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Natuurpunt Schijnvallei vzw*
afdeling schijnbeemden 
Turnhoutsebaan 343
2110 Wijnegem
tel. 03/354 55 06
info@natuurpuntschijnbeemden.be
www.natuurpuntschijnbeemden.be

Steun ons Wie ons financieel wilt steunen bij de aankoop van natuur kan 
een gift doen via BE 56 2930 2120 7588 (BIC=GEBABEBB) met vermelding 
van “project 7724 – Schijnvallei” of “project 7744 – Zevenbergenbos” of 
“project 7781 – Fort van Borsbeek” of “project 7821 – Tussen Groot en Klein 
Schijn” (Gravinnenbos). Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Alle 
giften die Natuurpunt in één kalenderjaar van jou ontvangt, worden samengeteld.

Lid worden van Natuurpunt?
Stort 30 euro op rekening BE96 9733 5872 2505 van Natuurpunt Schijnbeemden.

5

COver

Schoontijd in De Beemdkant

Opnieuw loopt de natuur dit jaar 
enkele weken voor op schema. 

De meidoorn met witte bloemenpracht 
was er ook al vroeg bij.  
Spreken we weldra van 

aprildoorn …?

Foto Lode Rubberecht

Verantwoordelijke uitgever
Jens Verwaerde, Turnhoutsebaan 343, 2110 Wijnegem
Elke auteur is verantwoordelijk voor de tekst van zijn artikel. 

Oplage 2750 exemplaren - Gedrukt op 100% kringloop-
papier, door De Wrikker cvba, coöperatieve eco-drukkerij.

Schijnbeemden is het driemaandelijks magazine van 
Natuurpunt Schijnbeemden.

Redactie Hilde Lembrechts, Marleen Van Strydonck,
Jens Verwaerde

Lay-out De Wrikker cvba

12 16 18

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws én alle activiteiten? 
Schrijf je dan in op onze maandelijkse nieuwsbrief via de website:

www.natuurpuntschijnbeemden.be/publicaties/nieuwsbrief

Openingsuren secretariaat zomer 2020

• Het secretariaat is gesloten tot eind juli.

• Vanaf donderdag 6 augustus gaat het secretariaat terug open op donderdag 
en vrijdag van 10u tot 16u en op zaterdag van 10u tot 12u30.

• Vanaf september zijn het weer de normale openingsuren. 
er wordt dan wel slechts 1 persoon tegelijk in het secretariaat toegelaten 

omwille van coronamaatregelen. 

• Ook omwille van corona vragen we om zoveel mogelijk elektronisch te betalen. 
Dit kan in het secretariaat met Payconiq of door vooraf 

over te schrijven naar onze rekening.
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* Natuurpunt Schijnvallei vzw, Turnhoutsebaan 343, 2110 Wijnegem, info@schijnvallei.be, 
www.schijnvallei.be, ON 0443.258.227, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen



4  schijnbeemden  ZOMER 2020 5ZOMER 2020  schijnbeemden

2019 in vOgelvlucht
DEEL 2Schoontijd… laat ons dit prachtwoord insturen voor deelname aan de verkiezing van “Het 

woord van het jaar”.  Al zullen we deze keer natuurlijk wel in competitie komen met “echte” 
Nederlandstalige woorden als lockdownparty, social distancing of Coronawandeling !
Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is de schoontijd de periode waarin 

in het bos niet geëxploiteerd en geruimd mag worden vanwege de broedperiode van vogels, de 
aanwezigheid van andere beschermde diersoorten, de bloeitijd van kwetsbare vegetaties of om 
andere ecologische redenen.
Volgens Van Dale was er al sprake van schoontijd in 1868 en had dat louter betrekking op “den 
gesloten vischtijd”. De schoontijd is in feite een parallel seizoen dat start op 1 april en loopt tot 30 
juni (sommige bronnen schrijven tot 15 juli) en waarbij nu meer het accent op de bescherming van 
de vogels tijdens de broedtijd gelegd wordt.
Het staat dan ook buiten kijf dat wij ons met onze vrijwilligers van Natuurpunt rigoureus aan de 
voorschriften van het ANB houden.  Bosmaaiers en kettingzagen worden tijdens de schoontijd voor 
een 3-tal maanden opgeborgen.  Lockdown avant la lettre, zo je wil.
Coronawandeling dan: buiten komen en in je eigen buurt gaan wandelen. Dat is/was één van 
de overheidsadviezen om ons mentaal gezond te houden tijdens het corona-isolement (*). Een 
bruikbaar advies dat massaal opgevolgd wordt/werd. Maar trop is te veel. Door Google-Maps en 
andere wandel-apps kreunen onze natuurgebieden onder de druk van de vele wandelaars. Dat er 
wandelaars – velen voor de eerste keer – kennis maken met de reservaten van Natuurpunt is op 
zich positief. Het wordt pas een probleem wanneer de mensen kris-kras door de gevoelige plaatsen 
beginnen te lopen en op die manier fauna en flora ernstig verstoren. Om niet te spreken over 
los lopende honden waarvan de bezitters dan nog vaak onze vrijwilligers intimideren !  
Begrijp me nu niet verkeerd, wij van Natuurpunt stimuleren het idee “Meer natuur voor iedereen”. 
Maar zeer belangrijk is hier het bijwoord “meer” waarbij de klemtoon ligt op bijkomende natuur. 
Nieuwe natuur waarbij door de mens geëxploiteerd gebied wordt herbestemd voor natuurlijke 
ontwikkeling. Zo vermindert de wandeldruk op de kwetsbare natuurgebieden die vaak eilandjes 
vormen in onze dichte en verstedelijkte omgeving.
In de meeste gevallen krijgen onze vrijwilligers veel lof en positieve reacties over het geleverde 
beheerwerk.  Maar de conclusie is duidelijk : onze natuurgebieden zijn geen recreatieparken. 
Daarom laten we, zeker tijdens de schoontijd, de gevoelige plaatsen in onze natuurgebieden met 
rust. En inderdaad, sommige delen dienen te worden afgesloten. Zowel de broedvogels als de voor-
jaarsflora willen we alle kansen geven om ongestoord hun ding te doen.
De doelstelling is en blijft : het in stand houden en bevorderen van de biodiversiteit in de natuur-
gebieden en bij uitbreiding in onze leefomgeving !
Meer hierover verder in dit blad in het artikel “Een portret van een reservaat, De Beemdkant”

  (*) dit editoriaal werd medio mei afgeleverd

Jan Dewilde
conservator Beemdkant

SchOOntiJD 
EDITO

(Vermeende) 
brOedgeVallen
Matkop
De specht onder de mezen. De matkop 
pikt in deels verrotte berken, palen en 
hekken zelf zijn nest uit. Het zijn vooral 
de vrouwtjes die het werk doen: ze maken 
de nestholte, leggen de eitjes en broeden 
ze vervolgens alleen uit. Gelukkig brengt 
het mannetje regelmatig eten en verdedigt 
hij met volle overgave hun territorium. 
Vroeger waren matkoppen ruim verspreid 
hoewel nooit echt talrijk. Door de vroege 
voorjaarszang en het discrete gedrag is 
de soort een weinig opvallend lid van de 
mezengilde. Hierdoor viel wellicht niet 
op hoe snel de afname verliep, ook in 
Vlaanderen waar ze tegenwoordig als 
kwetsbaar vermeld staan op de Vlaamse 
Rode Lijst van broedvogels.
Om matkoppen te zien en te horen moet je 
in ons werkingsgebied aan het antitankka-
naal in Oelegem, Schilde en s’-Gravenwezel 
zijn. Toch zagen en hoorden Ivo Rosiers en 
Philip Barbaix op 18 december 2019 twee 
foeragerende matkoppen in natuurgebied 
Het Veer in Wommelgem. Matkoppen 
zijn echte standvogels die jaarrond in hun 
broedgebied verblijven. Tot nog toe zijn er 
geen broedgevallen bekend in en rond Het 
Veer.

Bonte vliegenvanger
Net zoals de matkop is ook de bonte 

vliegenvanger een soort die makkelijk 
over het hoofd gezien wordt. Ze zitten 
vaak hoog in de boomkruinen, een goede 
kennis van de zang is daarom noodzake-
lijk om de soort op te sporen. In mei 2019 
liet een mannetje bonte vliegenvanger van 
zich horen in het Zevenbergenbos. Het is 
niet duidelijk of de vogel ook in één van de 
boomholtes gebroed heeft.
Bijzonder is dat een mannetje bonte 
vliegenvanger regelmatig twee vrouwtjes 
heeft. Dit fenomeen staat bekend als 
polygynie of veelwijverij. Voor het tweede 
vrouwtje of het bijvrouwtje is dit nadelig, 
want die krijgt zo’n 20% minder jongen 
groot. Ook opmerkelijk is dat de soort de 
laatste jaren vroeger lijkt terug te keren 
uit zijn overwinteringsgebied in tropisch 
West-Afrika. De reden hiervoor is de 
vroegere rupsenpiek veroorzaakt door 
de klimaatverandering waarbij rupsen 
belang rijk zijn als voedsel voor de jongen.

Kleine bonte specht
Een spechtensoort niet veel groter dan een 
huismus, dat is de kleine bonte specht. Als 
broedplek verkiezen ze loof- en gemengd 
bos met zachte boomsoorten zoals berk, 
wilg, els en populier en veel dood hout. 
Natuurgebied De Rundvoort in Oele gem 
bleek in 2019 een prima plek om voor 
nakomelingen te zorgen. Op 4 mei 2019 
zag conservator Dirk Van Tulder hoe 
zowel het mannetje als het vrouwtje om 
beurten met lekkers kwamen aanvliegen 
voor hun jongen.

