunt, dus starten we met een verkenning van de 
voorjaarsflora in het Uilenbos op zoek naar de vele voorjaarsbloemen en wie weet het Oranjetipje of een 
Ree. Nadien fietsen we door naar Duffel voor een bezoek aan de Babbelbeekse beemden waar een gids 
van de buurafdeling ons op sleeptouw neemt in dit unieke stukje natuurschoon.
Dus nodigen we ook de geburen (Oude Spoorweg en Land van Reyen) uit voor deze fietstocht op zoek 
naar natuurwaarden.
We spreken rond 12.30 u. af aan de Boshoekstraat 99 te Hove waar we samen picknicken in de weide, 
alvorens het Uilenbos te verkennen. Nadien springen we op de fiets naar de Beemden.
Corona veilig: moesten er nog Coronavoorwaarden van toepassing zijn rond deze periode dan komen 
we die strikt na. In dat geval vragen we je voorafgaandelijk te registreren op www.natuurpunt.be/agenda 
(of indien het niet lukt bij de gids). Bovendien beperken we dan het aantal deelnemers tot het maximaal 
wettelijk toegelaten aantal op dat moment. Kijk voor de laatste berichtgeving rond Corona op onze website 
www.zuidrand.be/new/  
Meebrengen: je fiets en een picknick. We kunnen droog zitten bij regenweer.
Afspraakplaats: Boshoekstraat 99 te Hove
Leiding:  Hugo Waeterschoot - hugo.waeterschoot@scarlet.be - 0477/33 23 30         

Zaterdag
10. 4 - 14u.

Fort 7, Wilrijk

Historische rondleiding

Afspraak: Legerstraat 40 

Einde: 16.30u.

Inschrijven verplicht

Sinds 8 maart kan je weer met tot 10 volwassenen bijeenkomen in openlucht. Onze historische rondlei-
dingen in Fort 7 kunnen dus opnieuw doorgaan met een strikt maximum van 9 bezoekers ouder dan 12.
 
Dat kan in de loop van het seizoen natuurlijk nog veranderen in de ene of de andere zin. Om in te schrijven 
voor een publieke rondleiding, of met elke vraag om info over het bezoek, stuur een e-mail naar fort7@
proximus.be. We laten u dan snel weten of er plaats is, en anders wat de mogelijkheden zijn.
 
Afspraak: om 14u. aan de ingang van Fort 7. Einde omstreeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een zaklamp.
Gidsen: historische gidsenploeg
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74

Ree Oranjetipje
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Zondag
11. 4 - 13.30u.

Lentewandeling in 
het Vrieselhof 

Afspraak: Legerstraat 40

Einde: 17.00u. ter plaatse

Vandaag gaan we op ontdekkingstocht naar het Provinciaal Groendomein Vrieselhof in Oelegem (Ranst). 
In dit domein werden veel streekeigen bomen en struiken zoals Zomereik, Els, Spork, Lijsterbes, Es en 
wilgensoorten aangeplant ter bevordering van de diversiteit. De prachtige oude beuken en eiken die het 
gebied rijk is oefenen een grote aantrekkingskracht uit op verschillende spechtensoorten die hier graag 
broeden. Ook eekhoorns, Vossen, Bunzings, Steenmarters en Reeën voelen zich hier thuis. 
Afspraak: vertrek om 13.30 uur aan de Bist te Wilrijk (kostendelend vervoer). Wie rechtstreeks komt wordt 
verwacht om 14.00 uur aan het terras van De Remise, Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem. 
Het einde van de wandeling is voorzien rond 17.00 u.
Mee te brengen: stevig schoeisel, eventueel regenkledij en verder  je verrekijker, fototoestel en loepje.
Leiding:  Nicole Boussemaere 0494/71 59 32
 Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48 (GSM enkel op de dag zelf bereikbaar)        

Zondag
18. 4 - 8u.

Ochtendexcursie Uilenbos
Op zoek naar zangvogels

Afspraak: Lintsesteenweg 461,  
     Hove

Einde: 11.00u.

De voorjaarsflora is in deze periode al wat over zijn hoogtepunt heen. Maar vandaag gaat onze belang-
rijkste aandacht uit naar de zangvogels en er zitten er wel wat in het Uilenbos. Tijdens deze wandeling 
proberen we dan ook een aantal (zang)vogels te beluisteren en te spotten. We bekijken alles, van de Kool-
mees tot de Boomklever of de verschillende spechtensoorten. De wandeling is dan ook vooral bedoeld 
voor mensen die geen of weinig ervaring hebben met het herkennen van zangvogels. Je bent dus steeds 
welkom! Wel vragen we je om een verrekijker en eventueel een vogelgids mee te brengen.
Corona veilig: moesten er nog Coronavoorwaarden van toepassing zijn rond deze periode dan komen 
we die strikt na. In dat geval vragen we je voorafgaandelijk te registreren op www.natuurpunt.be/agenda 
(of indien het niet lukt bij de gids). Bovendien beperken we dan het aantal deelnemers tot het maximaal 
wettelijk toegelaten aantal op dat moment. Kijk voor de laatste berichtgeving rond Corona op onze website 
www.zuidrand.be/new/  
Afspraak: om 8 u. - toegang Lintsesteenweg (461), te Hove, einde 11 u.
Leiding:  Hugo Waeterschoot - hugo.waeterschoot@scarlet.be - 0477/33 23 30         

Zondag
25. 4 - 13u.

Natuurreservaat De Zegge

Afspraak: Bist, Wilrijk

Einde: 16.30u. ter plaatse

Inschrijven verplicht !

Het is alweer drie jaar geleden dat we een bezoek brachten aan De Zegge. Vandaag doen we dat weer. 
Omdat dit gebied behoort tot een van de weinige natuurgebieden in Vlaanderen die niet vrij toegankelijk zijn, 
geeft hier wandelen een gevoel van complete rust en verbondenheid met de natuur.
Het is eigendom van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen en is ongeveer 55 ha groot. 
Laagveenplassen, originele elzenbroeken en een heideterreintje brengen afwisseling in het landschap. De 
orchideeënweiden zijn prachtig maar om deze tijd van het jaar normaal nog niet in bloei. Bij vorige bezoeken 
zagen we o.a. Kleine karekiet, Wespendief en Boomvalk. Verder Grote ratelaar, Kleine zonnedauw, Water-
aardbei, Gevlekte orchis, Koningsvaren, Watervorkje, Pijptorkruid en nog veel meer.
We houden ons uiteraard aan de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen. Inschrijven voor deze tocht 
bij Lucy de Nave is noodzakelijk want het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen.
Honden zijn vanwege de kwetsbaarheid van het gebied niet toegelaten.
Afspraak: vertrek met eigen wagens aan de Bist te Wilrijk om 13.00 u (kostendelend vervoer). 
Je kunt rechtstreeks naar het gebied gaan, parking Mosselgoren 13 2440 Geel. Einde ter plaatse om-
streeks 16.30 u.
Mee te brengen: laarzen bij regenweer, veldgidsen, verrekijker, fototoestel, loep, eventueel regenkledij.
Het inkomgeld voor De Zegge bedraagt 4 Euro per persoon, ter plaatse aan de leiding te betalen.
Gids: Bert Veris
Leiding:  Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48 (GSM enkel op de dag zelf bereikbaar)       

Steenmarter

 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.
 Kostendelend vervoer aan 5 eurocent/km  wordt op de afspraakplaats georganiseerd. ARDEA activiteiten aan 7 eurocent/km
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Zaterdag
 8. 5 - 14u.

