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Goudhaan (Regulus regulus)
De goudhaan behoort tot de familie van
de zangers (Sylviinae). Het is één van onze
lichtste vogels, hij weegt amper 5 gram.
De volwassen dieren hebben een duidelijke
kleurstreep op de kruin; bij het mannetje
is ze geeloranje, het vrouwtje heeft een
blekere, gele kruinstreep. Jonge dieren
hebben geen kruinstreep.
Ze leven in naaldbossen, parken en tuinen
met naaldbomen. Ze zijn zeer actief en
hoppen bijna constant rond op zoek naar
insecten, hun voornaamste voedselbron.
Ze zijn niet schuw, maar omdat ze zo klein
zijn, zijn ze moeilijker te observeren.
De nesten vinden we tussen de afhangende
takken van naaldbomen. Goudhaantjes
kunnen tot 2 legsels per jaar hebben met
telkens 7 tot 11 wittige, lichtbruine eieren.
De vorm van het nest is zo uitgekiend dat
er weinig warmte kan ontsnappen. Het
vrouwtje is namelijk te klein om alle eieren
te bedekken bij het broeden.
Foto: Kris Ferdinand
Tekst: Marleen Van Strydonck
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Wil je ons tijdschrift liever digitaal ontvangen
om papier te besparen? Stuur dan een mail
naar info@natuurpuntschijnbeemden.be

Openingsuren van ons
secretariaat Turnhoutsebaan
343 te Wijnegem:
Dinsdag, donderdag
en vrijdag
van 10u tot 16u
Zaterdag
van 10u tot 13u
en na afspraak.
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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

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 27 euro op rekening BE96 9733 5872 2505 van Natuurpunt Schijnbeemden.

Schijnbeemden is het driemaandelijks magazine van
Natuurpunt Schijnbeemden.
Redactie Hilde Lembrechts, Marleen Van Strydonck,
Jens Verwaerde
Lay-out De Wrikker cvba

Verantwoordelijke uitgever
Jens Verwaerde, Turnhoutsebaan 343, 2110 Wijnegem
Elke auteur is verantwoordelijk voor de tekst van zijn artikel.
Oplage 2750 exemplaren - Gedrukt op 100% kringlooppapier, door De Wrikker cvba, coöperatieve eco-drukkerij.
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EDITO

Groot wild. Gewild?

G

rote zoogdieren spreken steeds tot de verbeelding, zelfs al kom je ze zelden of nooit
zelf tegen in het wild. Met de komst van de wolven in Limburg is de discussie
opgelaaid over hoe de mens zich verhoudt tot die echte, onvoorspelbare en wilde
natuur. Vanop een afstand zijn we allemaal fan van die mythische dieren, de kracht
van een wolf, de sluwheid van een vos of de onschuld van een ree. We kochten onlangs
zelfs een stuk Wolvenbos (zie p.10)! Onze cultuur zit dan ook vol met verwijzingen naar
deze grote zoogdieren, die dan allerlei karakters worden toebedeeld: weerwolven, Reinaert,
Bambi, …
Mijn vroegste herinnering aan een bever staat in relatie met tandenpoetsen. Ik moet toen
3 of 4 jaar geweest zijn, en heb nog steeds een beeld van een bever met tandenborstel in
zijn hand*. Want inderdaad, als je een boom kan omknagen, moet je je tanden toch wel
erg goed verzorgen. Fake news, want échte bevers hebben mooie gele tanden die permanent
aangroeien… geen nood aan schrobben dus. En zo verheerlijken we soms dieren op basis van
bepaalde kenmerken en durven we bepaalde andere aspecten van hun leven wel eens met de
mantel der liefde te bedekken. En terwijl ik dit schrijf maak ik me ook zelf mee schuldig aan
het vermenselijken van onze wilde zoogdieren, ik geef het toe. Want vanop afstand is “de
natuur” een magische plek, maar op het terrein is samenleven vaak minder vredevol.
Grote zoogdieren als wolf en everzwijn lijken me dan weer geen ruimte meer te hebben in de
rand rond Antwerpen. We hebben de beschikbare open ruimte er dusdanig versnipperd dat er
letterlijk om elke hoek een conflict loert.
Maar ook met de schattige bever gaan we moeten uitkijken, die kan immers met een paar
strategische dammen bijkomend overstromingsgebied creëren. Ook zijn plantaardig dieet kan
ruzies opleveren met tuinliefhebbers, landbouwers of boseigenaars wiens smakelijke gewassen
voldoende dicht bij het water staan. Ik ben dus wel grote fan van de terugkeer van de bever
(zie p.5), maar ben niet doof voor mogelijke bezwaren.
Andere boeiende grotere zoogdieren die hun opmars verderzetten en weldra (of nu al?) in
onze afdeling te vinden zijn, zijn boommarters en zelfs de otter. Die laatste zal wel moeten
hopen op een sterke verbetering van het visbestand, want daarop scoort het Groot Schijn nog
steeds niet goed. En anders … er zijn visvijvers genoeg in de streek … of wacht, daar beter
wegblijven! ;-)

* Ik heb gezocht naar dit figuurtje ter illustratie, maar ofwel laat m’n
geheugen me in de steek … of is het google archief van bijna 40 jaar
terug toch niet volledig.

Bram Van Ballaer

Liefhebber van alle natuur
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DE BEVER

is (opnieuw) terug! Dit maal om te blijven?
Onmiskenbare beversporen - Foto Goedele Verbeylen
Bram Van Ballaer

De bever was al minstens 150 jaar verdwenen uit de Schijnvallei (het laatste Belgische exemplaar werd
immers al in 1848 neergeschoten) toen hij 14 jaar geleden plots opdook op de grens tussen Wommelgem en
Wijnegem, in het Groot Schijn dus. Slechts een half jaar zat hij daar, maar zoals we toen al voorspelden …
hij is terug! Ja, juicht ende jubelt, er zwemmen weer bevers in het Schijn! (NB: heb je het meervoud gezien?
BeverS!!!)