TeksT: PhiliP BarBaix. 
MeT Medewerking van: 

PeTer BaeTs, Fons Bresseleers, 
Marc gorrens, Johan Meeus 

en Johan PeeTers.

Bonte vliegenvanger - foto Erik Daems

havik - foto Kris ferdinand

Ook het voorbije jaar noteerde de Vogelwerkgroep waarnemingen van 
bijzondere, kwetsbare en zeldzame vogels die het werkingsgebied van 
Schijnbeemden aandeden. Dit 2de deel is het vervolg op deel 1 dat 
verscheen in het lentenummer van Schijnbeemden.

Houtsnip
Deze unieke bosvogel heeft zijn naam 
niet gestolen. Het is de enige steltloper in 
onze streken die in het bos leeft en met 
zijn houtkleur perfect gecamoufleerd is. 
De vogel baltst in de schemer en vliegt 
met vertraagde, stijve vleugelslag in grote 
banen over het bos terwijl hij knorrende 
en niezende geluiden maakt.
Op 14 mei 2019 kon de cameraval van 
Marc Gorrens een houtsnip filmen in het 
natuurgebied De Rundvoort in Oelegem. 
Houtsnippen hebben een voorkeur voor 
bos met open plekken, een plaatselijk natte 
bodem en een dikke humuslaag, wat we 
allemaal terugvinden in De Rundvoort.
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Havik
Een absolute toppredator, dat is de havik. 
Duiven, lijsters, spreeuwen, eksters, 
gaaien… ze staan allemaal op het menu 
van deze geduchte jager. Ook zoogdieren 
tot de grootte van een konijn en zelfs 
roofvogels zoals sperwer en ransuil zijn 
maar beter op hun hoede. Soms wordt 
de vogel ook gespot terwijl hij eenden 
verdrinkt vooraleer hen uit het water te 
slepen.
De voorbije jaren nestte een koppel 
haviken in het Zevenbergenbos. In het 
recent aangekochte Gravinnenbos kon een 
koppel afgelopen jaar twee jongen groot-
brengen. Vanop veilige afstand filmde 
Marc Gorrens met zijn supercamera het 
nest met twee juveniele havikjes. Een 
bijzondere waarneming van een bijzon-
dere roofvogel.

Steenuil
Dat de steenuil graag in holten van 
knotwilgen nestelt, werd het afgelopen 
jaar duidelijk vlakbij het natuurgebied 
Beemdkant. In een oude knotwilg bracht 
een koppeltje vier jongen groot.
Al vroeg op het jaar werd in een 
paardenwei grenzend aan het natuurge-
bied een steenuiltje gespot. Vrijwilligers 
van de Vogelwerkgroep hingen daarom 
een speciale nestkast op aan één van de 
knotwilgen aan de rand van het perceel. 
De steenuilen kozen echter voor een 
natuurlijke holte. Toch is de nestkast niet 
verloren, want deze uiltjes broeden graag 

in clusters. De steenuil is een 
vogel van het platteland. Door 
de sterke verstedelijking en 
landbouwhervormingen van 
de laatste jaren komt het leef-
gebied van dit bijzondere uiltje 
steeds meer in gevaar.

Koekoek
Er is maar één vogel die zo 
herkenbaar zijn eigen naam 
roept: de koekoek. Bovendien 
houdt de vogel er een bijzon-
dere voortplantingsstrategie 
op na: hij legt zijn ei in het 
nest van een andere vogel. 
En het kan nog gekker, elk 
koekoeksvrouwtje is gespe-
cialiseerd in het nabootsen 
van de eieren van één speci-
fieke soort(groep). Er zijn 
dus heggenmuskoekoeken, 
karekietkoekoeken, bosriet-
zangerkoekoeken, enz. 
Op 21 juli 2019 filmde Marc 
Gorrens een jonge koekoek in 

het natuurgebied Beemdkant. Meteen het 
bewijs dat koekoeken er succesvol gebroed 
hebben want ook met de koekoek gaat het 
de verkeerde kant uit. De vogels zijn sterk 
afhankelijk van rupsen als voedselbron 
en die zijn er duidelijk een pak minder 
dan vroeger. Mogelijk is het jong groot 
geworden in een nest van bosrietzangers. 
Het aantal zangposten van deze laatste 
soort is de laatste jaren sterk toegenomen 
in de Beemdkant. Er zijn er echter zeker 
niet meer dan 50 jaar geleden. Toen waren 
er alleen al in bepaalde delen van het 
natuur gebied een tiental broedparen en in 
verwilderde tuinen doken zelfs nestelende 
vogels op.

Gekraagde roodstaart
Ook met deze vogel gaat het niet al te best. 
De gekraagde roodstaart is een holen-
broeder die vooral te vinden is in geva-
rieerde, oude gemengde bossen met open 
plekken en met een ruim aanbod van 
spechtengaten in de bomen.
In het landelijk gebied achter natuurgebied 
Beemdkant hoorde en zag Johan Meeus op 
verschillende momenten tussen 1 mei en 
1 juni 2019 een mannetje gekraagde rood-
staart. In tegenstelling tot zijn soortgenoot, 
de zwarte roodstaart, is de gekraagde rood-
staart in de winter volledig afwezig. Tussen 
juli en oktober trekken de vogels ‘s nachts 
richting Afrika, waar ze overwinteren in 
de Sahel-regio.

Spotvogel
De spotvogel dankt zijn naam aan zijn snelle, 
langgerekte en gevarieerde zang, doorspekt 
met imitaties van andere soorten. Hij ‘spot’ 
eigenlijk dus een beetje met zijn collega’s. 
Een algemene verschij ning is hij zeker niet 
in ons werkingsgebied, want vorig jaar werd 
de vogel maar twee keer op waarnemingen.
be ingegeven.
Op 29 mei 2019 gaf een spotvogel van 
katoen op en rond het Fort van Borsbeek. 
Ondanks de opvallende, luide zang zijn 
spotvogels moeilijk te zien. Niet alleen zijn 
ze met hun lichtgelige kleur perfect geca-
moufleerd, ze zingen meestal ook vanaf een 
goed verborgen plek in dicht gebladerte. 
Een goede kennis van de zang is dus essen-
tieel om een zingende spotvogel te zien.

Wespendief
Als de jongen van alle andere vogels zijn 
uitgevlogen, zit deze unieke roofvogel 
dikwijls nog met jongen op zijn nest. En dat 
heeft alles te maken met zijn uitgesproken 
voedselvoorkeur: wespen. Die zijn vooral 
in de zomermaanden actief, dus moet de 
vogel de geboorte van zijn jongen hierop 
‘timen’. Vanop een tak volgt de wespendief 
voorbijvliegende wespen om de nesten 
te vinden en ze daarna uit te graven. In 
slechte wespenjaren schakelt hij over op 
andere insecten (hommels, kevers), kleine 
zoogdieren, reptielen, eieren en jongen van 
vogels, en bij slecht weer vooral kikkers.
Op 1 juni 2019 kon Erik Daems, conser-
vator van het Gravinnenbos, boven het 
bos een wespendief fotograferen. Of de 
vogel er ook gebroed heeft, is onduidelijk. 
Wespendieven verschuilen zich meestal 
onopvallend in bomen en wanneer ze 
vliegen, zijn ze bijna geruisloos. Een 
moeilijk te ontdekken (broed)vogel dus.

Boomvalk
De boomvalk is niet de snelste vogel ter 
wereld, die eer is weggelegd voor de slecht-

valk, wel is hij één van de behendigste. 
Geen enkele andere vogel jaagt immers 
zo doeltreffend op zwaluwen. Ook andere 
vogels van open landschappen en libellen 
zijn niet veilig voor boomvalken. Die 
laatste prooi knabbelen ze trouwens in de 
lucht op.
Begin september zag ere-conservator Fons 
Bresseleers drie jonge boomvalken in het 
natuurgebied Beemdkant rondvliegen. Een 
succesvol broedgeval en de kans is groot 
dat de jongen werden grootgebracht in een 
oud kraaiennest in een populierenbosje. 
Boomvalken bouwen zelf geen nest, ze 
gebruiken oude ekster- of kraaiennesten. 
Daarom zijn ze vaak te vinden in de buurt 
van deze vogels. In augustus en september 
keren ze terug naar hun winterverblijf, 
tropisch Afrika, om rond mei en juni terug 
naar onze streken af te zakken.

Huiszwaluw
Vier jaar geleden hing de Vogel werkgroep 
van Natuurpunt Schijn beemden meer dan 
20 kunstnesten voor huiszwaluwen onder 
de gevel van een elektriciteitswinkel aan de 
Wijnegemsesteenweg in ’s-Gravenwezel. 
De nesten werden opgehangen tussen een 
kolonie die op dat moment in verval was. 
Slechts enkele koppels waren er nog actief.
Begin juli 2019 stelde de Vogelwerkgroep 
vast dat 14 nesten bezet waren. De meeste 
huiszwaluwen namen hun intrek in 
een kunstnest, enkele vogels bouwden 
zelf een nest. Die vaststelling tekent een 
duidelijke positieve trend op en de cijfers 
bewijzen dat het plaatsen van kunst-
nesten in bestaande kolonies een prima 
maatregel kan zijn voor de bedreigde 
huiszwaluw. Lees hierover het uitgebreide 
artikel in het voorbije herfst nummer van 
Schijnbeemden (jaargang 40, nr.4).