Fort 7, Wilrijk

Historische rondleiding

Afspraak: Legerstraat 40 

Einde: 16.30u.

Inschrijven verplicht

Zie aankondiging 10 april.
Afspraak: om 14u. aan de ingang van Fort 7. Einde omstreeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een zaklamp.
Gidsen: historische gidsenploeg
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74

Zondag
25. 4 - 14u.

Fort 7, Wilrijk

Historische rondleiding

Afspraak: Legerstraat 40 

Einde: 16.30u.

Inschrijven verplicht

Zie aankondiging 10 april.
Afspraak: om 14u. aan de ingang van Fort 7. Einde omstreeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een zaklamp.
Gidsen: historische gidsenploeg
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74

Zondag
 2. 5 - 14u.

Lentewandeling in Fort 7

Afspraak: Fort 7
Legerstraat 40, Wilrijk

Einde: 16.30u. ter plaatse

Inschrijven verplicht !

Gisteren vierden we de “Dag van de Arbeid” en vandaag, met inachtname van de geldende Corona-
maatregelen, willen we iedereen hartelijk uitnodigen om samen met ons een leuke, ontspannende alge-
mene natuurwandeling te maken op “ons Fort” !
We hopen op zon, een blauwe lucht en aangename temperaturen en natuurlijk op vele mooie waarnemin-
gen zoals Pinksterbloem, Rapunzelklokje, Rood guichelheil, Kuifhyacinth etc. ...
Het wordt zeker de moeite waard dus noteer deze datum alvast in je agenda. 
Inschrijving noodzakelijk via de website van Natuurpunt 
Afspraak: 14.00 uur, aan de ingang van Fort 7  Legerstraat 40 (schuin tegenover nr. 75) te  2610 Wilrijk  
Antwerpen
Mee te brengen: stevig schoeisel of laarzen, eventueel regenkledij, verrekijker, fototoestel en loepje.
Leiding/gids: Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48 (GSM enkel op de dag zelf bereikbaar)   
         Nicole Boussemaere 0494/74 59 32    

Zondag
 9. 5 - 7.15u.

Nachtegalen aan de 
Kabbelaarsbank (Grevelingen) 
en 
natuurgebied Schotsmanplaat 
(Veerse meer)

Afspraak: Bist, Wilrijk

Einde: 20.30u.

Inschrijven verplicht

De Nederlandse Zeeuwse eilanden hebben (nog maar) een recente bewogen geologische geschiedenis 
achter de rug waarvoor we vandaag bijzondere aandacht hebben. We trekken ’s morgens vroeg naar de 
Kabbelaarsbank, juist ten noorden van Schouwen-Duiveland waar er ten gevolge van de aanleg van een 
deltadijk recent een nieuwe zandplaat en duinengebied is ontstaan. We vertrekken hier voor een mooie 
ochtendlijke wandeling over deze zandbank met gegarandeerd veel vogelzang (we hopen echt op de 
Nachtegaal natuurlijk!), prachtige nieuwgevormde landschappen, een mooi zicht op het water van de 
Grevelingen en heel wat kalkplanten. Dit laatste heeft te maken met de  ontstaansgeschiedenis van deze 
plek. Na onze picknick ter plaatse verorberd te hebben vertrekken we naar het Veerse meer. Langs de 
noordzijde ervan zijn door gedeeltelijke droogleggingen door de deltawerken, grote zandbanken ontstaan 
met opnieuw prachtige flora van kalk maar ook uitgeloogde gronden, vlak naast elkaar gelegen. Vandaag 
vertellen we jullie honderduit over dit landschap en hun ontstaansgeschiedenis en de link met de huidige 
fauna en flora. . 
Afspraak: we vetrekken vroeg om 7.15 u. op de Bist te Wilrijk, aangezien nachtegalen ook vroeg uit de 
veren zijn. Laat gerust weten als je er echt moeilijk zou geraken zo vroeg, dan proberen we een oplos sing 
te vinden. We zijn terug rond 18.30 u. Kostendelend vervoer wordt gepromoot. Gezien de afstand zou ik 
vrijwillige chauffeurs willen vragen om me voorafgaandelijk een seintje te geven. Laat je niet afschrikken 
door de lengte van de excursie, het blijft immers lang licht, goed wandelbaar (11 km op volledige dag) en 
het wordt, beloofd, een fantastische en zeer gevarieerde dag. 
Meenemen: picknick, verrekijker en goede stapschoenen.
Leiding:  Hugo Waeterschoot - hugo.waeterschoot@scarlet.be - 0477/33 23 30         
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Zondag
23. 5 - 14u.

Fort 7, Wilrijk

Historische rondleiding

Afspraak: Legerstraat 40 

Einde: 16.30u.

Inschrijven verplicht

Zie aankondiging 10 april.
Afspraak: om 14u. aan de ingang van Fort 7. Einde omstreeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een zaklamp.
Gidsen: historische gidsenploeg
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74

Zondag
16. 5 - 13.15u.

Lentewandeling in het
Webbekoms Broek

Afspraak: Bist, Wilrijk

Einde: 17.30u. ter plaatse

Inschrijven verplicht !

Vandaag trekken we naar het Vlaams-Brabantse Diest, meer bepaald naar het Webbekoms Broek, een 
natuurgebied dat onmiddellijk aansluit bij de Diestse stadskern, een totale oppervlakte heeft van meer dan 
200 ha en beheerd wordt door het agentschap Natuur & Bos.
Het overstromingsgebied Webbekoms Broek is een halfopen landschap van graslanden, rietlanden, hooi-
landen en verspreide bosjes. 
Een plaatselijke gids zal ons de mooiste plekjes van het gebied laten ontdekken. Het aantal deelnemers 
is beperkt dus snel inschrijven is de boodschap.
Inschrijving via de website van Natuurpunt noodzakelijk (max. 15 deelnemers)
Afspraak: we vertrekken om 13.15 uur aan de Bist te Wilrijk
(kostendelend vervoer). Wie rechtstreeks naar daar wil gaan
wordt om 14.30 uur verwacht aan de parking van het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek dat zich langs 
de stadsring van Diest tegenover het Begijnhof bevindt.
Adres: Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest. 
Einde van de wandeling voorzien rond 17.30 uur ter plaatse.
Mee te brengen: stevig schoeisel (bij regenweer laarzen) en eventueel verrekijker, fototoestel, loep.
Kostprijs 2 euro per persoon.
Leiding/gids: Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48 (GSM enkel op de dag zelf bereikbaar)   
         Nicole Boussemaere 0494/74 59 32    

Zaterdag
29. 5 - 8u.

Orchideeëntuin van het 
Geerendal (Schin op Geul) 
en 
wandeling in de Geulvallei

Afspraak: Bist, Wilrijk

Einde: 20.30u.