Herfst 2005
Exact 14 jaar geleden schreef ik ook al een
artikeltje over bevers. In september waren
er immers sporen gevonden van vraat
(vooral omgeknaagde wilgenboompjes),
geen andere mogelijkheid dan dat er een
bever was geland! Hij (of zij? zie kadertekst)
voelde zich er al snel goed thuis, maakte
legers (ondiepe holen) en creëerde een vast
netwerk van paden (wissels).
Deze eerste waarnemingen gebeurden
redelijk kort na de grote herintroductie van
bevers in de Dijle (2003) en die beverpo
pulatie was toen nog maar tot in Mechelen
verspreid geraakt. Het vermoeden was
dan ook dat “onze” bever eerder via het
Albertkanaal vanuit de Nederlandse
populatie in de Maas was afgezakt naar de
Antwerpse rand.
Het was dus best spannend, zo’n land
schapsbouwer te hebben in je (figuurlijke)
achtertuin.

’t Geslacht der bevers
We hebben geen idee of het mannetjes
of vrouwtjes zijn, de sekse van een bever
blijkt immers zeer moeilijk te bepalen. Als
ze rondzwemmen of poseren voor een
filmpje is het onmogelijk om te zien of het
een jongetje of een meisje is, er is immers
geen penis in het spel. Bevers hebben
eigenlijk een cloaca, zoals de meeste vogels
en reptielen, en zijn daarmee heel on-zoogdierachtig. Zelfs van de eerste bever, die
gevangen werd, kennen we het geslacht niet. De procedure om dat te bepalen is immers
redelijk grensoverschrijdend, lees: dier op zijn rug vasthouden, cloaca openhouden en
dan knijpen tot er afscheiding wordt uitgespoten … de kleur én geur wijzen op het
geslacht. Natuurlijk bestaan hierover ook filmpjes op het internet, maar ik ben er na het
lezen van de procedure toch maar van weggebleven.
Aangezien onze bevers dus niet met mijnheer of mevrouw kunnen aangesproken
worden, hebben we in dit artikel het taalkundige geslacht van het woord bever gebruikt
(mannelijk). Dus hoewel we dus spreken over “hij”, kan het ook zijn dat onze regio vol
zwemt met toekomstige moeders. We zullen pas zeker zijn als ze die volgende stap
zetten in hun leven en een beverfamilie stichten.
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toezicht houden. In de natuur mogen we
dus de privacyregels nog aan onze laars
lappen.
Kijk zeker eens op het YouTube-kanaal
van Natuurpunt Schijnvallei voor enkele
filmpjes van de bever en andere dieren in
en rond de reservaten!
Zo duidelijk zijn de sporen als hij in een
gebied verschijnt, zo valt het na een tijdje
ook op wanneer er geen verse knaagsporen
meer zijn. Het is dan ook moeilijk te zeggen
wanneer hij de laatste keer nog een wilgje
omknaagde, maar hij is vermoedelijk in de
lente verdwenen en hopelijk andere oorden
gaan opzoeken.

Voorjaar 2019
In het vroege voorjaar duikt er ook een bever
op, stroomopwaarts van het Albertkanaal,
dus op de grens tussen Schilde en Oelegem.
Dit dier, onduidelijk of het om hetzelfde
exemplaar zou gaan, is duidelijk wel veel
actiever zijn gebied aan het inrichten. Hij
is ook - want we vermoeden dat het maar
1 dier is - zeer mobiel en wordt over een
afstand van bijna vijf km waargenomen.
Naast het knagen aan boompjes houdt
hij zich ook al bezig met het dichten van
zijgrachtjes van het Groot Schijn. Ondanks
het moerassige karakter van dat beekbe
geleidend bos, zal hij gevonden hebben dat
de waterstand nog wat hoger mocht staan.

Bever gevangen in 2006 (foto Goedele Verbeylen)

Bevers nemen wat betreft gebiedsontwikke
ling immers het heft best stevig in handen.
Als ze zich echt gaan vestigen, komen er
immers dammen in de waterlopen om het
waterpeil voldoende hoog te houden in
het leefgebied. Ze willen immers steeds al
zwemmend tot vlakbij hun voedselbron
geraken en aangezien bomen niet naar het
water komen, moet het water dan maar tot
aan de bomen komen (oud gezegde van het
bevervolk).

Lente 2006
Een half jaar later verscheen een tweede
stukje over deze bever in ons tijdschrift,
ditmaal met foto’s van de bever zelf. Spijtig
genoeg met slecht nieuws, want de bever
was gevangen en “gerepatrieerd” door
Vlaamse administraties.
In die periode was er nog geen duidelijk
beleid over de rekolonisatie van bevers in
Vlaanderen en was de boodschap: “enkel
in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven”.
Ondanks het feit dat de bever (nog) geen
dammen aan het bouwen was en bijko
mende overstromingen zou veroorzaken,
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en ook geen schade berokkende aan
bosbouw- of landbouwgewassen, werd hij
toch vogelvrij verklaard. Op 2 mei ’s avonds
werden daarom ter hoogte van zijn vaste
wissels onder water klapvallen geplaatst en
op 3 mei ’s ochtends was eentje al gevuld
met bever.
Het dier werd gemeten, gewogen en van een
oormerk voorzien en kort na de middag was
hij in de Dijle aan het rondzwemmen. Van
repatriëring was hier waarschijnlijk geen
sprake, wel van gedwongen verhuizing,
aangezien we er nog steeds van uitgaan dat
deze bever uit de Nederlandse Maasvallei
afkomstig was en dus in het Leuvense niets
te zoeken had. Bovendien kwam hij daar
terecht in al bezette leefgebieden.
Het is onduidelijk wat er achteraf van
gekomen is: het dier, voorzien van twee
mooie oormerken (een blauw en een wit),
werd nooit meer gezien.
Jens Verwaerde had dat tweede stukje wel
hoopvol afgesloten met “Kenners binnen
onze afdeling verwachten echter dat er
binnen enkele jaren toch spontaan weer
terug één of meer bevers zullen opduiken

in de Schijnvallei”. We hebben uiteindelijk
langer moeten wachten dan verwacht, maar
… hij is terug!