Roodborsttapuit
Het was een goed jaar voor de roodborst-
tapuit in ons werkingsgebied, alleszins 

in vergelijking met de 
vorige jaren, want het kon 
nauwelijks slechter. In en 
rond het natuurgebied 
Beemdkant waren er in 2019 
twee broedgevallen met 
uitgevlogen jongen.
Roodborsttapuiten zijn 
vogels van open tot halfopen 
terrein met hier en daar wat 
hoog opschietende kruiden 
en struweelopslag. Je vindt ze 
in droge gebieden zoals heide 
en duinen, maar evengoed 
in halfopen boeren land en 
open moerasgebieden. Ze 
brengen de winter door in 
Zuidwest-Europa en Noord-
Afrika, maar bij zachte 
winters overwinteren er 
ook roodborsttapuiten bij 
ons, vooral in kleinschalig 
cultuurlandschap.

Blauwborst
Met zijn felblauwe borst en 
keel is de blauwborst een lust om naar 
te kijken. Vanop een opvallende locatie 
zoals een paaltje of een rietpluim zingt dit 
exotisch gekleurd vogeltje zijn gevarieerd 
lied: een snerpende aanvang, gevolgd door 
heldere tonen bijgemengd met perfecte 
imitaties van andere soorten.
Tussen 30 maart en 8 mei 2019 zag en 
hoorde Johan Meeus een blauwborst in 
Wommelgem langs een overstromings-
bekken op de Diepenbeek. Voor ons 
werkings gebied is deze zangvogel tegen-
woordig een zeldzaamheid. De inrichting 
van ‘natte natuur’ zoals aan de Diepenbeek 
en langs de Fortloop aan het Fort van 
Borsbeek, waar de zangvogel een paar 
jaar geleden ook opdook, bewijst nog 
maar eens zijn nut. Zulke gebiedjes zijn 
niet alleen belangrijk als extra waterber-
ging, het zijn tegelijk potentiële broedge-
bieden voor prachtige soorten zoals de 
blauwborst.

Vuurgoudhaan
De vuurgoudhaan is in de Schijnvallei altijd 
een eerder zeldzame verschijning geweest. 
Dat schrijft wijlen Etienne Van Rooy in 
zijn boek Avifauna van de Schijnvallei. In 
2000 werd een zangpost opgetekend nabij 
het park van Wijnegem, maar daar bleef 
het bij. Van broeden was geen sprake.
In het late najaar en winter heb je het 
meeste kans om een vuurgoudhaan te zien. 
Op 20 november spotten Philip Barbaix 
en Ivo Rosiers een vuurgoudhaantje in 
een bosje op de grens van Borsbeek en 

Mortsel. In zijn zoektocht naar eten heeft 
het vogeltje het vooral gemunt op insecten 
en spinnen. Bijzonder is dat hij regelmatig 
‘bidt’ - fladderend stil hangt - bij spinnen-
webben waarbij hij de gevangen insecten 
of zelfs de spin zelf pakt.

steenuil - foto Kris ferdinand

Koekoek - foto Kris ferdinand

Gekraagde roodstaart - foto filip De Vos

Wespendief - foto Kris ferdinand

huiszwaluw - foto Kris ferdinand

roodborsttapuit  - foto Kris ferdinand

Blauwborst  - foto filip De Vos

Vuurgoudhaan  - foto Kris ferdinand
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Kort samengevat kunnen we de Beemdkant om-
 schrij ven als “Terra Incognita”, een term uit de 
cartografie die gebruikt wordt voor onbekend gebied 
dat nog niet in kaart gebracht is. Dat was althans wat 
wij er in onze jeugdjaren van dachten. We maakten 
ontdekkingstochten door de lage natte hooilanden 
of de beemden die vaak gedurende lange tijd blank 
stonden wanneer het Schijn weer eens buiten zijn 
oevers was getreden. Maar je geraakte daar zo maar 
niet … soms hadden we geluk als er na een storm een 
boom over het Schijn gevallen was en we die als brug 
konden gebruiken. 

Stort
Midden jaren zestig ging het met de beemden de verkeerde kant 
uit. Als jonge snaken zagen we eerst hoe de prachtige moeraslanden 
werden omgevormd tot populierenplantages voor snelle houtop-
brengst. En blijkbaar hadden de beemden nog veel meer poten-
tieel voor snel geldgewin ... De prachtige bloemenweiden moesten 
plaatsmaken voor een gigantisch stort waar het huishoudelijk afval 
van Antwerpen werd gedumpt. Na een aantal jaren van landschaps-
verminking werd uiteindelijk het dumpen stopgezet en werd de 
hele rotzooi afgedekt met een laag zand van bedenkelijke en schrale 
kwaliteit. Tot op vandaag zijn de littekens hiervan merkbaar.

Natuurgebied
“Elk nadeel heb z’n voordeel” (Cruijffiaanse uitspraak). Dat is 
het minste wat we kunnen vertellen over het ontstaan van een 
groot gedeelte van het natuurgebied de Beemdkant. Twee belang-

rijke aspecten hebben mee vormgegeven aan dat landschap van 
vandaag: moeras en stort. Landbouwers toonden geen interesse in 
het gebied vanwege de natte en overstromingsgevoelige weilanden 
en projectontwikkelaars waren niet geïnteresseerd vanwege het 
ondergronds stort. De rest was vraag en aanbod en een opportu-
niteit voor de groene jongens van toen om stelselmatig percelen 
aan te kopen langs de oevers van het Groot Schijn. Medio 1992 
werd een eerste perceeltje aangekocht door “Red de Schijnvallei” 
(voorloper van de huidige vzw Schijnvallei en in samenwerking 
met het toenmalige “Natuurreservaten”) om dan het jaar daarna 
nog 2 lapjes grond te verwerven langs de beide oevers van het 
Groot Schijn. Uiteindelijk kreeg het natuurgebied een robuustere 
vorm toen in 2004 in één klap ongeveer 15 ha extra werd aange-
kocht (zie kaartje). 

en we sluiten af met 
twee bijzOndere geVallen:

Cetti’s zanger
Een absolute zeldzaamheid in ons 
werkings gebied was een zingende Cetti’s 
zanger in het natuurgebied Beemdkant. 
Vanuit de dichte begroeiing aan de oever 
van het Schijn liet deze nachtegaalachtige 
soort zijn opvallende zang horen in het 
voorjaar. Een bijzondere waarneming, 
want we moeten al terug naar dezelfde 
periode in 1975 voor een waarneming van 
een Cetti’s zanger in ons werkingsgebied. 
Wijlen Etienne Van Rooy noteerde in zijn 
levens werk Avifauna van de Schijnvallei 
een zangpost van 3 t/m 24 mei 1975 langs 
de Tappelbeek in Oelegem. Hij schreef er 
toen bij: “Veel rumoer voor iemand die je 
nooit te zien krijgt.” Waarschijnlijk ging 
het toen om een ongepaard mannetje. Of 
de Cetti’s zanger anno 2019 een vrouwtje 
heeft kunnen strikken, blijft ook nu een 
vraagteken.

Pimpelmees
Begin augustus dook een bijzonder 
zeldzaam vogeltje op aan de voeder-
plaats in de tuin van Herman en Lieve uit 
Schilde: een pimpelmees. Alleen zag het 

de

BeeMdKANT Tekst: jan Dewilde
Advies: jens Verwaerde, john Maes, fons 

Bresseleers en Ilja cremers
foto’s: jan Dewilde en Walter Dellafaille (ijsvogel)

Via onderstaande link kan je
na tuurfilmpjes uit onze afdeling 

bekijken die door Marc Gorrens met
de wildcamera werden gemaakt.

www.youtube.com/channel/ucIK_hMrKPjE1Tippg13AtlQ/videos
Werken in de Beemdkant

Marcel couwels
(1-2-1930 • 27-5-2020)

Marcel, één van onze beste vogelkenners, is na een korte 

ziekte op 90-jarige leeftijd overleden. Hij bleef tot op hoge 

leeftijd actief in het reservatenbeheer en reisde de wereld 

af naar gebieden waar er op ornithologisch vlak van alles te 

beleven viel.

De laatste tijd kwam je Marcel nog regelmatig tegen al 

relaxerend op zijn uitverkoren plekje aan de schuilhut in De 

Pont, het reservaat waaraan hij mee aan de basis lag.

Bedankt Marcel voor al die jaren dat we jouw vriendschap 

mochten beleven als reisgezel, voorzitter van Wielewaal 

Voorkempen (later Natuurpunt) en tijdens je aanwezigheid, 

zolang de gezondheid het toeliet, op alle activiteiten die 

een betere toekomst voor de vogels beloofden.

Nu in vogelvlucht naar de hemel, we zullen je missen.

Voor vogelwerkgroep en beheerteam Schijnbeemden

Melanistische pimpelmees  - foto famillie Mennes

IN
 M

eM
or

IA
M

fons Bresseleers

vogeltje er niet uit zoals een pimpelmees. 
Het had een donkere, bijna zwarte kop en 
lichtgele onderkant. Vogelexpert Gerald 
Driessens van Natuurpunt determineerde 
het vogeltje als een melanistische pimpel-
mees. Melanisme is het tegenovergestelde 
van albinisme en betekent een abnormale 
afzetting van melanine (kleurstof) in huid, 
haren of veren.
Er gebeurt in ons land heel wat onderzoek 
op mezen en België speelt hierdoor een 
belangrijke voortrekkersrol in Europa. 
Bij ca. 55000 pimpelmezen, die in het 
kader van het langlopende mezenonder-
zoek (sinds 1979) werden onderzocht 
door de Universiteit Antwerpen, werden 
nooit dergelijke exemplaren vastgesteld (F. 
Adriaensen, mondelinge mededeling). We 
mogen dus stellen dat deze pimpelmees 
een zeldzaam geval is.
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Tot slot werd er in 2019 nog een aankoop gerealiseerd van 1,5 ha 
elzenbroekbos waardoor het huidige natuurgebied een oppervlakte 
van +/- 20 ha beslaat.