Inschrijven verplicht

In de voormiddag bezoeken we de schitterende Orchideeëntuin van Schin op Geul in Zuid-Limburg iets 
voorbij Valkenburg. Deze echt wel opmerkelijke tuin van het Nederlandse Staatsbosbeheer laat in een 
natuurlijke omgeving de in deze streek voorkomende orchideeën zien. De tuin ligt midden in het won-
dermooie Geerendal. Dit natuurgebied wordt gekenmerkt door de vele hellingbossen, hoogstamboom-
gaarden, hooi- en weilanden, poelen en heggen, die samen met de hier grazende kudde Mergelland-
schapen al eeuwenlang voor de mens van betekenis zijn. Landschappelijk gezien is het Geerendal een 
bijzonder fraai asymmetrisch stiltedal. Je kan je deze morgen dan ook verwachten aan enkele mooie 
natuurwaarnemingen! Als het mooi weer is picknicken we buiten. Bij slechte weersomstandigheden kun-
nen we in een lokaal cafeetje terecht. Na de middagpauze keren we op onze stappen terug richting Eben-
Emael. Dit zuidelijke deel van de Sint Pietersberg zit vol kalk en is gericht naar het zuid-oosten: warm en 
droog dus en ideaal voor heel wat warmteminnende planten en insecten. Na een afdaling van een 100 m 
langs een oude breuklijn lopen we op oude opgespoten gebieden langs het Albertkanaal. Je kan je hier 
aan heel wat orchideeën verwachten. In aantallen toch… en veel is zelfs een “understatement” zoals de 
Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen. Vooral het Soldaatje, de Bosorchis en de Grote keverorchis komen 
hier in grote aantallen voor. Een bijzonder door de mens gecreëerd milieu. We nuttigen onze 2de picknick 
met zicht op het kanaal… een mooi afscheid. 
Totale wandelafstand: 10 km op een volledige dag.
Afspraak: het is lang licht en we rijden op zaterdag om aan de verkeersdrukte te ontsnappen. Daardoor 
kunnen we de dag iets langer maken zodat we rustig alles fijn kunnen bekijken. We vertrekken om 8h 
aan de Bist te Wilrijk en zijn daar terug tegen 20h30. We gaan zeker trachten de wagens goed te vullen 
(kostendelend vervoer). Het zou fijn zijn als eventuele chauffeurs zich voorafgaandelijk kunnen melden 
op hugo.waeterschoot@scarlet.be Het Geerendal is 120km rijden maar erg vlot bereikbaar door de vlotte 
verbinding met de autostrade.
Meebrengen: wandelschoenen, 2 x picknick (en drinken)
Leiding:  Hugo Waeterschoot - hugo.waeterschoot@scarlet.be - 0477/33 23 30         
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Zaterdag
 5. 6 - 14u.

Fort 7, Wilrijk

Historische rondleiding

Afspraak: Legerstraat 40 

Einde: 16.30u.

Inschrijven verplicht

Zie aankondiging 10 april.
Afspraak: om 14u. aan de ingang van Fort 7. Einde omstreeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een zaklamp.
Gidsen: historische gidsenploeg
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74

Zondag
 6. 6 - 14u.

Lentewandeling in Fort 7

Afspraak: Legerstraat 40

Einde: 16.30u. ter plaatse

Inschrijven verplicht !

We nodigen jullie hartelijk uit om samen met ons een gezellige, ontspannende algemene natuurwandeling 
te maken op onze thuisbasis! Het wordt hopelijk een mooie warme lentedag met een wolkenloze blauwe 
lucht en samen gaan we op zoek naar Wouw, Gewone duivenkervel, Echte koekoeksbloem, Rood guichel-
heil, etc. ... maar ook vlinders, libellen, amfibieën en vogels staan op ons verlanglijstje.
Wil je deze fijne wandeling niet missen noteer de datum dan alvast in je agenda!
Inschrijven noodzakelijk via de website van Natuurpunt
Afspraak: 14.00 uur, aan de ingang van Fort 7  Legerstraat 40 (schuin tegenover nr. 75) te  2610 Wilrijk  
Antwerpen. 
Mee te brengen: stevig schoeisel of laarzen, eventueel regenkledij, verrekijker, fototoestel en loepje.
Leiding/gids: Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48 (GSM enkel op de dag zelf bereikbaar)   
         Nicole Boussemaere 0494/74 59 32    

Zondag
13. 6 - 13.15u.

Lentewandeling in de “Vallei 
van de Drie Beken” 
Vleugt Diest

Afspraak: Bist, Wilrijk

Einde: 17.30u. ter plaatse

Inschrijven verplicht !

Voor deze lentewandeling trekken we naar het Vlaams natuurreservaat “De vallei van de Drie Beken” in 
Vleugt Diest in Vlaams Brabant. Dit gebied gelegen tussen het Hageland en de Kempen wordt beheerd 
door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en werd in 1997 tot natuurreservaat omgevormd. 
Het totale reservaat strekt zich uit van de Paalse Plas in Beringen tot aan de Turnhoutsebaan in Molen-
stede en biedt een thuis aan circa 100 soorten broedvogels, 20 soorten sprinkhanen, 189 soorten spin-
nen, 350 plantensoorten en een 125 soorten zwammen. Totaal werden er een 150-tal Rode-lijstsoorten 
waargenomen in dit uitzonderlijke gebied. 
Onze externe gids begeleidt ons bij een boeiende algemene natuurtocht door een deel van dit uitgestrekte 
reservaat.
Inschrijving via de website van Natuurpunt noodzakelijk (max 15 deelnemers)
Afspraak: 13.15 uur aan de Bist te Wilrijk voor het kostendelend vervoer of ter plaatse om 14.30 uur aan 
de kerk H. Familie Vleugtstraat 65, 3290 Diest.  
Einde van de wandeling voorzien rond 17.30 u.
Mee te brengen: je verrekijker, fototoestel en loepje. Laarzen zijn indien het onlangs geregend heeft 
absoluut onontbeerlijk, eventueel regenkledij.
Kostprijs 2 euro per persoon 
Leiding/gids: Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48 (GSM enkel op de dag zelf bereikbaar)   
         Nicole Boussemaere 0494/74 59 32    

Boomkruiper - foto: Kathy De Lange Winterkoninkje - foto: Kathy De Lange
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Zaterdag
19. 6 - 8u.

Viroinval

Afspraak: Bist, Wilrijk

Einde: 21.30u.

Inschrijven verplicht

Vandaag trekken we naar de Viroinvallei, deze streek verveelt nooit (!) en bezoeken we een aantal vind-
plaatsen van typische kalkplanten. En natuurlijk staan de orchideeën vandaag hoog op het verlanglijstje. 
De streek herbergt een aantal fossiele koraalheuvels die echte pareltjes zijn op het gebied van kalkflora, 
met Pyreneese ooievaarsbek, Engbloem en verscheidene orchideeën (o.a. de mooie Hommelorchis) en 
vele, vele andere. Deze warmteminnende flora trekt natuurlijk ook veel insecten en in het bijzonder vlin-
ders aan. We gaan dus de twee combineren en gaan op zoek naar de Grote weerschijnvlinder en de Grote 
parelmoervlinder en, wie weet, een Koningspage. Het wordt dus een dag met van alles wat. De langste 
dagen van het jaar zijn aangebroken; dus tijd voor een lange maar rustige excursie. We keren daarom pas 
na de avondpicknick terug naar huis waardoor we lang kunnen genieten en ook het verkeer wat vermijden. 
Daarom gaat deze tocht op een zaterdag door. We wandelen in totaal ongeveer 10 km op de ganse dag 
zodat we rustig de tijd hebben om dingen te bekijken.
Afspraak: we komen samen op de Bist te Wilrijk waar we om 8 u. stipt vertrekken (we parkeren de wagens 
wel een beetje verder want op een zaterdag mogen we die hier niet laten staan). 
We zijn terug rond 21.30 u. en kostendelend vervoer wordt gestimuleerd.
Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker, loep, picknick en drinken voor ’s middags en ’s avonds want 
we eten 2x buiten in de vrije natuur.
Leiding:  Hugo Waeterschoot - hugo.waeterschoot@scarlet.be - 0477/33 23 30         

Zondag
20. 6 - 14u.