Najaar 2018
Daar is ‘ie, daar is ‘ie!
Enkele vrijwilligers van de kern De Drie
Beemden merkten eind 2018 opnieuw
beversporen op in het gebied tussen
Wommelgem en Wijnegem. Het verhaal
was heel gelijkaardig aan 2005, met een
plotse verschijning in het najaar en veel
geknaag aan jonge wilgen, dikke bomen
zag hij (nog?) niet zitten. Ook zijn wissels
werden al snel weer duidelijk langs de
beken.

Op een van de filmpjes zie je hem een deel
van de nacht takken aanslepen voor zijn
dammetje, om die dan nadien met modder
af te dekken;
(youtube.com/watch?v=o-aOBxzQ-gk).
Het lijkt erop dat hij een blijver is in dit
gebied, als hij al zoveel moeite begint te
doen.
Heel de zomer worden sporen gezien,
nachtelijke filmpjes gemaakt en af en toe
wordt hij ook overdag gespot door buurt
bewoners, hij werkt dus zelfs al aan zijn
lokale sociale contacten.

Een belangrijk verschil met 2005 was
dat wildcamera’s tegenwoordig betaal
baarder zijn, waardoor we al snel beelden
hadden van onze grote knager. Deze kleine
camera’s kunnen opgehangen worden op
plekken waar we zicht willen krijgen op de
aanwezige dieren. Doordat ze automatisch
opnames maken wanneer er beweging of
warmte wordt gedetecteerd, kunnen we
dag en nacht interessante plekken onder
Bever de Bouwer (video Marc Gorrens)
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Opvallende wissel vanuit het Schijn (foto Jan Dewilde)

Zomer 2019
Het is mooi weer, met lange dagen en veel
volk op stap. Het aantal waarnemingen
neemt verder toe. Het was opnieuw een
droge lente en meer stroomopwaarts,
richting het Fort van
Oelegem, verschijnt
nu het eerste echte
dammetje op het
Groot Schijn. Van
burchten, als nest
plaats, is voorlopig
nog geen sprake,
maar het waterpeil
staat duidelijk te
laag naar zijn zin!
Hierdoor
begint
hij wél de water

huishouding in een groter gebied te beïn
vloeden, wat altijd goed opgevolgd moet
worden in ons dichtbevolkt landje.
Gelukkig liggen deze dammen net op
plekken waar geen bebouwing aanwezig
is en mag het waterpeil er een stukje
stijgen. Maar dan botsen we (alweer) op
het kleinschalige natuurbehoud dat we
in Vlaanderen voeren. In die omgeving
ligt immers een uiterst waardevol blauw
grasland, dat met veel inspanning wordt
beschermd en uitgebreid (zie enige
nummers terug over de afweging bos
vs. grasland). Hoewel dit soort grasland
nood heeft aan hoge grondwaterstanden,
is het niet gediend van het voedselrijke
beekwater.
winter 2020 schijnbeemden
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Afdeling Schijnbeemden
verwerft 9 ha bijkomende
natuurterreinen in 2019

en kondigt ook al belangrijke
aankopen in 2020 aan.
2018 was een jaar waarin de afdeling 21 ha topnatuur kon
verwerven. Het Gravinnenbos in ’s-Gravenwezel naast
de Antitankgracht (projectgebied tussen Groot en Klein
Schijn) spande de kroon met 14,3 ha en in de Schijnvallei
te Oelegem konden we 6,2 ha verwerven aansluitend bij
de natuurgebieden de Pont en de Rundvoort.

Kleine dam - Foto Jeroen De Smedt

Op basis van de waarde en de kwets
baarheid van het blauwgrasland, heeft de
provincie Antwerpen als beheerder van
het Vrieselhof, een ontheffing gekregen
van het Agentschap voor Natuur en Bos
om dammen die daar teveel opstuwing
veroorzaken te verwijderen. In het kader
van de inrichtingswerken in het Provinciaal
domein is een eerste dam reeds weggehaald.
Het Schijn is echter lang genoeg zodat
andere dammen wel kunnen blijven.