Waardevolle ligging
Dankzij de unieke ligging van de Beemdkant op het grondgebied 
van Wijnegem en Wommelgem vinden tal van broedvogels en 
wintergasten hier een veilig en vooral rustig onderkomen. Het 
gebied is namelijk aan geen enkele kant bereikbaar via de openbare 
weg (enkel toegankelijk via servitudewegen en over privéter-
reinen). Daarenboven isoleert het Groot Schijn het natuur gebied 
van de “bewoonde wereld”.
Het landschap in de Beemdkant is enorm gevarieerd: oude hooi-
landen doorsneden door grachten en poelen wisselen af met ruigtes 
van bramen en brandnetels, geflankeerd door elzen broekopslag, 
wilgenstruwelen en meidoorn. En natuurlijk het open terrein 
van het oude stort dat nu het jachtterrein is van valken, uilen en 
buizerds. Het is juist omwille van deze natuurwaarden dat we 
met ons beheerteam beslist hebben om geen wandelwegen aan 
te leggen in het natuurgebied. De meest kwetsbare, lager gelegen 

weilanden laten – zeker tijdens 
de broedtijd – geen verstoring 
toe door wandelaars en 
uiteraard al helemaal niet 
door baasjes met loslopende 
honden! 

Beheer 
Zoals dit voor alle natuur-
gebieden van Natuurpunt het 
geval is, werd er ook voor de 
Beemdkant een beheerplan 
uitgeschreven in samenwerking 
met biologen van Natuurpunt. 
Met veel passie en visie heeft 
Fons Bresseleers gedurende 
vele jaren het beheer van deze 
brok natuur op zich genomen. 
Het was voor mij dan ook een 
grote eer toen ik een 5-tal jaar 
geleden het werk als conser-
vator van de Beemdkant van 
Fons heb kunnen overnemen. 
Maar uiteraard kan een 
conservator alleen de klus 

niet klaren. Gelukkig kunnen we een beroep doen op onze gemo-
tiveerde vrijwilligers. Deze groep is ondertussen uitgegroeid tot een 
enthousiast beheerteam dat wekelijks in een van de natuurgebieden 
van de afdeling Schijnbeemden aan de slag gaat. (Zie ook de getui-
genis van Erik Daems in onze vorige lente-editie.) En vergeten we 
vooral niet onze permanente vrijwilligers van de Beemdkant te 
vermelden: de 3 Galloway-runderen die het jaar rond al grazend de 
verruiging (bramen, wilgopslag) inperken en de variatie in lage en 
hoge vegetaties vergroten. 

Biodiversiteit
De kernwaarde van het beheerplan voor de Beemdkant is het in 
stand houden en bevorderen van de biodiversiteit. Een uitgangs-
punt dat trouwens geldig is voor de meeste van onze natuurge-
bieden. Biodiversiteit is een term die we gebruiken om de rijkdom 
van de natuur aan te duiden. Het gaat om de grote verscheiden-
heid aan dieren, planten en hun biotopen. 

Met deze biodiversiteit voor ogen hebben we al de volgende 
beheerelementen in de Beemdkant gerealiseerd:

• Herwaarderen en beschermen van de oorspronkelijke 
hooilanden
Door opslag van wilgen en zwarte els terug te dringen, o.a. met 
de hulp van de Galloway-runderen, vermijden we dat de lager-
gelegen weilanden verbossen. Kruiden zoals grote valeriaan, echte 
koekoeksbloem en koninginnenkruid (leverkruid) krijgen hier 
opnieuw volop de kans om te groeien en te bloeien. Een grote 
variatie aan insecten wordt door deze plantengroei aangetrokken, 
waardoor vervolgens tal van – steeds zeldzamer wordende – broed-
vogels hier de geschikte biotoop vinden om hun nest te bouwen 
en jongen groot te brengen. O.a. bosrietzangers en grasmussen 
zingen hier in het voorjaar uit volle borst. Door consequent ons 
beheerplan te volgen, zien we dat ook enkele “nieuwe” soorten de 
Beemdkant ontdekt hebben. Zangtalenten als de tuinfluiter en de 
Cetti’s zanger weten nu ook dit natuurgebied te appreciëren.

• Gedeeltelijke aanplant van bos op de hoger gelegen afgedekte 
stortgronden
Met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is omstreeks 
2010 afgesproken dat een gedeelte van het terrein zou moeten 
verbossen. Aangezien de afdeklaag boven op het stort instabiel is, 
zou spontane verbossing hier volgen het ANB te traag verlopen. 
Daarom heeft het beheerteam de natuur een handje toegestoken 
en met de hulp van buurtbewoners en medewerkers van de VMM 
(een teambuildingdag) zo’n 800 streekeigen bomen en struiken 
aangeplant. Hierbij kregen we dan nog extra ondersteuning van de 
professionele werkploeg van Natuurpunt voor het maaien van de 
ruigtes en het boren van de plantgaten. De gemeente Wommelgem 
heeft een groot gedeelte van de zwarte grond voor het opvullen 
van de plantgaten aangeleverd. CERA tenslotte heeft ons finan-
cieel gesteund bij de aankoop van het plantgoed. 
De inspanningen zijn inmiddels beloond. Ondanks twee 
kurkdroge zomers, zien we vandaag het vlinder- en bijenbos 
stilaan vorm krijgen. Hopelijk heeft het al wat meer geregend op 
het moment dat je dit artikel leest …

• Aanleggen en openhouden van poelen en grachten 
Sloten, poelen en moerassen dragen in heel grote mate bij tot het 
bevorderen van de biodiversiteit. Kikkers – bruine en groene –, 
padden en glibberige salamanders, flitsende libellen en water-
juffers in alle kleuren van de regenboog bevolken de waterpartijen 
in de Beemdkant.
Dergelijke landschapselementen verdienen extra aandacht, want 
als de natuur haar gang zou gaan, worden deze waterpartijen 
blootgesteld aan verlanding. Dat is een proces waarbij poelen 
en ondiepe meertjes op natuurlijke weg in land veranderen. Dit 
gebeurt in verschillende fases, maar moet nauwlettend opgevolgd 
worden, zo niet verdwijnen de waterpartijen na enkele jaren en 
worden ze volledig overwoekerd door riet, struikgewas en bomen.
In het natuurgebied de Beemdkant vinden we tal van grachten 
en poelen die onze aandacht krijgen. De zgn. “raketput”, de 
bomkrater die een dubbele functie heeft: enerzijds als drenk-
plaats voor de Galloway-runderen en anderzijds als kraamplaats 
voor horden kikkers, salamanders, padden en libellen. Bovendien 
betekenen die (jonge) amfibieën een welkome verse maaltijd voor 
blauwe reigers en grote zilverreigers en uiteraard voor een van 
onze prachtigste bewoners van de Beemdkant: de ijsvogel.
De moeraszones aan de voormalige afwateringsgrachten werden 
hersteld. We planden niet zomaar een rechte afvoer, maar een 
langgerekt snoer van poeltjes en moerasjes. Door deze ingreep 
ontstond er opnieuw een rechtstreekse verbinding vanuit de 
beemden met het Schijn en vice versa. Stuwtjes zorgen ervoor 
dat bij lage waterstand van het Schijn de moeraszones niet 
droogvallen. De planning en graafwerken werden uitgevoerd door 
personeel van Natuurpunt en de kosten werden deels gedragen 
door het “Regionaal Landschap de Voorkempen”. De groei en bloei 
van o.a. waterviolier en waterweegbree zijn enkele indicatoren die 
erop wijzen dat het project geslaagd is. 

• De natuur haar gang laten gaan 
Niets doen is in dit geval wel een optie. De Beemdkant telt enkele 
hectaren bos, waaronder elzenbroek met opslag van wilgen, essen, 
zomereiken en uiteraard zwarte els. Door de jaren heen heeft de 
natuur hier vrij spel gekregen: bomen groeien en bomen sterven. 
Winterstormen ontwortelen hoge bomen of doen dikke stammen 
afknappen als lucifers. Op die plaatsen ontstaat een nieuwe 
dynamiek. Allerlei pril leven ontwikkelt zich in en rond het dode 
hout. Boktorren en zwartkopvuurkevers boren zich een weg door 
het vermolmde hout waarvan de larven op hun beurt verorberd 
worden door spechten en andere wormliefhebbers … Licht dringt 
opnieuw door tot op de bodem, waardoor dotterbloemen en 
sleutelbloemen hun kans kunnen wagen. Onder de wirwar van 
verdorde takken en holle boomstammen bouwt onze vriend de 
vos zijn burcht.

TOEKOMST BEEMDKANT

Vertrekkende vanuit onze visie “het in stand houden en bevor-
deren van de biodiversiteit” zijn er al een aantal mooie projecten 
tot stand gekomen die zichtbaar zijn op het terrein.
We blijven verder ons beheerplan volgen. Nochtans liggen er 
nog een aantal opportuniteiten en uitdagingen voor ons waar 
wij, als vrijwilligers, soms wel en soms niet direct vat op hebben. 
Hieronder een greep uit ons verlanglijstje.

Schone Schijn
Binnen Natuurpunt Schijnvallei wordt er sinds jaren onder de 
vlag van “Schone Schijn” gehamerd op het belang van een goede 
waterkwaliteit van het Groot Schijn. Dankzij dit pionierswerk 
zien we dat de waterkwaliteit van het Schijn er de laatste jaren op 
vooruit is gegaan. Maar met wisselend succes en soms lijkt het 
wel een processie van Echternach. Er wordt vandaag nog te veel 
ongezuiverd afvalwater via grachten en zijriviertjes aangevoerd. 
Meststoffen, herbiciden en insecticiden die intensief gebruikt 
worden op de akkers, drijven bij elke regenbui richting Schijn.
Toch zou er beterschap in zicht zijn. De Vlaamse Milieu-
maatschappij heeft ons onlangs bevestigd dat het afvalwater van 
een aantal omliggende gemeenten eindelijk afgevoerd zal worden 
naar het Aquafin-zuiveringsstation in Wommelgem. De zandvang 
op de grens van Oelegem en Wommelgem, waar het Schijn via een 
duiker onder het Albertkanaal geleid wordt, zal hersteld worden. 
Daardoor stroomt er binnenkort meer zuiver Schijnwater uit de 
bovenloop naar de benedenloop in Wijnegem, Wommelgem en 
Deurne. Bovendien zou door het verhogen van het debiet en door 
een hogere waterstand het riet langs de oevers minder frequent 
gemaaid moeten worden. 