Fort 7, Wilrijk

Historische rondleiding

Afspraak: Legerstraat 40 

Einde: 16.30u.

Inschrijven verplicht

Zie aankondiging 10 april.
Afspraak: om 14u. aan de ingang van Fort 7. Einde omstreeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een zaklamp.
Gidsen: historische gidsenploeg
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74

Maandag
21. 6 - 19u.

Zomerzonnewende

Afspraak: Bist, Wilrijk

Einde: ?

Inschrijven verplicht !

Traditioneel vieren we het zomersolstitium!  We starten met een wandeling van 1,5 à 2 uur in het mooie 
natuurreservaat waar rond deze tijd de zomerbloeiers stilaan opduiken.  Daarna genieten we van de 
langste dag van het jaar met lekkere drank en een massa hapjes buiten naast ons lokaal ‘De IJsvogel’.  
Mis deze jaarlijks weerkerende leuke activiteit niet!
Inschrijven voor 18 juni bij Lucy is noodzakelijk!
Afspraak: de wandeling vertrekt stipt om 19.00 u aan de ‘De IJsvogel’, Fort 7, Legerstraat 40 te Wilrijk. Dit 
is schuin tegenover huisnummer 75.
Kosten: (ter plaatse aan de leiding te betalen) 11 Euro voor hapje tapje .
Leiding:  Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48 (GSM enkel op de dag zelf bereikbaar)       

Hommelorchis Dambordje Paarse parelmoervlinder
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Zondag
18. 7 - 14u.

Fort 7, Wilrijk

Historische rondleiding

Afspraak: Legerstraat 40 

Einde: 16.30u.

Inschrijven verplicht

Zie aankondiging 10 april.
Afspraak: om 14u. aan de ingang van Fort 7. Einde omstreeks 16.30 u. Huisdieren zijn niet toegelaten.
Mee te nemen: stevig schoeisel, aangepaste kledij en een zaklamp.
Gidsen: historische gidsenploeg
Leiding: Philippe Vanhove - 0477/63 67 74

Zondag
18. 7 - 9.15u.

Het Broek van Blaasveld

Afspraak: Bist, Wilrijk

Einde: 12.30u. ter plaatse

Inschrijven verplicht !

Dit jaar bezoeken we weer rond dezelfde tijd Het Broek van Blaasveld.  Dit mooie gebied is gelegen in 
de alluviale vlakte van de Rupel. Het wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.  Het Broek 
ligt enkel 2 à 3 meter boven de zeespiegel en is een nat, vochtig gebied zoals zijn naam al weergeeft 
“een broek” met een specifieke flora en fauna. In de vijvers groeit Gele plomp en in de sloten zijn o.a. 
Blaasjeskruid, Waterviolier en Slangenwortel te vinden. Hier is ook een grote variatie aan vogels te vinden 
zoals Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Bosuil, IJsvogel, Wielewaal, Blauwborst en vele andere. Ook voor 
libellen is dit een uitstekend gebied. 
Afspraak: we vertrekken om 9.15 u. op de Bist te Wilrijk met kostendelend vervoer. Einde ter plaatse om 
12.30 u. Wie rechtstreeks naar daar wil gaan wordt om 10.00 u. verwacht aan de ingang Broekstraat bij 
de parking.
Mee te brengen: loepje, verrekijker, veldgidsen, fototoestel, stevig schoeisel of laarzen bij regenweer.
Leiding:  Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48 (GSM enkel op de dag zelf bereikbaar)       

Zondag
 4. 7 - 14u.

Zomerwandeling in Fort 7

Afspraak: Legerstraat 40

Einde: 16.30u. ter plaatse

Inschrijven verplicht !

Het eerste weekend van de “grote vakantie”, de zomer is pas begonnen en vandaag gaan we de vlinders 
achterna op hun zoektocht naar nectar en stuifmeel van de zomerbloeiers op ons fort. Met een beetje 
geluk vinden we Echt duizendguldenkruid, Muskuskaasjeskruid, Slangenkruid en kunnen we de IJsvogel 
spotten. We maken er een ontspannende wandeling van en als de Coronarichtlijnen en de weersomstan-
digheden het toelaten kan er na de wandeling nog even nagekaart worden bij een verfrissend drankje op 
het terras van ons stamlokaal “de IJsvogel”.
Inschrijving noodzakelijk via de website van Natuurpunt 
Afspraak: 14.00 uur, aan de ingang van Fort 7  Legerstraat 40 (schuin tegenover nr. 75) te  2610 Wilrijk  
Antwerpen. 
Einde van de wandeling voorzien rond 16.30 u.
Mee te brengen: je verrekijker, fototoestel en loepje. Stevig schoeisel of bij regenweer laarzen, eventueel 
regenkledij.
Leiding/gids: Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48 (GSM enkel op de dag zelf bereikbaar)   
         Nicole Boussemaere 0494/74 59 32    

Zondag
25. 7 - 13u.

Verbeke Foundation, Kemzeke

Afspraak: Bist, Wilrijk

Einde: 18u. ter plaatse

Inschrijven voor 15 juli !

De Verbeke Foundation verenigt cultuur, natuur en ecologie. Geert en Carla Verbeke startten in 1990 met 
een verzameling van abstracte schilderkunst, collages en assemblages. Die werd al snel uitgebreid met 
bio-art, levende kunst: kunstenaars die werken met levende materialen, planten en dieren. 
De werken zijn opgesteld in hangars en serres in een chaotische, groene wildernis. Onder leiding van een 
gids een unieke ervaring. Nieuwsgierig? Voorproefje op hyperlink www.verbekefoundation.com 
Adres: Verbeke Foundation, Westakker, 9190 Kemzeke (Stekene).
Afspraak: we vertrekken met eigen wagens(carpooling, kostendelend) op de Bist te Wilrijk om 13.00 u. 
Einde ter plaatse omstreeks 18.00 u. Prijs: 10 euro per persoon en kost van de gids (70 euro per groep 
van max. 20 personen).
Meebrengen: gesloten schoenen, we wandelen ook in de wilde natuur.
Leiding:  Lucy de Nave - 03/237 99 52 - 0485/71 73 48 (GSM enkel op de dag zelf bereikbaar)  
 Rudi Leemans - 03/828 43 46 - 0477/69 23 50     
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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 toeslaan zodat de activiteiten van het complete middenveld, inclusief Natuurpunt afdelingen, grotendeels tot stilstand kwam.  Desal-
nietemin konden we als afdeling de minimaal noodzakelijke beheerwerken op peil 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 Zuid-
rand 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 monumentenexcursies op Fort 7, 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 natuur-
gebieden 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. 