Nog één?
Sinds augustus wordt plots ook op de
Antitankgracht een bever gesignaleerd. Het
dier lijkt zich ook op deze plek goed thuis te
voelen met wissels op de oever en heel wat
knaagwerk. En zelfs langs deze drukkere
recreatieve fietsroute laat hij zich wekelijks
bewonderen, let dus zeker maar op als je
hier langsfietst.
Gezien de grote afstand tot het dier in
Oelegem en de waarnemingen tijdens
eenzelfde nacht op beide locaties, veronder
stellen we dat er zich op de Antitankgracht
een tweede exemplaar heeft gevestigd.
Aangezien er op de Antitankgracht weinig
stroming of verval aanwezig is, behalve
aan de daarvoor aangelegde sluisbunkers,
verwachten we niet al te veel bouwwoede
op deze plek, maar zoals elders … het wordt
in ’t oog gehouden.
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Mogen ze deze keer blijven?
De waterloopbeheerders van het Groot
Schijn en de Antitankgracht (deels
Vlaanderen en deels Provincie) maken
zich voorlopig nog geen zorgen over de
aanwezigheid van de bever. Zolang hij
geen grootse bouwsels gaat aanleggen op
kritische locaties, mogen zij rustig verder
doen.
Het is echter ook in het belang van het
natuurbehoud in de ruimere regio dat we
de beveractiviteiten mee opvolgen. Net als
bij de verschijning van de wolf in Limburg,
moeten we trachten om conflicten tussen
mensen en dieren te vermijden, zodat
vredig samenleven mogelijk is.
Hoewel de bever een beschermde soort is
en er zelfs een heel soortbeschermingsplan
is opgemaakt, is een belangrijk onderdeel
daarvan net het voorkomen van conflict
situaties. De Schijnvallei is hierin ook niet
aangeduid als kerngebied waar de Europese
doelstellingen voor 100 voortplantende
koppels moeten gehaald worden.
Op dit moment is het enige mogelijke
conflict dat met de hersteldoelstellingen
voor het blauwgrasland in het Vrieselhof,
maar dat kan aangepakt worden door in
een bepaald traject de dammetjes tijdig
weg te halen. Op andere plekken werden
nog geen problemen gemeld en waar

aangelanden hem opmerken wordt eerder
positief gereageerd. We hopen dus dat we
die positieve relatie kunnen behouden en
dat we met de komst van de bever (waar
mogelijk) wat nieuwe dynamiek krijgen in
de waterlopen. In tijden van verdroging is
deze wateringenieur zelfs zeer welkom om
bij lage waterstanden het water (tijdelijk)
langer op te houden.

Een bezoekje aan de bever?
Bevers zijn eerder schuwe dieren en zullen
dus menselijke aanwezigheid mijden. De
dieren die nu aanwezig zijn, zijn bovendien
enkelingen, die zich daardoor ook gemak
kelijk terug kunnen verplaatsen. Om te
vermijden dat ze verstoord worden en
zouden wegtrekken (is dat in WijnegemWommelgem gebeurd?) vragen we dus om
niet zelf op zoek te gaan.
Kom je echter toevallig een bever of sporen
tegen, geef die dan liefst in op www.waarne
mingen.be of stuur ons een mailtje op info@
natuurpuntschijnbeemden.be. Hoe meer
waarnemingen, hoe beter we zicht krijgen
op de verspreiding en aantallen.
En wil je nog meer te weten komen over de
bevers in de buurt? Kom dan gewoon naar
de algemene vergadering, daar geven we
een laatste stand van zaken met nog meer
beeldmateriaal.

In 2019 hebben de vrijwilligers van de afdeling actief gewerkt om nog
meer natuur veilig te stellen. Dit resulteerde in de aankoop van 1,5
ha elzenbroekbos in de Beemdkant naast het meer van Wommelgem
(projectgebied Schijnvallei). Ook kocht de afdeling van 2 verschil
lende eigenaars in totaal 7,3 ha bos en houtkanten aan in Schilde
naast de Schans en de Antitankgracht (projectgebied tussen Groot
en Klein Schijn), ter plaatse Verbrand Bos genoemd. Een openbare
wandelweg loopt van de Egelvoortstraat naar de Antitankgracht
langsheen de aangekochte percelen.
Voor 2020 hebben we in het projectgebied tussen Groot en Klein
Schijn nu al een aankoopovereenkomst gesloten voor 15,8 ha naalden loofbos in Schilde langsheen de Putse Heide en de Leeuwkensweg.
Belangrijk is dat hier enkele ha zonevreemde loofbossen bij zijn (op
het gewestplan aangeduid als landbouwgebied maar al decennialang
bebost). Door de aankoop waarborgt Natuurpunt het voortbestaan
van deze waardevolle eiken- en beukenbossen. Ook in het project
gebied Zevenbergenbos konden we een aankoopovereenkomst
sluiten voor 2,6 ha waardevol loofbos in de vallei van de Hogenaardseloop. Deze voorziene aankoop sluit met slechts 1 tussen
liggend perceel aan bij de 5,2 ha die we reeds vroeger aankochten in de vallei van de Hogenaardseloop ten noorden van de E313.
De groenblauwe verbinding vanuit het Zevenbergenbos naar de Schijnvallei is hiermee weer een stukje completer.
Om natuur veilig te stellen via aankopen is geld nodig. Van de Vlaamse overheid ontvangt Natuurpunt subsidies als aan de voor
waarde van duurzaam natuurbehoud voldaan is. Ook de betrokken gemeentebesturen zorgen voor een aanvullende subsidie. De
afdeling heeft echter nog een restfinanciering af te betalen. Daarvoor doen we beroep op fondsenwerving.
Steun je graag een specifiek natuurgebied, vermeld dan het projectnummer of de naam van het natuurgebied in de vrije medede
ling van de overschrijving.
				

Voor Natuurpunt Schijnbeemden zijn die nummers:
• project 7724 Schijnvallei
• project 7744 Zevenbergenbos
• project 7781 Fort III Borsbeek
• project 7821 Tussen Groot en Klein Schijn

Een gift doen met vermelding van één van bovenstaande projectnummers kan op rekeningnummer IBAN BE56 2930 2120 7588
– BIC GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. Voor giften vanaf 40 euro wordt automatisch een fiscaal
attest afgeleverd. Verschillende giften voor verschillende projecten worden samengeteld.
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Enkele recente vondsten uit het
Verbrand Bos - Wolvenbos
Hierna bespreken we in het kort enkele
recente vondsten uit het Verbrand Bos/
Wolvenbos en de omgeving van de Schans
te Schilde.