Klimaat
Ook op de Beemdkant zien we de impact van de klimaatveran-
dering. Voor het derde jaar op rij worden we geconfronteerd met 
een uitzonderlijke droogte. Ook dit voorjaar viel er veel te weinig 
regen en blies er wekenlang een uitdrogende, schrale oosten-
wind. Poeltjes en sloten vielen droog waardoor al het jong geweld 
(kikkervisjes en andere visjes) onherroepelijk in het nauw werd 
gedreven en uiteindelijk het loodje legde.
Het recent aangeplante vlinder- en bijenbos krijgt het hard te 
verduren en we houden ons hart vast voor wat er zal gebeuren 
met de jonge boompjes als we opnieuw een verzengende hittegolf 
krijgen tijdens de zomermaanden. En niet te vergeten: bos speelt een 
belang rijke factor in het terugdringen van de klimaatopwarming!

Galloway-runderen, de permanente vrijwilligers 

stort in de 
jaren zestig 
(foto OVAM)

jong vlinder-
en bijenbos 
anno 2020

Voorbereiding bodem 
vlinder-en bijenbos

herstel van 
grachten en 
poelen met groot 
materiaal van 
Natuurpunt

Lente: waterviolier 
in het herstelde 

landschap

Ijs en sneeuw rond de uitgegraven poel
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geSPOt AALsChOLver 
(PhALACrOCOrAx CArbO)

Deze jonge aalscholver zit uit te rusten na een partijtje vissen. Hij is 
niet kieskeurig, zowel zoet- als zoutwatervissen staan op het menu. 
De vogel is beschermd via de Vogelrichtlijn van de EU.

Gespot door 
Liliane van den Poel, Antitankgracht Schilde

vOs 
(vuLPes vuLPes)

De laatste jaren doet de 
vos het steeds beter in 

Vlaanderen, je kan hem nu 
ook al in de achtertuin van 

Antwerpen vinden.

Gespot door 
Caroline Van Osselaer, 

Rivierenhof
Vossenhol Park Groot Schijn, 

foto Hilde van der Hallen

hAzeLwOrm 
(ANguIs FrAgILIs)

De hazelworm is geen worm en ook geen slang. Het is 
een pootloze hagedis en net zoals alle hagedissen kan 

hij zijn staart afwerpen bij gevaar. Die eigenschap 
vinden we terug in de wetenschappelijke naam 

die vrij vertaald ‘de breekbare slang’ betekent.

Gespot door 
Francis van der Haert, 

‘s-Gravenwezel bONte rIbbeLbOktOr 
(rhAgIum bIFAsCIAtum)

Deze kever kan je heel duidelijk herkennen aan 
de twee gele vlekken op de dekschilden. Daaraan 
dankt hij ook zijn wetenschappelijke soortnaam. 
Bi betekent twee en fascia band of streep in het 
Latijn. We vinden hem meestal in naaldbossen 

maar evengoed in loofbossen. 

Gespot door 
Dirk Van Tulder, 

De Rundvoort

grOte bONte sPeCht
(deNdrOCOPOs mAjOr)

De grote bonte specht is de 
meest algemeen voorkomende 

spechten soort in Vlaanderen en 
goed herkenbaar. We vinden ze 
in alle soorten bos maar ook in 

parken en tuinen. 

Gespot door 
Joris Cornelissen, 

Deurne-Zuid

rOsse vLeermuIs 
(NyCtALus NOCtuLA)

Deze rosse vleermuis ligt wat 
te bekomen van een val van 

enkele meters. Gelukkig kon ze 
enkele ogenblikken later weer 

wegvliegen.

Gespot door 
Peter Van der Jeught, 

Zevenbergenbos, Ranst

versPreIdbLAdIg gOudveIL  
(ChrysOsPLeNIum ALterNIFOLIum)

Deze niet zo algemene voorjaarsbloeier 
houdt van een schaduwrijke, vochtige 
bodem en komt voor in beekbegeleidende 
bossen. Dit groepje werd opgemerkt in 
de buurt van het Groot Schijn te Schilde.

Gespot door 
Meerdere plantenliefhebbers, 

foto Lode Rubberecht

brede OrChIs 
(dACtyLOrhIzA mAjALIs)

In de Schijnvallei vinden we gelukkig nog hier en daar 
prachtige orchideeën zoals deze vroegbloeiende brede 

orchis. Alle orchideeën zijn trouwens beschermd!

Gespot door

Hilde van der Hallen, Deurne

OrANjetIPje 
(ANthOChArIs CArdAmINes)

Deze prachtige wit met 
oranje vlinder uit de 

Pieridae familie heeft 
ook tweekleurige eitjes. 

Ze zijn licht van kleur 
als ze afgezet worden en 
worden nadien prachtig 
oranje. De voornaamste 

waardplanten zijn pinkster-
bloem en look-zonder-

look, maar ook andere 
kruisbloemigen 
worden gebruikt.

Gespot door 
Kris Ferdinand, De Pont
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In 2019 werden er algemeen veel minder meldingen gedaan van dode merels 
dan de jaren voordien. Maar betekent dit dat het virus minder voorkomt?

Diverse factoren kunnen in aanmerking komen voor het verminderde aantal 
meldingen. Het is onduidelijk of merels intussen de verhoopte antistof zijn 
beginnen te ontwikkelen waardoor ze immuun zouden kunnen worden aan 
de besmetting. Een andere belangrijke factor kan zijn dat er gewoon minder 
werd gemeld. In 2019 waren er ook minder besmette muggen die het virus 
konden overbrengen maar die daling was zo klein dat ze geen invloed kan 
hebben gehad.

In Nederland werd het virus in 2016 vooral vastgesteld bij merels en bij in 
gevangenschap gehouden Laplanduilen. Vanaf augustus 2019 werd er in 
mindere mate sterfte vastgesteld onder de merels, enkele andere vogelsoorten 
en bij meerdere soorten vogels in volières.

Waar de merels verdwenen waren in mijn omgeving, zijn er enkele terugge-
keerd maar geenszins zoals vroeger toen ze zeer talrijk aanwezig waren. In de 
winter van 2017/2018 kwamen er af en toe een mannetje en een wijfje op de 
voederplaats. Vanaf maart 2018 hoorde ik de zang van één, uitzonderlijk twee, 
mannetje(s) (vroeger minimum vijf).

In een uitzonderlijk goed merelgebied in Schilde – tussen de Zwaenenbeek 
(grens ‘s-Gravenwezel), de Antitankgracht en het Groot Schijn (grens 
Oelegem) – waren er in april 2018 nog een dertigtal territoria (vroeger een 
veelvoud). Na de ‘verdwijntruc’ in de zomer waarbij de vogels gaan ruien in 
de bossen, keerden er in oktober slechts weinig terug. Het voorbije jaar 2019 
gaf zowat hetzelfde beeld met een lichte stijging van het aantal broedterritoria. 
Opvallend was wel dat de zanglijster schijnbaar terug normaal aanwezig was.

Eind 2019 begin 2020 kwamen er op mijn voederplaats opnieuw slechts 
een mannetje en een wijfje. Van overwinteraars uit het noorden viel niets te 
bespeuren. Het enige opvallende is dat onze merels nu zo schuw geworden 
zijn als de noordelijke “bosmerels” van weleer.

De lente 2020 bracht geen verbetering in voormeld gebied tegenover 2019 en 
ook de zanglijster was opnieuw verminderd in aantal. Het gaat dus nog niet zo 
goed met onze merels. Hopen maar op positiever nieuws.

Beweeg vOOr 
meer natuur 
met een 
‘rOnDJe natuur’!
De laatste maanden fietsen, lopen en wandelen we 
massaal in de natuur. En dat is goed, want bewegen 
in het groen is dubbel gezond. Maar we merken ook 
dat het er vaak erg druk is. Dat komt omdat er in veel 
regio’s te weinig natuur is. 

Wil jij meer natuur in je buurt? Zet dan een Rondje 
Natuur op ten voordele van de natuurgebieden in de 
Schijnvallei: bedenk een sportieve uitdaging en laat je 
sponsoren door je vrienden en familie. 
Zo’n Rondje Natuur moet echt geen marathon of 
monsterrit zijn. Iedereen kan meedoen. Kies een uitdaging 
die bij je past. Alleen of met een klein groepje, rekening 
houdend met de richtlijnen van de Veiligheidsraad. 
Op www.rondjenatuur.be maak je in minder dan 10 
minuutjes jouw actie aan. Vergeet niet om de titel te 
beginnen met #RondjeNatuur!

Batist & Lewis fietsten 50 km rond de Schijnvallei
Tijdens het Pinkster weekend deden Batist (10 jaar) en 
Lewis (8 jaar) uit Deurne al zo’n rondje natuur. Ze fietsten 
maar liefst 50 km van Deurne tot aan de Antitankgracht in 
Schilde en terug. Een hele uitdaging want 30 km was het 
verste dat ze tot dan toe hadden gefietst.  Oorspronkelijk 
wilden ze daar 10 km bij doen en zo €500 ophalen ten 
voordele van de natuurgebieden van de Schijnvallei. Maar 
ze stelden zich meteen ook tot doel daar nog eens 10 km 
bij te doen als ze boven de €500 zouden uitkomen. En dat 
gebeurde al snel. Belofte maakt schuld. Dus met een paar 
pauzes, een picknick onderweg en wat lekkers voor de 
laatste loodjes bereikten ze hun doel. Knap gedaan, Batist en 
Lewis! En heel erg bedankt om de natuur in de Schijnvallei 
te steunen. Ze zamelden zomaar eventjes 680€ in!!