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 natuurge-
bieden 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 jongeren-
natuurspeurtocht 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 ARUW waren hetzelfde lot beschoren. Na een zeer succesvolle start met de win-
terbustocht naar Nederland en diverse nestkastenacties rond roofvogels, Gierzwaluwen en processierupsbestrijdende mezen, moesten de meeste 
activi teiten 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 voortzetten, gezien de 
kleine groep leden die hieraan deelneemt. 
 - Beleid: ook in beleidsdossiers kwamen de activiteiten op het grondgebied van onze afdeling, zoals verwacht, 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. 
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 tandje bijgestoken door de bevol-
king 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 vrijwil-
ligers bij de leden bezorgd, wat ons een aanzienlijke besparing op verzendkosten opleverde. 
De website en facebookpagina van de vereniging groeien in populariteit aangevuld met de maandelijkse nieuwsbrief van de afdeling die momenteel 
reeds in meer dan 1.200 elektronische brievenbussen 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 t.o. de eigenaar en bij het vredegerecht een zaak heeft aangespannen om 
als “pachter” erkend te worden, voornamelijk om zijn jachtactiviteiten te kunnen voortzetten. Uitspraak in deze zaak wordt niet verwacht voor midden 
2021. 



rAntGroen - 12  verenigingsberichten

 - 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 voor 2021 de volgende 
aandachtspunten en doelstellingen voor de afdeling goed: 
1) Hove: start uitwerking beheerplan voor het Uilenbos samen met Natuurpunt nationaal, de uitbreiding 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 vergunningsaanvraag voor de aanleg van een vijver, een vlonder- en wandelpad op het perceel aan de “Aen Den 
Boeren Leeger”, het opnieuw openstellen van lokale trage wegen en mogelijke uitbreiding met 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 navolging 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 laatje. 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 materiaal voor de beheerploegen. 
De afdeling kon ook 11.108 € externe fondsen verwerven ter ondersteuning van de afbetaling en onderhoud van onze natuurgebieden. Dit is bedui-
dend 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.
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 website). 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 gebudgetteerde inkomsten van specifieke activiteiten 
zoals de opendeur van het Fort, de Quiz en de behaagactie, evenals de uitgaven kunnen beperken door het ronddragen van de 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 op website): 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. 

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 Volsem en Hugo Waeterschoot en Lucy de Nave indien een 4de kandidaat noodzakelijk blijkt.
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 heroveren en hoe fijn kon gerekend worden op 
de inzet van jongeren om het gebied mee te beheren. 
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Hove: We bleven echt niet stilzitten, ondanks 
Corona.

Ondanks de Coronacrisis konden we heel wat beheerwerken uitvo-
eren te Hove, voornamelijk in het Uilenbos. Coronaproof natuurlijk !  
Vooral de werkdag van 16 januari was erg succesvol. De bruggen die 
veel te lijden hadden van de grote bezoekersaantallen werden her-
steld, hinderlijke braamopslag werd verwijderd en fietssluizen werden 
aangelegd om de toegang van mountainbikers te verhinderen maar wel 
buggy’s toe te laten. 

Ook het hakhoutbos werd uitgedund om de voorjaarsflora meer kansen 
te geven en met succes. Nog nooit was de oppervlakte sneeuwklokjes 
zo groot als dit jaar met een duidelijke uitbreiding in de richting van de 
opengemaakte delen. 

De grote bezoekersaantallen door de Coronacrisis, blijven echter wel 
een bezorgdheid. Enerzijds zorgen ze ervoor dat de wegen moeilijker 
bewandelbaar worden en anderzijds gaan we de impact op de natuur 
hiervan wat moeten afwachten. We merkten echter al wel dat het aantal 
reeën dat gespot werd zeker niet afnam en het vogelbestand er niet 
onder lijdt. Gelukkig krijgen we hierbij hulp van de Provincie (streek-
vereniging Zuidrand) om door bijkomende wandelpaden in de omge-
ving de druk wat te verlichten
Een bijkomende zorg is een rechtszaak aangespannen door een buurt-
bewoner tegen het gebruik van een hooiland (183E op kaartje) door de 

lokale landbouwer. Hij bepleit een ongeschreven pacht te hebben op 
het gebied. Zijn zorg is vooral om de jacht in stand te kunnen houden, 
een doelstelling die we zeker en vast niet kunnen bijtreden natuurlijk. 
We hebben daarom bijgedragen tot het bewijsmateriaal voor de plei-
dooien en hopen op een gunstige afloop tegen de zomer. 
Belangrijk is dat we recent van Natuurpunt de toestemming kregen om 
een bijkomend perceeltje aan te kopen (n° 102 op de kaart) gelegen 
langs de noordkant van de beek. We moeten hiervoor nog een flinke 
administratieve procedure doorlopen maar hopen tegen de zomer het 
Uilenbos (lichtgroene delen op de kaart) met een kleine 2 hectaren te 
kunnen uitbreiden.

- 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 van het afgelopen jaar van de streekvereniging voor 
met aandacht voor de Boshoek waartoe het Uilenbos van Hove behoort. Ze riep ook op om actief lid te worden van het regionaal Landschap Rivier-
enland wat heel wat mogelijkheden kan bieden voor de afdeling.

Tot slot bedankte de voorzitter alle deelnemers voor hun geapprecieerde aanwezigheid evenals de bestuurders en leden die vanavond actief mee-
werkten aan de LAV webinar. 

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

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



rAntGroen - 14  verenigingsberichten

De voorbije winter vertoefde de vogelwerkgroep in een winterrust. We 
organiseerden geen publieke activiteiten. Toch waren we actief, als 
individu of in een duo-bubbel. Of achter de schermen in de digitale wereld, 
waarbij je achter het scherm heel letterlijk kan nemen. Denk daarbij dan 
niet aan een vogelkijkwand.
Veel tijd en energie werd besteed aan de ondersteuning van de actie van 
Natuurpunt Hobokense Polder tegen de plannen voor de bouw van een 
megacomplex op de Scheldedijk, de zogenaamde ‘Maritieme Campus 
Antwerpen’. Dat project zou een nefaste impact op het natuurgebied 
hebben, niet in het minst op de rijke avifauna daar. Voor trekvogels die de 
Schelde als migratieroute gebruiken dreigen de gebouwen een moordend 
scherm te worden. Heel wat zangvogels en steltlopers zijn nachttrekkers 
die in het duister afkomen op verlichte bakens, en vliegen dan tegen de 
glazen gevels aan. Recent nog werd in Nederland een nieuw gebouw een 
massagraf voor Houtsnippen.
De gegevens van het jarenlange telwerk op de Trektelpost 
Hobokense Polder werden nu dankbaar gebruikt om een juridisch en 
wetenschappelijk onderbouwd bezwaarschift te stofferen. De actie 
zette zo’n 1500 natuurliefhebbers aan om ook een 
bezwaarschrift in te dienen, en schudde politici wakker. 
De vele uren trekvogelobservaties bewijzen andermaal 
hun nut. Langs deze weg dank aan al de trektellers 
die hieraan meewerkten, allicht nooit vermoedend 
dat de Trektelpost ooit te maken zou krijgen met 
dergelijke en zeer nabije bedreiging. En we vergeten 
ook niet alle andere vrijwilligers die ooit meewerkten 
aan broedvogelinventarisaties in de polder. Ook die 
gegevens zijn nu van goudwaarde.
Het MCA-verhaal onderstreept nogmaals het belang 
van gedegen natuurstudie op regionaal niveau. 
Vogelspotten is leuk, vogeltellen maakt een verschil. Daarom bleven we 
ook de voorbije winter in alle stilte meewerken aan diverse telprojecten. 
We lijsten het even op.
Vlaamse Broedvogelatlas 2020-2023: het atlasblok FS06A (Edegem, 
Kontich, Hove, Boechout) is volledig afgewerkt (broed- en wintervogels). 
De telling van de broedvogels in een tweede atlasblok ES96B (Wilrijk en 
Aartselaar) is gestart. Hier werken momenteel 7 tellers aan mee, onder 
coördinatie van Marc.
De INBO-winterwatervogeltellingen in meerdere gebieden werden 
voortgezet, door meerdere vaste en enkele nieuwe tellers (Guy, Kathy). 
Die tellen sinds deze winter ook het gebied van Blue Gate (Kiel). Tijdens 
de winterprik verbleef een mooi aantal Pijlstaarten (27) op de Waterlink-
plas aldaar.