Grote bloedsteelmycena –
Mycena haematopus

VERBRAND BOS

Tekst Staf Brusseleers

Wolvenbos in de kijker
Verbrand Bos Foto Lode Rubberecht

Na het in 2018 verworven Gravinnenbos in ‘s-Gravenwezel werd het
areaal natuurgebieden van Natuurpunt Schijnbeemden dit jaar verder
uitgebreid met een aantal percelen en bossen in de buurt van de Schans
van Schilde en de Putse Heide. Voor de Planten- en zwammenwerkgroep
is het een mooie gelegenheid om deze nieuwe brokken natuur met veel
enthousiasme te gaan exploreren en inventariseren. Ondertussen hebben
we met de werkgroep al enkele percelen en bosjes geïnventariseerd;
hieronder vinden jullie een beknopt verslag daarvan.

Mossen & fungi
Vermits het vrij laat op het seizoen was voor
een doorgedreven planteninventarisatie
kwamen eerst de talrijk aanwezige padden
stoelen in het vizier. Ook de mossen
mensen, waaronder topbryoloog Dirk De
Beer, kwamen, zoals bleek, ruimschoots aan
hun trekken. Alhoewel er op 8 november
2019 maar een drietal percelen onderzocht
werden door de bryologen staat de teller
voor blad- en levermossen op meer dan 50
soorten, waaronder een aantal zeldzame als:
aardappelknikmos (zz); groot duinsterretje
(z), vioolsterretje (z), gewoon aloëmos (z),
kleidubbelmos (vz) en dwergwratjesmos
(vz).

Paddenstoelen à volonté
Het jaar 2019 zal niet alleen de annalen
ingaan voor zijn droge en extreem hete
zomer, maar eveneens voor zijn kletsnatte
herfst. De hemelsluizen bleven als het ware
continu openstaan met als gevolg: een
paddenstoelenjaar om u tegen te zeggen.
Op de excursie van vrijdag 1 november
konden we, ondanks het al gevorderde
zwammenseizoen, toch 65 soorten padden
stoelen invoeren op waarnemingen.be. De
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week daarna op 8 november zelfs meer dan
70 stuks. Op 22 november, niettegenstaande
enkele dagen met lichte nachtvorst, noteerde
de groep, naast lichenen en planten, toch
nog circa 60 paddenstoelensoorten.

Van opruimers,
boombegeleiders en profiteurs
Het is geweten dat paddenstoelen eigenlijk
de vruchtlichamen zijn van een zwamvlok
of mycelium, het organisme dat in hout, de
bodem of in een ander substraat aanwezig
is. Het mycelium bestaat uit lange ketens
van buisvormige cellen: de hyfen, zij
vormen een dicht netwerk in het substraat.
Vermits paddenstoelen geen bladgroen
hebben zijn zij voor hun voedsel, dus hun
energievoorziening, aangewezen op andere
organismen. Je kunt grosso modo drie types
van zwammen onderscheiden:
• Opruimers of saprofyten.
Deze paddenstoelen breken dood
organisch materiaal af: bladeren, naalden,
hout, mest, plantenresten, strooisel,
humus, enz. Voorbeelden hiervan zijn
zwavelkoppen, nevelzwammen, stobben
zwammetjes, tonderzwammen, etc. Er zijn

schimmels die specifiek cellulose afbreken,
de bruinrotters genoemd. Er blijft dan het
nog vrij stevige bruinrode kubiekrot over.
Andere soorten verteren dan weer de
cellulose, de lignine en de hemi-lignine.
Dit zijn de witrotters. Er rest van het hout
slechts een bleke, zachte, onsamenhangende
structuur.
• Boomvolgers of symbionten.
Deze mycorrhizaschimmels
le
ven samen met groene planten in een
voor beide gunstige symbiose. De boom
ontvangt mineralen, water en soms antibi
otica van de zwam. De boom levert op zijn
beurt suikers aan de zwam. Door afwezig
heid van bladgroen en dus van fotosyn
these bij schimmels, kunnen zij die zelf
niet aanmaken. Sommige soorten boom
begeleiders leven samen met een specifieke
gastheer, andere kunnen een relatie aangaan
met meerdere soorten. De vliegenzwam
vinden wij o.a. bij berk, grove den en eik.
De gele ringboleet staat uitsluitend bij lork.
De beukenrussula vinden we alleen onder
beuk.
• Profiteurs of parasieten.
Deze zwammen existeren ten
koste van andere levende organismen:
bomen, paddenstoelen, insecten, spinnen,
teennagels, enz. Sommige soorten leven
verder als saprofyt nadat hun gastheer
het loodje heeft gelegd. Ze worden ook
wel eens necrotrofe parasieten genoemd.
Voorbeelden hiervan zijn honingzwam,
reuzenzwam, eikhaas, echte tonderzwam,
roodgerande houtzwam, biefstukzwam,
spinnendoder, rupsendoder, enz.

Deze saprofyt uit het genus Mycena groeit
meestal in toefjes op dood loofhout, zelden
op naaldhout. Gemakkelijk te herkennen
aan de holle stengel, gevuld met een
donker
rode vloeistof, die wat aan bloed
doet denken. De hoeden kunnen tot 3 cm
breed zijn. Er bestaat ook een kleine bloed
steelmycena maar die staat vaak op de
bodem en is veel kleiner.

Grote bloedsteelmycena
Foto Staf Brusseleers

Muurtrechtertje
Foto Staf Brusseleers

Gewone zwavelkop
Foto Lode Rubberecht

Muurtrechtertje Omphalina rickenii
Deze leuke trechtertjes werden gevonden
door Walter Van Spaendonk tussen
gedraaid knikmos. Zij stonden bovenop
een betonnen paaltje tegenover de Schans
van Schilde. Dit kalkminnend zwammetje
is zeer zeldzaam en ernstig bedreigd. De
diameter van de hoed kan variëren tussen
6 en 25 mm, de lamellen zijn onregelmatig
en vaak gevorkt.