Wij spraken vooraf 
al even met Batist en 
Lewis (foto).
Schijnbeemden: Wat 
vinden jullie zo speciaal 
aan de Schijnvallei? 
Lewis en Batist: ‘Dat 
het er zo mooi is!’
Schijnbeemden: 
Hebben jullie een 
favoriet gebiedje in de Schijnvallei?
Lewis en Batist: ‘Het speelbos in Park Groot Schijn.’
Schijnbeemden: Welk dier of plant zouden jullie eens 
graag tegenkomen in de Schijnvallei? 
Batist: ‘een vos’
Lewis: ‘een olifant’
Schijnbeemden: Wat doen jullie het liefst in de natuur? 
Lewis en Batist: ‘Spelen, wandelen, fietsen en diertjes leren 
kennen met een app (nvdr: ObsIdentify).’
Schijnbeemden: Succes met de fietstocht!

de Merel (Turdus MerulA) 

eN heT usuTuvIrus 
In mijn artikel over de merel in “Schijnbeemden december 
2017” had ik het uitgebreid over het dodelijke Usutuvirus 
dat onze merels zo goed als uitgeroeid had. 
Hoever staan we nu na twee jaar?

Ssst… niet storen. Rustgebied
Zoals reeds aangehaald, biedt de Beemdkant 
door zijn unieke ligging (geen directe 
toegangswegen) de kans om fauna en flora 
in alle rust tot ontwikkeling te laten komen. 
Individuele wandelaars zijn welkom, maar 
de meest kwetsbare gebieden van het 
natuur gebied zullen enkel onder begelei-
ding betreden kunnen worden. We geven 
dan ook de voorkeur aan begeleide groeps-
wandelingen met een gids. Hiervoor kan je 
contact opnemen met het secretariaat van 
Natuurpunt Schijnvallei in Wijnegem of 
rechtstreeks met de conservator.
En moet het nog herhaald worden? Vanwege 
de aanwezigheid van de Galloway-runderen 
en om de vogels ongestoord te laten, zijn 
honden niet toegelaten in het natuurgebied.

Meer natuur
Vooraan in dit blad verwijs ik naar het 
belang van meer natuur in onze verstede-
lijkte omgeving. Nieuwe natuur dus. Want 

De mooiste van de Beemdkant: de ijsvogel

hoe robuuster het 
natuurgebied, hoe 
aantrekkelijker voor 
mens en dier! Langs 
de vallei van het 
Schijn, aansluitend 
op de Beemdkant op 
de grondgebieden 
van Wijnegem en 
Wommelgem, liggen 
nog ettelijke hectaren 
gronden die het 
natuurgebied van de 
Beemdkant kunnen 
versterken.
Het is dan ook dankzij jouw steun, als 
lid van Natuurpunt, dat we samen met 
onze sterke kern van vrijwilligers de 
Beemdkant en al de andere natuurgebieden 
binnen Schijnbeemden en Schijnvallei 
kunnen vrijwaren, beschermen en verder 
uitbreiden!

Alle ogen gericht op de kikkervisjes.
rondleiding leerlingen 5de leerjaar de Notelaar Wijnegem
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Een reeks gebieden waar nu al de meeste 
biodiversiteit van de rand rond Antwerpen 
te vinden is. De recente Corona ‘lock-down’ 
heeft de (rand)stedeling massaal naar 
GruunRant gezogen: wandelend, fietsend, 
joggend, soms de natuur herontdekkend. 
Het gebied doet nog meer voor ons: in 
tijden van droogte is het er koel, als het 
bakken uit de hemel regent, behoedt het 
ons van overstromingen en op deze en alle 
andere momenten helpt het onze lucht te 
zuiveren. Een onmisbaar gegeven dus voor 
onze leefkwaliteit. Het is anderzijds ook 
een gebied waar de resterende groene en 
natuurrijke plekken onder invloed staan 
van de verstedelijking en allerlei infra-
structuur, met de nodige bedreigingen tot 
gevolg. De mensen van vzw GruunRant 
komen met een offensief plan om al deze 
groene gebieden te behouden, versterken 
en verbinden. Enkele recepten om het tij te 
keren kom je hier te weten.

Ontharden
Ontharden is een verharding uitbreken 
zodat er een groene invulling volgt, ofwel 
een groene plek met een ‘harde’ bestem-
ming (wonen, industrie, …) definitief groen 
houden. Technisch is dat heel eenvoudig, 
praktisch een pak lastiger. Waar begin je 
als je weet dat er in Vlaanderen 7 hectaren 

extra per dag worden verhard. GruunRant 
vzw deed de oefening en duidde in een 
minimum van tijd 125 plekken aan waar 
een ontharding de globale groenstructuur 
kan versterken. Van de Vlaamse Overheid 
ontvingen ze 250.000 euro om een golf 
van ontharding op gang te brengen. In het 
kader van dat project kwamen burgers, 
wijkverenigingen en gemeentebesturen 
met nog een pak bijkomende goede 

heT MAKeN vAN 

GruuNrANT
                                      BeGINT Nu

De afgelopen maanden werd het belang 
van nabij groen voor iedereen extra duidelijk.

In het project Gruunrant Onthardt gingen mensen 
met hun eigen onthardingsideeën aan de slag.

onthardings ideeën. Ideeën zijn trouwens 
nog steeds welkom: neem gerust contact 
op met de vzw! Uiteraard moet er geselec-
teerd worden: op korte tijd zijn wel al vijf 
concrete projecten gefinancierd en in prak-
tische voorbereiding: de initiatiefnemers 
zijn twee scholen, één gemeentebestuur 
en één bedrijf. Nieuws hierover vind je op 
Facebook: https://www.facebook.com/
GruunRantOnthardt/

In een vorig artikel (Schijnbeemden, lente 2020) heb je kunnen lezen dat 
er een groot natuurlijk geheel kan gereconstrueerd worden, van Ranst tot 
Stabroek. GruunRant dus, met een oppervlakte van 10 maal het Central 
Park van New York. 

door dirk cleiren & koen van keer 

Ecologisch verbinden
GruunRant voerde samen met Natuurpunt 
Studie vzw een onderzoek naar de 
verkeersslachtoffers bij dieren. In de rand 
van de stad registreerden vrijwilligers erg 
veel doodgereden dieren. Uit onderzoek 
weten we bovendien dat slechts 1 op de 
500 dieren effectief gemeld wordt. Die 
verkeersslachtoffers tonen ons waar 
dringend maatregelen nodig zijn om de 
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groengebieden op een veilige manier 
ecologisch met elkaar te verbinden. Als de 
piste van ontharding (een weg opbreken) 
nog geen optie is, moeten we denken 
aan ecotunnels, boombruggen en ‘egel-
wegels’. We hebben ware ‘fauna-kerkhoven’ 
ontdekt, bijvoorbeeld waar autostrades bij 
elkaar komen en dodelijke fuiken vormen. 
Met spijtige gevallen van dode boom-
marters, otters, dassen, … die opnieuw 

bij ons willen komen 
leven. Maar ook massa’s 
dode vossen, egels, 
eekhoorns en padden 
op lokale wegen. Platte 
hazelwormen leren 
ons dan weer waar we 
specifiek iets voor hen 
kunnen doen. Met de 
kaarten die we hierover 
maakten, gaan we 
verder aan de slag. Zie 
je dus ergens een dood 
dier, groot of klein, 
houd je niet in en meld 
het ons via waarne-
mingen.be of dierenon-
derdewielen.be.

Haventracé
In onze regio wil de 
overheid miljarden 
euro’s investeren in 
allerhande infrastruc-
tuur. Als dit onoor-
deelkundig gebeurt, kan 
dat een massa van wat 
ons rest aan waardevol 

groen helemaal om zeep brengen. Een extra 
stuk autostrade (A102) tussen Ekeren en 
Wommelgem, een tweede spoorontsluiting 
voor de haven, de verbreding van E313 
en A12, extra sneltrams, een Park & Ride 
aan de Q8 in Ranst, … GruunRant heeft 
er een aparte kijk op. Ze zijn niet tegen 
verandering, integendeel. Grote projecten 
geven grote kansen. Op voorwaarde dat 
al die infrastructuurprojecten gezamen-
lijk bekeken worden en dat de visie op de 
verdere uitbouw van de groene ruimte 
de basis is waar de infrastructuurplannen 
zich aan moeten houden. Heel ambitieus, 
ja. Utopisch? Sinds 29 mei 2020 mogelijk 
niet meer. Op die dag heeft de Vlaamse 
Regering de werkmethode beslist om dit 
op een geïntegreerde manier aan te pakken. 
De besluitvorming van de Regering wordt 
voorbereid door de Werkbank Haventracé. 
Dat is een overlegforum tussen overheden 
en burgerverenigingen, getrokken door de 
gouverneur en iemand van... GruunRant. 