De Halsbandparkieten ontsnappen evenmin aan onze tellingen, al deden 
ze er de voorbije winter een verwoede poging toe. De vaste slaapplaats in 
het Kielpark werd ingeruild voor een bomenrij in de Tentoonstellingswijk. 
Maarten, Walter, Luc en Frans troffen ze daar in dagelijkse groepen tot 
wel zo’n 1079 ex.
Marc en Wim vertegenwoordigden Ardea dit jaar op de regionale 
meeuwentelling. Op 1 februari telden ze ca. 5000 Kokmeeuwen op een 
slaapplaats in de haven.
Ook de Slechtvalken, die al in de winter baltsen en paren, worden weer 
geteld. Qua aantal niet zo moeilijk (2 ex), maar we hopen er toch op 
een spoedige sterke toename (door een succesvol broedsel). Maartens’ 
arendsogen zagen de afgelopen weken alvast hoopgevende dingen 
gebeuren, daar op die toren. En hij kwam te weten dat het aanwezige 
mannetje in 2018 werd geboren te Lier, en dus deze lente geslachtsrijp 
zou moeten zijn. 
Het team van Aruw, met o.a. Eddie, Niels en Raf voorop in hun rangen, 
telde de voorbije winter dan weer alle valken- en uilenkasten die we in 
ons werkingsgebied hebben. Er werden al heel wat kasten hersteld, 

bijgeplaatst of vervangen zodat het patrimonium weer klaar 
is voor een nieuw broedseizoen. Maar er kunnen ook nog 
enkele steenuilkasten bij. Die maken we op de volgende 
nestkasten-timmerdag. Vermeldenswaard is de ‘kaping’ van 
een torenvalkenkast door een koppeltje Nijlganzen. Om 
de valken hun recht op huisvesting niet te laten ontnemen, 
plaatsen we een verticale stok voor de opening. Dat belet 
de N-ganzen om de kasten te bezetten.
De komende lente zal de vogelwerkgroep het statuut ‘in 
rust’ nog even aanhouden, en zolang het moet vooral 
‘achter de schermen’ blijven werken. De vele intenties voor 
fijne excursies, meerdaagsen, infoavonden etc. houden we 

nog even in beraad, tot wanneer het weer kan. We blijven verder tellen 
en dossiers ondersteunen. Er is echter één uitzondering: de trektelpost 
Hobokense Polder wordt weer actief van eind maart tot begin mei. De 
duizenden dijkwandelaars zorgden er wel voor dat onze windroos daar 
van het asfalt werd gelopen, maar dat is ondertussen hersteld. Zo raken 
de trekvogels tenminste het noorden niet kwijt. Een infobord zal weldra de 
TTP nog duidelijker op de kaart zetten. Misschien is een scherm (ééntje 
waar je fysiek achter kan schuilen) wel een volgende stap. Maar ook 
zonder scherm kan je er veilig vogels kijken en heerlijk genieten van het 
open landschap. Als het er niet te druk is tenminste. Maar dat weet je pas 
als je zelf komt kijken natuurlijk!

ARDEA info ook te raadplegen via www.hobokensepolder.be/vwg-ardea of via www.zuidrand.be
De vogelverslagen zijn te vinden via www.hobokensepolder.be/vwg-ardea/vogelwaarnemingen.html

Zaterdag 27 maart tot zondag 9 mei
Lentetrektellingen op de Scheldedijk
      
Info:  Maarten Mortier - mmortar@hotmail.com - 0496/86 98 44
 Walter De Weger - deweger.walter@skynet.be - 0495/23 77 10

Zoals ieder jaar begint de jaarlijkse migratie van de vogels in maart. Onze zomergasten komen 
dan vanuit het zuiden terug naar onze contreien om te broeden en jongen groot te brengen.
ARDEA organiseert voor de 16e keer deze lentetrektellingen op de Scheldedijk in de Hobokense 
Polder. Zoals ieder jaar hopen we toch dat enkele zeldzame vogels de revue passeren.
Naargelang de windrichting, verschijnen ook minder voorkomende roofvogels zoals Visarend, 
Rode en Zwarte wouw, Havik soms ten tonele. De waarnemingen in de lucht worden af en toe afgewisseld door een zeehond die in de Schelde 
even langs de dijk komt zwemmen, en wie weet komt er nog eens een Bever zijn opwachting maken.
De trektellingen gaan door bij gunstig weer, startend op zaterdag 27 maart om 7.30 u. tot zondag 9 mei. Hou de blog van ARDEA in het oog, 
want bij slecht weer gaat de trektelling niet door. 
Iedereen, kenners, beginners en geïnteresseerden zijn steeds van harte welkom.

Lenterust
ARDEA nieuws lente 2021

Voor Vogelwerkgroep Ardea
Joris Van Reusel
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De Hazelworm (Anguis fragilis),  een vreemde hagedis.
Kris Vos en Sigrid Van De Noord

Wie tijdens de Corona lockdowns vorig jaar (2020) onze natuurpuntgebiedjes al wandelend heeft ontdekt zal er allicht niet naast gekeken hebben. 
Her en der liggen er stukken zwarte golfplaat met een balkje op om niet weg te vliegen, gemerkt met een sticker van natuurpunt. Deze bitumen-
platen hebben we in bruikleen gekregen van Hyla Beneden Nete  (werkgroep Amfibieën en Reptielen, Natuurpunt). 
https://www.hylawerkgroep.be/reptielen/hazelworm
Sigrid Van Noort, adviseur Landschap en Groen van de Provincie Antwerpen heeft met steun van Hyla Beneden Nete gezorgd voor het beschik-
baar stellen van de golfplaten. 
Deze golfplaten maken deel uit van een project ivm het opsporen van de Hazelworm. Dit onderzoek is opgestart in maart 2018, naar aanleiding 
van de inrichting van enkele nieuwe natuurpuntgebieden in onze omgeving onder de stimulans van Sigrid.
Omdat er op dat ogenblik ook al waarnemingen van Hazelworm zijn in Kontich- Duffel, Edegem, Hove en Lint is samenwerking met de buurafde-
lingen van Natuurpunt evident. Sinds 2018 bestudeert Annelies Jacobs voor Hyla Beneden Nete het voorkomen van de Hazelworm in onze streek.