Rode zwavelkop
Foto Staf Brusseleers

Geweizwammetje ongeslachtelijke vorm
Foto Lode Rubberecht

Gewone zwavelkop –
Hypholoma fasciculare
De gewone zwavelkop, die meestal in dichte
groepen voorkomt, is een zeer algemene
opruimer. We vinden hem het hele jaar
door op allerlei soorten dood hout. Alleen
bij vorst en grote droogte geeft hij forfait.
De hoeden meten 1 à 6 cm, de steellengte
bedraagt +/- 1,5 keer de hoeddiameter.
Bij jonge exemplaren zijn de hoeden vaak
roodaangelopen waardoor verwarring
mogelijk is met de rode zwavelkop. De
gewone zwavelkop is een witrotter.

Rode zwavelkop Hypholoma lateritium
De rode zwavelkop is algemeen op de zand
gronden van de Kempen. Hij behoort tot de
saprofyten of opruimers. We vinden hem
meestal in grote toefen op stronken en dode
wortels. Het sporenpoeder is purperzwart.
Zolang het vochtig genoeg is en niet vriest
vinden we ze het hele jaar door, ook in volle
zomer. De hoeden zijn vaak groter dan die
van de gewone zwavelkop, tot soms meer
dan 10 cm.

Geweizwammetje –
Xylaria hypoxylon
Het geweizwammetje komt het hele jaar
voor op al sterk verrot hout van loofbomen.
De vaak vertakte spatelvormige vrucht

Valse wolvezelkop
Foto Staf Brusseleers

Hoedhuid wolvezelkop
Foto Staf Brusseleers

lichamen kunnen tot 5 cm hoog worden.
Aanvankelijk is de top bedekt met een wit
poeder: de conidiën of ongeslachtelijke
sporen die het substraat koloniseren.
Vandaar de volksnaam: “broekje van
Napoleon”. In tegenstelling tot de vorige
besproken fungi is het geweizwammetje
een zakjeszwam of Ascomyceet. Bij de
geslachtelijke vorm, die later optreedt,
worden er in zakjes of asci 8 sporen
gevormd.

Valse wolvezelkop –
Inocybe stellataspora
Alle vezelkoppen zijn symbionten of
boombegeleiders. De meeste soorten zijn
min of meer giftig. De gladde of zeer knob
belige sporen hebben een tabaksbruine
kleur. Typisch is de spermatische geur van
vele soorten. Uitzondering hierop is de
amandelvezelkop met een aangename geur
van bittere amandelen. Wij vonden deze
valse wolvezelkop onder grove den in het
Wolvenbos. Determinatie van vezelkoppen

Wolvezelkop
Foto Staf Brusseleers

in het veld is een heikele zaak dus moet de
microscoop er vaak aan te pas komen.

Paddenstoelenboeken
Hierna een lijstje met boeken voor mensen
die zich wat meer willen verdiepen in de
fascinerende wereld van de fungi.
Dam N. & Kuyper Th. (2018)
Veldgids Paddenstoelen deel I & II
5e/2e druk
ISBN: 9789050114639 / 9789050115919
Eyssartier G., & Roux P. (2011)
Le guide des champignons, France et Europe
Gerhardt E. (2019)
De grote paddenstoelengids voor onderweg
Kosmos Uitgevers
ISBN: 9789021572673
Kuyper Th.& Dam N. (2019)
Basisgids Paddenstoelen
KNNV Uitgeverij
ISBN: 9789050117074
winter 2020 schijnbeemden
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GESPOT

Vos (Vulpes vulpes)

Glanzend druivenpitje
(Leocarpus fragilis)

Wat heeft deze bezoeker of
bewoner van het Gravinnenbos
in ’s-Gravenwezel in de gaten?
Is het het vreemde bakje dat
hem prachtig op film vastlegde
of zit er een lekker hapje
in de buurt?

Dit slijmzwammetje of Myxomyceet
werd tijdens een inventarisatie door
de Planten-en zwammenwerkgroep
gevonden in het Gravinnenbos in
’s-Gravenwezel. De slijmzwammen
vormen een aparte groep
organismen.

Doodshoofdvlinder
(Acherontia atropos)

gespot door

Ruben Van Alstein
‘s-Gravenwezel

gespot door

Leden van de Plantenen zwammenwerkgroep

De doodshoofdvlinder is een
vlinder uit de pijlstaarten
familie. De groenblauwe
rupsen zijn behoorlijk groot.
De naamgeving komt van de
opvallende tekening op het
borststuk die doet denken
aan een doodshoofd.

IJsvogel (Alcedo atthis)

gespot door

Thomas Anné
Wijnegem

De ijsvogel weet wel waar de
beste plekjes zijn …
Dit exemplaar werd gespot
aan de visvijvers te Oelegem.
gespot door

Kris Ferdinand
Oelegem

Roodgerande houtzwam
(Fomitopsisis pinicola)
Deze houtzwam is een necrotrofe parasiet,
hij doodt de boom waarop hij groeit.
De guttatiedruppels (‘waterdruppels’),
die we vaak zien bij deze zwam, zijn
het gevolg van een heel hoge
luchtvochtigheid.