Natuurpunt is een actieve partner binnen 
GruunRant vzw, wat op zich een samen-
werkingsverband is van allerlei vereni-
gingen en individuen. Wil je mee deel 
uitmaken van deze nieuwe beweging en 
een stukje van de toekomst mee uitwerken? 
Neem dan contact op via 
gruunrant@telenet.be of kijk op 
www.gruunrant.org.
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OPgelet! alle activiteiten Die DOOrgaan BiJ natuurPunt vOlDOen aan De maatregelen van De veiligheiDSraaD 
en ziJn DuS ‘cOrOna-PrOOf’. Om De DeelnemerS aan Onze activiteiten te kunnen cOntacteren in het geval 

een Deelnemer POSitief zOu teSten, vragen we Om in te SchriJven via infO@natuurPuntSchiJnBeemDen.Be. 
BOvenDien gelDen vOlgenDe maatregelen: DeelnemerS ziJn welkOm alS ze niet ziek ziJn, geen verDachte 
SymPtOmen vertOnen en niet Samenleven met PerSOnen met cOviD-19 Of met ziekteSymPtOmen Die Daar OP 

kunnen wiJzen (zOalS kOOrtS Of BenauwDheiDSklachten). DeelnemerS ziJn verPlicht hun eigen mOnDmaSker 
mee te Brengen en te Dragen. De afStanDSregel van 1,5 meter mOet in acht wOrDen genOmen.

DeelnemerS raken geen OBJecten aan tiJDenS De excurSie.

curSuS watervOgelS 
in De winter 

8 en 15 december 2020
Afrika staat bekend als een overwin-
teringsgebied voor tal van Europese 
vogels. Maar watervogels zoeken 
in de winter vaak vooral West-
Europa op. Futen, duikers, reigers, 
aal scholvers, rallen, eenden en 
ganzen…in deze cursus dompelen 

we je onder in het leven en de herkenning van deze boeiende 
vogels.

Begeleider: Koen Leysen | Natuurpunt CVN
Waar: Pastorij Ranst, Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst
Wanneer? 08/12/2020 van 19u30 tot 22u30
15/12/2020 van 19u30 tot 22u30
Inschrijven verplicht: 18€ - Inschrijven en gedetailleerde info op
https://www.natuurpunt.be/agenda/
cursus-watervogels-de-winter-ranst-36747

liBellenwanDeling 
in De POnt
Zaterdag 15 augustus 2020

In natuurreservaat De Pont komen 
er vele soorten libellen voor. Deze 
zijn tegen de middag voldoende 
opgewarmd na de wat frissere nacht 
en zijn daardoor actiever en dus ook 
makkelijker waar te nemen. Omdat 
de zomer op 15 augustus al stilaan 
naar zijn einde loopt, zal de grootste 
groep van waargenomen dieren 

heidelibellen zijn. Wie weet komen we de voor onze regio zeer 
zeldzame bandheidelibel tegen. Ze is er verleden jaar voor het 
eerst waargenomen. Naast de heidelibellen zullen we naar alle 
waarschijnlijkheid ook glazenmakers ontmoeten en een aantal 
juffers o.a. de winterjuffer en de koraaljuffer.

Aanvang: 11u - Einde: 13u
Plaats: Orangerie De Pont 45, Schilde
Meebrengen: Laarzen zijn zelfs bij mooi weer een aanrader.
Een verrekijker maakt het observeren heel wat makkelijker.
Info: Lode Rubberecht 0475.57.80.24

Behaag… 
natuurliJk
Vanwege de coronacrisis is het nog 
een beetje onder voorbehoud, maar 
normaal gezien loopt in het najaar 
de 27ste editie van de behaagactie. 
Met deze actie – een samenwerking 
van 14 Natuurpuntafdelingen en 
meer dan 30 gemeenten – willen we 
mensen stimuleren om streekeigen 
groen aan te planten in hun tuin. 

Streekeigen struiken en bomen zijn 
te verkiezen boven uitheems (sier)
groen omdat ze sneller groeien, een 
langere levensduur hebben en beter 
bestand zijn tegen de grillen van ons 
klimaat of allerlei ziekten en plagen. 
Bovendien trekken deze planten 
meer insecten en vogels aan dan 
uitheemse soorten. 

Hou dus zeker onze website en de 
website of het informatieblad van 
je gemeente in de gaten voor meer 
details. Bestellen van voordelige 
streekeigen pakketten kan in 
september en oktober. Het plant-
materiaal kan dan begin december 
worden opgehaald. 

Meer info: 
info@natuurpuntschijnbeemden.
be of 03 354 55 06

infOmOmenten 
De natuur in JOuw 
teStament 
Donderdag 12 november 2020
In april 2020 mocht Natuurpunt een schenking ontvangen 
van ongeveer 1 ha grond langsheen het Schijn in 
Wommelgem en ter plaatse gekend als Sumbeke. De grond 
is op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied. De afdeling 
Natuurpunt Schijnbeemden bedankt de schenkende familie 
van harte. Hiermee wordt 1 ha met 200 meter rivieroever 
aan nieuw beheerde natuur gecreëerd in de Schijnvallei. Het 
beheerteam gaat de volgende maanden aan de slag om de 
natuurwaarden van het verworven stuk te verbeteren. Meer 
dan ooit heeft onze bedreigde natuur nood aan be scherming. 
Met een schenking of via een testament kan je je nalatenschap 
schenken aan de vereniging Natuurpunt. De vereniging zal 
met je wensen rekening houden en bijvoorbeeld investeren 
in die natuurgebieden die je nauwst aan het hart liggen.
Je kan ervoor zorgen dat je erfgenamen hun erfdeel netto 
verkrijgen: een voordeel dat een duo-legaat nog steeds biedt. 

Heel veel Vlamingen kochten een stukje grond in de gouden 
jaren ’60, maar kregen later te horen dat ze er niet meer 
mochten bouwen. Intussen is die generatie al wat ouder en 
vaak zijn hun kinderen verhuisd naar een andere streek. Die 
kinderen overtuigen dan hun ouders om de gronden aan 
Natuurpunt te schenken, zodat het voor altijd groen blijft. 
Het aantal schenkingen stijgt voortdurend, nu zo’n 30-tal 
per jaar. Natuurpunt krijgt een tiental erfenissen per jaar 
van hoogbejaarde medeburgers, maar ook van een groeiend 
aantal jonggepensioneerden.  Het gaat meestal over alleen-
staanden die vaak geen kinderen hebben en kiezen voor 
een duo-legaat om de erfbelasting voor hun nichtjes en 
neefjes te beperken.  Maar toch zien we minstens evenveel 
authentieke natuurliefhebbers die iets willen nalaten ter 
bescherming van wat we nog over hebben aan rijke maar 
kwetsbare natuur.  De afdeling Schijnbeemden organiseert 
2 infomomenten om de mogelijkheden en de voordelen van 
een legaat of een schenking aan Natuurpunt toe te lichten. 
Joost Verbeke, verantwoordelijk voor legaten en schen-
kingen bij Natuurpunt, biedt een overzicht van de actuele 
mogelijkheden.  Na de toelichting zal hij al uw vragen 
beantwoorden.

De infomomenten gaan door op donderdag 12 november 
2020 te Wijnegem en te Schilde. 

• Van 14u30 tot 16 u in het cultureel centrum ’t Gasthuis, 
zaal de Wilg, Turnhoutsebaan 199 te 2110 Wijnegem. Er is 
parkeergelegenheid achter het gebouw. Het CC ’t Gasthuis 
is vlot bereikbaar met openbaar vervoer en op wandelaf-
stand van de terminus van tram 10 en tram 5. 

• Van 18u30 tot 20u in het cultureel centrum Werf 44, 
Schoolstraat 44 te 2970 Schilde. Er is ruim parkeer -
gelegenheid. 
We horen graag van je komst:
joost.verbeke@natuurpunt.be  GSM 0477 20 47 27. 
In de loop van de maand november en december zullen ook 
de afdelingen Natuurpunt Antwerpen Stad en Natuurpunt 
Voorkempen gelijkaardige infomomenten organiseren 
binnen hun werkingsgebied. In het herfstnummer van 
het tijdschrift Schijnbeemden zullen die data en locaties 
meegedeeld worden.

lezing JOeri cOrtenS: 
the Big five: hOe leven 
we Samen?
Donderdag 29 oktober 2020
Het zijn boeiende tĳden voor de natuur. Na decennia 
van afwezigheid zĳn enkele bĳzondere diersoorten 
weer teruggekeerd. Bever, ever en wolf zĳn terug. 
Otter en edelhert staan voor de deur. Helaas kennen 
we elkaar niet zo goed en ontstaan hier en daar conflicten. Nochtans zĳn er 
voorbeelden genoeg die aantonen dat samenleven best mogelĳk is. Wie konden 
we beter vragen dan Joeri Cortens om deze dieren beter te leren kennen? 
In zĳn lezing “Onze Big 5” gaat Joeri ons in zĳn gekende stĳl vertellen of er 
problemen zĳn tussen deze prachtige dieren en de mens. 
Joeri geeft ons inzicht in hun leefwereld en gaat in op verschillende vragen zoals: 
Deze grotere zoogdieren leven alsmaar dichter bĳ onze woningen. Moeten we 
daar verontrust over zĳn? Hoe komt het dat deze ooit verdwenen dieren terug 
zĳn in onze contreien? Hoe kunnen we omspringen met de toename van deze 
dieren? Wat is de mogelĳke schade die ze kunnen aanrichten en hoe daar mee 
omgaan? Welke verhalen over deze dieren zĳn realiteit en welke zĳn fictie?

Wanneer: donderdag 29 oktober 2020 van 20u tot 22u
Waar: Conferentiezaal GC ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem
Prijs: €5 niet-leden/ €4 leden
Vooraf reserveren via info@schijnvallei.be of 03 354 55 06 én betalen 
op rekeningnummer BE67 9791 3075 4587 van Natuurpunt Schijnvallei 
vzw met vermelding van ‘The big 5 + aantal personen + naam’

activiteiten Planten- & 
zwammenwerkgrOeP
Door de coronacrisis zijn de activiteiten van de 
plantenwerkgroep op dinsdag- en vrijdagochtend 
noodgedwongen volledig stopgezet. Hervatten van 
de activiteiten hangt helemaal af van de evolutie 
van de Covid-19 epidemie.  Zoals de toestand er 
nu uitziet (begin juni) dachten wij de activiteiten te 
kunnen hervatten op vrijdag 3 juli 2020.