“HAZELWORM: start van effectief onderzoek naar een weinig zichtbare soort”.

De Hazelworm is een pootloze hagedis. Hierdoor wordt 
hij soms verward met een slang. Maar in tegenstelling 
tot slangen, kan de Hazelworm, net zoals andere hage-
dissen, zijn staart afwerpen en met zijn ogen knipperen.
Hazelwormen leiden een verborgen leven. Het grootste 
deel van de dag leven ze in de strooisellaag en onder 
dood hout of ze verblijven in holen in de grond. Vandaar 
dat je in onze natuurgebieden soms ook ‘reptielenho-
pen’ (takken en hooi) vindt in de buurt van de golfplaten 
om het deze dieren naar de zin te maken. Kunstmatige 
schuilplaatsen, zoals de zwarte golfplaten, zijn soms 
een handige hulp om Hazelwormen in een gebied toch 
waar te nemen. 
Hazelwormen doen een winterslaap, net zoals de an-
dere koudbloedige amfibieën en reptielen. Ze kruipen 
dan in muizenholletjes en andere vorstvrije plekjes.
Na de winterslaap hebben de mannetjes behoefte aan 
zonnewarmte om de ontwikkeling van de zaadcellen 
te voltooien. Afhankelijk van de temperatuur ontwaken 
mannetjes in maart uit de winterslaap. Vrouwtjes en 
jonge dieren ontwaken in april.
De paarperiode is in mei. Daarna zijn het de drachtige 
vrouwtjes die - om de ontwikkeling van de embryo’s te 
stimuleren - meer tijd spenderen aan het zonnen dan 
de mannetjes. 
De eitjes ontwikkelen zich volledig in het lichaam van 
de moeder en de jongen komen levend ter wereld, wel-
iswaar nog in een dun eivlies dat meteen scheurt na de 
geboorte. Dit gebeurt meestal in juli en augustus.
Hazelwormen vervellen drie tot vier maal per jaar.
Een Hazelworm eet voornamelijk naaktslakken, regenwormen, maar ook spinnen en insecten. Hierdoor wordt hij wel eens beschouwd als een 
welkome helper in de tuin.
Hazelwormen kunnen een hoge leeftijd van soms wel 15 jaar bereiken.
In België is de Hazelworm nationaal beschermd. Woon je aan de rand van een gebied waar Hazelworm voorkomt, dan kan je de soort ook in jouw 
tuin een schuilplek bieden. Leg op een zonnige plek een plaat neer. De kans dat een Hazelworm zich daaronder zal komen opwarmen is reëel. 
Ook composthopen, grote hopen afbrekend bladafval of een houtmijt kunnen een aantrekkelijke schuilplek vormen.
En… mochten jullie het geluk hebben om dit prachtig reptiel te ontdekken in de tuin, vergeet dan zeker niet om jullie waarnemingen met ons te 
delen op www.waarnemingen.be.

Sinds 2018 zijn er regelmatig waarnemers gaan kijken onder de ‘reptielenplaten’ in onze natuurpuntgebieden. Slecht op 1 plaats is een vrouwtje 
Hazelworm gevonden onder een golfplaat in de Edegemse beekvallei, grens Kontich/Edegem aan de Zandbergen. In deze tuin komen ook Ha-
zelwormen voor zonder de golfplaten. Allicht moeten we op zoek gaan naar betere locaties voor de reptielenplaten.

“NIET GEVONDEN” betekent immers niet “AFWEZIG”

Voorkomen in onze streek.

Hazelwormen houden graag van wat zandigere grond. In de zuidelijke kleistreek zal je ze dus niet makkelijk aantreffen. De soort komt in onze 
omgeving gelukkig, zij het sporadisch, voor. In Hove, in het Uilenbos zijn er op verscheidene plaatsen waarnemingen genoteerd zowel in 2018, 
2019 als in 2020. Ook in het gemeentelijk park in Hove is er al minstens 3x Hazelworm gezien (inclusief een dood exemplaar).
Te Lint zijn er waarnemingen langsheen de Trage weg van de Boshoek naar Luitersheide en op het fietspad (ook slachtoffers) in de omgeving van 
de spoorweg. Ook aan de Lachenebeek zijn er verscheidene waarnemingen.
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In Kontich, worden er in de omgeving van de Pierstraat, de Grote Struisbeek jaarlijks wel enkele exemplaren waargenomen.
Ook op de Oude Spoorwegberm tussen N1 en Beekboshoek komen  er af en toe meldingen van “slangen” binnen en ook in St Katelijne Waver-
Duffel omgeving Netelei en omgeving is er al met zekerheid Hazelworm gezien. 
Jaren geleden heeft men er ook eentje zien wegglippen in de Mosterdpot in Duffel (ter hoogte van de spoorweg).
Eén van de weinige waarnemingen te Edegem maakt melding van een Hazelworm enkele jaren geleden, in de tuin van een huis in de Kontich-
straat en in een parktuin in de Boerenlegerstraat.

Bedreigingen

In een meer natuurlijke omgeving vormt de fazant een geduchte bedreiging voor de hazelwormpopulatie. Een reden temeer om te pleiten om het 
verbod tot uitzetten strikt na te komen. Honden en vooral katten durven in de wat meer verstedelijkte regio zonnebadende hazelwormen verstoren 
en doden. Honden dus steeds best aan de leiband houden en het zwerven van katten maximaal beperken. 

Tot slot

Waarnemingen van Hazelwormen zijn zeldzaam maar erg belangrijk om goed in kaart te brengen om de soort te kunnen beschermen. We willen 
jullie dan ook vragen om iedere waarneming te melden op www.waarnemingen.be... Als het kan met een precieze plaatsbeschrijving (wordt om 
veiligheidstechnische redenen nadien vervaagd) en een fotootje.
Maar je kan ook zelf meehelpen om de Hazelworm meer kansen te geven door je tuin insecten- en hazelwormvriendelijk in te richten met een 
open composthoop aan de zonnekant van je tuin.
Dankzij Corona hebben we met z’n allen de natuur-dichtbij-huis ontdekt of…herondekt. Rest ons nog om van dit alles te genieten. Kom en geniet 
van de natuur. Kom “bosbaden” in onze natuurgebieden en geniet, zoals de hazelwormen, van de zon en de rust en van alles wat de natuur je 
te bieden heeft.

Natuurpunt expeditie 
ten voordele van het Uilenbos

Op 27 en 28 juni fietsen, wandelen of kanoën onderstaande ploegen voor onze afdeling.
Steun jij ze ook?