Ivoorinktzwam
(Coprinus spelaiophilus)

gespot door

Marleen Van Strydonck –
provinciaal groendomein Rivierenhof

• Via onderstaande link
kan je natuurfilmpjes
uit onze afdeling
bekijken die door
Marc Gorrens met de
wildcamera werden
gemaakt.
www.youtube.com/
channel/UCIK_
hMRKPjE1
Tippg13AtlQ/videos
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Deze zeldzame paddenstoel komt voor
in holle bomen. In het Schildehof werd
dit exemplaar aangetroffen in een beuk.
De soort profiteert van het feit dat dode
bomen al eens mogen blijven staan
wat de biodiversiteit ten goede komt.
gespot door

Leden van de Plantenen zwammenwerkgroep

Klapekster (Lanius excubitor)
De klapekster broedt niet meer in ons
land. In de winter kunnen dieren uit
Noord-Europa op weg naar het zuiden
soms hier blijven overwinteren.
gespot door

Johan Meeus – Wommelgem

Boomleeuwerik (Lullula arborea)
Op De Keer in Oelegem kon een groep foeragerende
boomleeuweriken op film vastgelegd worden.
Dit is een vrij kleine leeuwerik die tijdens de trek
op stoppelvelden te vinden is op zoek naar
achtergebleven graan- en maïskorrels.
gespot door

schijnbeemden winter 2020
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DE KRAKEEND
(Mareca strepera)

Uiterlijke kenmerken

Rivierenhof en leerlingen
Sint-Ursula-Instituut Wilrijk
bouwen 100 nestkasten voor
beheersing eikenprocessierups.
Onderzoek toont aan dat het plaatsen van nestkasten voor mezen de
opmars van de eikenprocessierups kan terugdringen... Een artikel in de
krant was voor de leerkrachten van het Sint-Ursula-Instituut uit Wilrijk
voldoende om een heus rupsenproject op poten te zetten.
De provincie Antwerpen bracht het
enthousiaste leerkrachtenteam in contact
met Jef Lauwers, domeinwachter en natuur
kenner van het provinciaal groendomein
Rivierenhof. Jef was zeer verheugd met de
ontwikkeling van 100 nestkasten en was
zeer benieuwd naar de slaagkansen van het
nagelnieuwe project. Vorig jaar zorgden de
brandharen van de eikenprocessierups voor
veel hinder bij bezoekers.
De leerkrachten en leerlingen van het eerste
jaar secundair onderwijs ontwierpen samen
een prototype dat voldeed aan de criteria
van Jef èn dat door de leerlingen gebouwd
kon worden. Zo mocht de opening van
de nestkast niet te groot zijn en moest ze
vooraan handig te openen zijn om controles
en reiniging achteraf mogelijk te maken.
Na de bestelling van o.a. 1020 op maat
gezaagde plankjes en meer dan 3000
schroeven zit het project momenteel in de
productiefase. Niet alleen het vak techniek
neemt met de bouw van de nestkasten het
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project voor zijn rekening. Ook tijdens
andere vakken wordt de ecologische bestrij
ding van de eikenprocessierups belicht.
Tijdens de lessen plastische opvoeding
worden de nestkastjes gepersonaliseerd met
een pyrograaf om het gebruik van verf te
vermijden (bij pyrografie wordt hout met
hitte bewerkt). Ook het directieteam is zeer
betrokken bij het project en ondersteunt
i.s.m. de Brico doe-het-zelf bouwmarkt
Wilrijk haar leerkrachten met de nodige
middelen.
Tijdens de winterperiode zullen Jef en zijn
collega’s de 100 nestkastjes ophangen om
vervolgens samen met de leerlingen vol
spanning uit te kijken naar de eerste resul
taten. Zal de mezenpopulatie toenemen?
En zal deze ervoor zorgen dat er volgende
lente in het Rivierenhof minder hinderlijke
brandharen door de lucht zweven? U kan
het volgen op de websites van de provincie
en van het Sint-Ursula-Instituut:
www.provincieantwerpen.be,
www.st-ursulawilrijk.be.

Brico, provincie Antwerpen
en het ICT-team van de school
schakelen een versnelling hoger.
Project RUPS maakt stilaan het een en
ander los in en rondom de school.
Doe-het-zelf bouwmarkt Brico is enorm
gecharmeerd door de eerste nestkasten
die van de band rollen en besloot daarom
de school een accuboormachine cadeau
te doen. De machine werd meteen ingezet
en helpt de leerlingen om de nestkasten
nauwkeuriger te monteren.
De provincie Antwerpen neemt naast het
plaatsen van de nestkasten ook de opvolging
voor zijn rekening. In mei of juni zal de
provincie de school inlichten over hoeveel
kasten er bewoond zijn. Ouders, personeel
en omstaanders krijgen weldra de kans om
het peter- of meterschap van een genum
merde kast op zich te nemen. Via de site van
de school kan iedereen de toestand van zijn
genummerd huisje volgen.
Op school is intussen een webcam gear
riveerd die het ICT-team in een nestkast
zal plaatsen. Deze nestkast wordt in de
grote boom voor de speelplaats gehangen.
Binnenkort hopen we de eerste beelden
van nieuwsgierige koolmeesjes te kunnen
tonen.
Ook in het Gravinnenbos
in ‘s-Gravenwezel werden door
onze vrijwilligers nestkastjes voor
mezen opgehangen in de hoop,
met de hulp van deze vogeltjes, de
populatie van de eikenprocessierups
onder controle te houden.

Het mannetje van de krakeend is een
van onze minst kleurrijke maar mooiste
grondeleenden.
Iets kleiner en eleganter dan de nauw
verwante wilde eend is ze vanop afstand
een onopvallende verschijning. Van nabij
heeft het mannetje een uitzonderlijk mooie
fijne tekening van verschillende grijstinten,
vooral op de borst. Het zwarte achterlijf is
een bijzonder kenmerk.
Vrouwtjes lijken sterk op wilde eenden
maar verschillen ervan door een lichte buik
en oranje strepen op de snavelzijden. In
de vlucht is voor beide geslachten een zeer
opvallende witte vleugelspiegel een belang
rijk herkenningsmiddel.