• De avondwandeling van 29 april 2020 is sowieso niet doorgegaan door de 
lockdown. Ook de avondexcursie van 10 juni 2020 werd, gezien de toelaatbare 
“bubble” maximum 10 personen bedraagt, geannuleerd. Of de avondwande-
lingen van 15 juli 2020 en 19 augustus 2020 doorgaan, hangt af van de dan 
geldende, door de regering opgelegde regels.

• De laatste avondwandeling dit jaar heeft plaats, indien er geen kink in de 
kabel komt, in het Park Wijnegemhof op woensdag 19 augustus 2020. We kijken 
uit naar de flora en eventuele zomerpaddenstoelen. Samenkomst om 19u30 op 
de parkeerplaats van het park, Turnhoutsebaan te Wijnegem; zie link: https://
goo.gl/maps/q6ZDXNC7NK2zYLMF8. Einde van de excursie rond 21u30.

Bij regenweer zijn rubberen laarzen een aanrader. Een loep en een flora 
kunnen nuttig zijn. Iedereen is van harte welkom op onze avondwandelingen. 
Deelname is gratis. Anderhalvemeteren is de regel!

Voor bijkomende informatie kun je mailen naar colybia@telenet.be 
of info@natuurpuntschijnbeemden.be. Je kunt ook bellen naar 
Staf Brusseleers, de coördinator van de werkgroep, op nummer 
0479 31 08 28 of naar het secretariaat van Natuurpunt Schijnbeemden: 
tel. 03 354 55 06.
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welkOm in 
Onze winkel 
te wiJnegem

Steun
onS!

met vermelding van: 
“project 7724 – schijnvallei” of 
“project 7744 – zevenbergenbos” of 
“project 7781 – fort van borsbeek” of 
“project 7821 – tussen groot en Klein schijn” 
(gravinnenbos). 

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal 

attest. Alle giften die Natuurpunt in één kalender-

jaar van jou ontvangt, worden samengeteld.

Wie ons financieel
wil steunen bij de

aankoop van natuur
kan een gift doen via

Be 56 2930 2120 7588 (Bic=geBaBeBB) 

geleiDe 
wanDelingen 
DOOr De 
natuurgiDSen 
van SchilDe, 
afDeling vmPa

‘s -Gravenwezel
Zondag 20.9.2020 
Natuur beleven     14u30 
Boterlaarbaan, ingang Hof ter Linden 

Zondag 11.10.2020 
Najaarswandeling     14u30  
Smidse (St. Jobsesteenweg) ter hoogte van nr. 38

Dryhoeksbos
Zondag 4.10.2020  
Paddenstoelenwandeling     14u00  
Kleine Schans, Schanslaan, Schilde

Schildehof 
Zondag 25.10.2020  
Herfst en paddenstoelen     14u30  
Einde Bellevuedreef, Schilde 

Deze wandelingen worden geleid door een natuurgids en zijn gratis.
Info: Karl Hellemans - 03.383.26.58
     

ertBrugge 
feeSt: 35 Jaar 
erkenD alS 
BeSchermD 
lanDSchaP 
Met twee kastelen, een Ferrarisbos en 
prachtige dreven vormt dit gebied een 
ecologisch waardevolle groene buffer van 
94 ha tussen Wijnegem en ’t Stad’. 

Tijd om feest te vieren dus!

Zaterdag 26/9 om 20u: 
Schemerwandeling met aandacht voor 
nachtinsecten. (Ook voor kinderen!)

Zondag 27/9 van 9u30-18u:
Cultuurhistorische, natuur en insecten/
spinnenwandelingen, stands van sympa-
thiserende verenigingen en instanties, 
picknick, kinderanimatie.
ALLE activiteiten zijn GRATIS. 
Voor je picknick kan je zelf zorgen. 
Je kan ook opteren voor een biologische 
lunch van De Groene Slager (ook veggie 
mogelijk): bestellen vóór 14/9 aan €8 
(€6 voor -12jarigen) via 
wijkgroep.ertbrugge@telenet.be. 
Er is ook een drankenkraam.
    

Waar? Aan de ingang van 
Kasteel Ertbrugge 
(Ertbruggestraat 136, Wijnegem)
Meer info op onze website 
www.natuurpuntschijnbeemden.be 
of via het secretariaat 
(03 354 55 06 - 
info@natuurpuntschijnbeemden.be)
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agenDa 
• activiteiten •

> ElkE vrIjDag: 
Planteninventarisaties planten- en 
zwammenwerkgroep (zie pag. 19)

> ElkE DInsDag: 
Excursie planten- en zwammen-
werkgroep (zie pag. 19)

juLI
WOE 15 julI: 
Avondwandeling planten- en 
zwammenwerkgroep (zie pag. 19)

Augustus
ZaTErDag 15 augusTus: 
Libellenwandeling in De Pont 
(zie pag. 18)

WOEnsDag 19 augusTus: 
Avondwandeling planten- en 
zwammenwerkgroep (zie pag. 19)

sePtember
ZOnDag 13 sEpTEmbEr: 
Inventarisatie Insectenhotel; 
10u-12u30; Schuur Drogenhof, 
Schawijkstraat, Ranst; info: 
michel.levens@skynet.be

ZaTErDag 26 sEpTEmbEr: 
Schemerwandeling Ertbrugge
(zie pag. 20)

ZOnDag 27 sEpTEmbEr: 
Feest in Ertbrugge, met infostand 
van Natuurpunt Schijnbeemden 
(zie pag. 20)

OktOber
ZOnDag 18 OkTObEr: 
Geleide herfstwandeling 
Zevenbergenbos; 10u-12u30; vertrek 
aan kasteel Zevenbergen, Ranst
Info: michel.levens@skynet.be

DOnDErDag 29 OkTObEr: 
Lezing Joeri Cortens: The big five: 
Hoe leven we samen? (zie pag. 19)

NOvember
DOnDErDag 12 nOvEmbEr:
Infomomenten: De natuur in je 
testament (zie pag. 19)

deCember
DInsDag 8 DEcEmbEr: 
Start cursus Watervogels in de winter 
(zie pag. 18)

Beheer kern De Drie BeemDen
Werkdag in de Beemdkant, het Veer of 
de Rundvoort 
9u-12u30, locatie op te vragen 
• info: info@natuurpuntschijnbeemden.
be of 03 354 55 06
Maandelijks op zaterdag: 25 juli, 
29 augustus, 26 september, 
31 oktober, 28 november
Wekelijks op donderdag

Beheer kern zevenBergenBOS
9u-12u, samenkomst aan Schuur 
Drogenhof, Schawijkstraat te Ranst
• info: John Maes 03 485 73 79
Maandelijks op zaterdag: 1 augustus, 
5 september, 3 oktober, 7 november
Wekelijks op maandag

Beheer kern SchilDe 
Werkdag in één van de reservaten in 
Schilde
9u-12u30, locatie opvragen 
• info: Erik Daems (dejoz@telenet.be) 
of Lode Rubberecht (lode.rubberecht@
skynet.be) of Lode  0475578024
Op zaterdag: 8 augustus, 10 oktober, 
14 november
Om de 14 dagen op maandag

Beheer kern BOrSBeek
Werkdag in het fort van Borsbeek 
13u30-16u, lokaal Natuurpunt, 
Fort van Borsbeek
• info: Hilde Vermeiren 0497 61 25 15 
Maandelijks op zondag: 2 augustus, 
6 september, 4 oktober

OPgelet! alle activiteiten Die DOOrgaan BiJ natuurPunt vOlDOen aan De maatregelen van De veiligheiDSraaD 
en ziJn DuS ‘cOrOna-PrOOf’. Om De DeelnemerS aan Onze activiteiten te kunnen cOntacteren in het geval 

een Deelnemer POSitief zOu teSten, vragen we Om in te SchriJven via infO@natuurPuntSchiJnBeemDen.Be. 
BOvenDien gelDen vOlgenDe maatregelen: DeelnemerS ziJn welkOm alS ze niet ziek ziJn, geen verDachte 
SymPtOmen vertOnen en niet Samenleven met PerSOnen met cOviD-19 Of met ziekteSymPtOmen Die Daar OP 

kunnen wiJzen (zOalS kOOrtS Of BenauwDheiDSklachten). DeelnemerS ziJn verPlicht hun eigen mOnDmaSker 
mee te Brengen en te Dragen. De afStanDSregel van 1,5 meter mOet in acht wOrDen genOmen.

DeelnemerS raken geen OBJecten aan tiJDenS De excurSie.
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We zijn op 
zoek naar 

gereedschap 
en tuingerief!!!

Onze te beheren 
oppervlakte aan 

natuurgebied groeit 
sterk aan en ook 
dit jaar zullen er 

ettelijke hectaren 
bijkomen. 

Vandaar deze oproep.
Heb je omwille van 

omstandigheden 
gereedschap of 

tuingerief waar je 
eigenlijk geen plaats 
meer voor hebt maar 

dat je gerust een 
tweede leven wilt 

geven in het beheer 
van onze reservaten, 

dan mag je ons 
secretariaat 

contacteren via 
telefoon 

(03/354.55.06) 
of e-mail   

info@natuurpunt-
schijnbeemden.be. 

Onze conservators 
zorgen voor het 

ophalen!
De beheerteams van 
Schijnbeemden en de 

natuur zijn jullie 
dankbaar.