De Roekies: expeditie.natuurpunt.be/project/29357 Gunther: expeditie.natuurpunt.be/project/29517



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

Bovendien krijg je als lid van Natuurpunt steeds 10 % onmiddellijke 
korting aan de kassa bij de aankoop van een paar nieuwe schoenen. De 
enige voorwaarde is je lidkaart laten zien en een paar oude schoenen 
meebrengen. Ook de opbrengst van de oude schoenen gaat naar een 
goed doel, een aantal ontwikkelingsprojecten in Afrika.
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Even overlopen welke vogelsoorten het reservaat bezochten en er een 
tijdje bleven pleisteren in de loop van de voorbije winterperiode levert 
een gevarieerd resultaat op van watervogels, bosvogels en roofvogels. 
Buiten de Wilde eenden te vermelden: Krak- , Tafel- , Slob- en Manda-
rijneend in wisselende en beperkte aantallen met als uitschieter Grote 
zaagbek. Een mannetje van deze wintergast dobberde op het vesting-
water op 5 en 6 februari en een koppel werd genoteerd op 18 februari. 
De kruin van een bepaalde boom die groeit op de oeverrand ter hoogte 
van het “eilandje” is dan weer de uitverkoren verzamelplaats van Aal-
scholvers. Op 30 januari waren er zelfs 10 ex. te zien ! Een andere 
verrassing was een Kleine zilverreiger op 28 november. Buizerds zijn 
een gewone verschijning op het domein gezien de nabijheid van het 
Schoonselhof en Klaverblad. Soms tellen we tot 
3 ex. samen. 
Tijdens de vleermuizentelling vloog ook een 
Kerkuil op uit het Hoofdfrontgebouw. Verder de 
zangvogels met de Kool-, Pimpel- en Staartmees, 
Boomklever, Goudhaan en Koperwieken. De 
spech ten zijn standvogel en laten zich geregeld 
zien en horen en dat was o.a. begin januari reeds 
het geval met de Grote bonte specht die zijn aan-
wezigheid met luid geroffel op takken en stammen 
liet horen. Dit is een teken dat de lente in aantocht 
is. Begin januari merkten we in de hooiweiden tal-
loze putjes in het gras die gemaakt werden door 
de Groene specht op zoek naar mieren. Hier en 
daar ook de typisch uitwerpselen van deze soort. 
In de nacht van 26 naar 27 december raasde de 
storm “Bella” over het land. Takken braken af en 
dode bomen ploften neer. Langs de Moerelei werd 
zelfs een deel van het nieuwe hekwerk zwaar be-
schadigd ! De beheerploeg had weer haar handen 
vol met het opruimingswerk op de wandelwegen. 
Na een lange afwezigheid liet een konijn zich 
betrappen in de Tankweg. Blijft het bij deze ene 
waarneming of zullen konij nen het fort terug inpalmen want lang ge-
leden kwamen ze geregeld op het reservaat voor en een gedeelte werd 
zelfs de “Konijnenweide” genoemd. Het fort is gekend om zijn speciale 
paddenstoelen zoals Gekraagde- en Gewimperde aardster. Een op-
merkelijke soort is de Rech te koraalzwam die het zeer goed doet bij 

ons en zich zelfs uitbreidt. 
Een mooi fenomeen was te zien op 9 januari ! Na een nacht stevige 
vorst kwam er op die dag volop zon en boven de rietkraag steeg er 
een walm op van waterdamp. In tegenlicht gaf dit en heel merkwaardig 
effect, het was net of het riet stond te branden ! Begin februari was 
er overvloedige regenval en de lager gelegen gedeelten van de Tank-
weg en “het moeraske” stonden dan ook onder water. Na de regenval 
kregen we een vorstperiode zodat het vestingwater en de rietkraag er 
bevroren bij lagen. Van deze gelegenheid maakten de maaiers gebruik 
om ongeveer 2/3 van het riet af te maaien (foto) en de overigen van de 
werkploeg voerden het maaisel af. Door deze ingreep krijgt het riet de 
kans te verjongen en die gelegenheid krijgen we niet ieder jaar..

 
Het straffe is dat de zaterdag daarop de buitentemperatuur opliep tot 
wel 11 ° C. ! 
Tot slot nog vermelden dat in de 3e decade van februari reeds Citroen-
vlinders, Dagpauwoog en Kleine vos rondfladderden op het fort ! 
De lente was ingezet. 

Fort 7 nieuws               Tuur Wuyts
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foto’s p.19: Vuurlibel - Plasrombout
foto’s p.20: impressie voorjaarsflora - Dambordje

BEGELEIDERS NATUURKAMPEN GEZOCHT

Wat?
Deze natuurkampen worden georganiseerd door de Bioklas van Edegem, in Fort V. In de bioklas wordt natuureducatie gegeven aan scholen. De 
kampen zijn een combinatie van natuurbeleving, natuureducatie, op een speelse manier ontdekken en lekker veel spelen en ravotten in de natuur.

Je organiseert en begeleidt een kamp in het Fort van Edegem, tijdens de zomervakantie. Je krijgt een groep van maximum 16 kinderen onder je 
hoede en hierbij ondersteuning van een hulpmonitor; Leeftijd van de deelnemers is voornamelijk van 6 tot 12 jaar, met uitbreiding naar kinderen van 
1ste en 2de middelbaar. We zoeken ook monitoren om een groep kleuters te begeleiden. Kinderen worden altijd verdeeld in leeftijdsgroepen.

Wie?
Je bent 18+ en werkt graag met kinderen. 
Je hebt een basiskennis van de natuur en een hart voor de natuur en wil dit graag overbrengen aan kinderen. 
Je hebt bij voorkeur al ervaring in het begeleiden van groepen.
Je bent enthousiast en inventief en je kan samenwerken met andere monitoren.  
Je kan je inleven in de leefwereld van kinderen.
Je bent gestructureerd en kan goed organiseren.

Wat bieden we?
Voldoende ondersteuning bij de voorbereiding van het kamp en gebruik van educatief materiaal.
Voor de begeleiding van de kampen kan je rekenen op een vrijwilligersvergoeding van 70€ per kampdag en 70€ extra voor de voorbereidingstijd.

Concreet 2021
Kampen zomervakantie:
- don 1 -  vrij 2 juli (2-daags kamp)
- 5 - 9 juli
- 23 tot 27 augustus
- 30-31 augustus (2-daags kamp)

Meer weten?
Neem contact op via bioklas@edegem.be of 03 289 21 41.   Vraag naar Bike van Ham

de
 bioklas
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Teksten voor het volgend nummer graag tegen 23 mei

Kalender * inschrijven noodzakelijk 

* 5 april: fiets- en wandeltocht Boshoek
*10 april: historische rondleiding Fort 7
*11 april: lentewandeling Vrieselhof
*18 april: ochtendexcursie Uilenbos
*25 april: De Zegge
*25 april: historische rondleiding Fort 7
* 2 mei: lentewandeling op Fort 7
* 8 mei: historische rondleiding Fort 7
* 9 mei: Grevelingen & Veerse meer
*16 mei: lentewandeling Webbekoms Broek
*23 mei: historische rondleiding Fort 7
*29 mei: Schin op Geul
* 5 juni: historische rondleiding Fort 7
* 6 juni: lentewandeling op Fort 7
*13 juni: vallei van de Drie Beken
*19 juni: Viroinval
*20 juni: historische rondleiding Fort 7
*21 juni: zomerzonnewende
* 4 juli: zomerwandeling op Fort 7
*18 juli: Broek van Blaasveld
*18 juli: historische rondleiding Fort 7
*25 juli: Verbeke Foundation