Verspreidingsgebied
Krakeenden hebben een groot versprei
dingsgebied in de gematigde zones van
Europa, Azië en Noord-Amerika. Ze komen
vooral talrijk voor in de ondiepe meren van
de Russische steppe. In Noord-Amerika
leven ze vooral in de prairiemeren.
De soort heeft zich in de twintigste eeuw in
Europa enorm uitgebreid naar het westen.
Klimaatwijziging en vooral habitatsverlies
door verdroging en ontginning in de steppe
zijn hiervoor de oorzaken.

Voorkomen in Vlaanderen
Voor 1970 was de soort schaars in
Vlaanderen. In die tijd bezocht ik regelmatig
de Criée in Antwerpen (oude overdekte
markthal in de buurt van het Astridplein).
Hier werd het wild, aangevoerd door jagers
tijdens de jachtperiode, openbaar verkocht.
Slechts éénmaal in al die jaren heb ik een
krakeend (wijfje) aangetroffen.
De jachtperiode duurde toen veel langer
en de waterwildjagers schoten op alles wat
vloog.
Het eerste broedgeval voor België werd
in 1972 genoteerd in het reservaat ‘De
Kuifeend’. In het kerngebied Blokkersdijk
(linkeroever) - Kuifeend (rechteroever)
zagen we daarna een explosieve toename.
Tussen 1973 en 1977 telden we 17 broed
paren, in 1986 al 230. Voor de periode 1988
– 1992 waren er 150 tot 190 broedparen.

Tekst Ben Luyckx

Tussen 1990 en 1997 telden we
nog 80 tot 115 broedparen. Vanaf
1990 was er een stabilisatie in
het Antwerpse gebied en vooral
een areaaluitbreiding naar alle
Vlaamse provincies.
Op Blokkersdijk zwommen er
in 1985 honderd wijfjes met een
toom jongen; in 1993 waren dat er
nog 57 en in 2002 was het aantal
tot 13 gereduceerd.
In de Kuifeend werd in 2016 een
hoogtepunt bereikt met 76 terri Krakeend mannetje - Foto Lode Rubberecht
toria en ruien er jaarlijks enkele
honderden vogels. (bron: Ludo
Benoy, conservator)
Trekvogels en overwinteraars
zijn er talrijk. Een record haalde
Blokkersdijk op 19 september
1987 met 1426 exemplaren. De
soort migreert van het oosten naar
het westen en zuiden en overwin
tert op het Iberisch schiereiland
maar ook onderweg. De soort
neemt in West-Europa nog sterk Krakeend vrouwtje - Foto Lode Rubberecht
toe.

Voorkomen in de Schijnvallei
In de Schijnvallei hadden we tot 1968 geen
enkele waarneming. In maart 1969 en
1972 werden er voor het eerst krakeenden
gespot. Wij kenden de krakeend van onze
uitstappen in die periode naar het Franse
vijvergebied Les Dombes rond Villars
ten noorden van Lyon. Daar was het een
gewone soort.
In de jaren ’80 en ‘90 zagen we enkele dieren
in de zone van de Antwerpse Waterwerken
(het huidige Water-link) te Oelegem. In
2004 zagen we daar ook de eerste twee
broedgevallen. In hetzelfde jaar broedde er
ook een paar op de Pont. Nadien hadden
wij enkel nog sporadische broedpogingen.
Jaarlijks zijn er een tiental paren aanwezig
op doortrek en in de winter. Soms kan dit
oplopen tot een honderdtal. Enkele paren
blijven het hele jaar door zodat er mogelijk
wel eens een broedgeval onbekend is
gebleven.
Ze zijn regelmatig te zien op diverse water
plassen in de streek zoals de Antwerpse

Waterwerken, de plassen naast de E34, het
fort van Oelegem en Schildehof.
Op Schildehof tellen we één tot een vijftal
paar. Van 2015 tot 2018 waren er 6 tot 8
paar.
De vijver van Schildehof is bijzonder
interessant omdat je de vogels vanop de
kasteelruïne van dichtbij kan observeren
en er altijd andere eenden ter vergelijking
aanwezig zijn. Tevens vinden we hier regel
matig andere interessante soorten voor
vogelspotters zoals de ijsvogel, de grote gele
kwik, de fuut en de middelste bonte specht.
In de Pont vlakbij hebben we zelfs kans op
een roerdomp.
Tijdens de winter van 2016 verbleven er
een 60-tal dieren in het Rivierenhof en in
januari 2019 een 20-tal rond het fort van
Oelegem.
Een hoogtepunt in het aantal overwinter
aars hadden we met 1400 exemplaren op
de E34-put in Broechem in januari 2009 net
voor het invallen van een koude periode.

winter 2020 schijnbeemden
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Gele

Cursus Fortgids

Geregeld zoeken we gidsen om een klas of groep rond te leiden op
het Fort van Borsbeek. Heb je zin om af en toe bij te springen, maar
heb je het gevoel nog te weinig kennis te hebben over het gebied?
Daarom organiseert de kern Borsbeek in het voorjaar een drietal
avonden rond de geschiedenis van het fort, het leven van de vleer
muizen en het natuurbeheer in en rond het fort. Later volgt nog een
aansluitend terreinbezoek.

monnikskap
(Aconitum vulparia
sp. Lamarckii)

De data zijn nog niet gekend, maar laat je interesse al weten aan
het secretariaat en dan houden we je verder op de hoogte!

Cursus Zomerbloeiers

Deze cursus gaat over een
grote groep inheemse land
planten die bloeien tussen
eind mei en eind oktober.
Zo bijvoorbeeld de grote
klaproos die algemeen
bekend is door het hartver
scheurende gedicht van de
Britse legerarts John McGrae ‘In Flanders fields where the popies
grow’. Maar naast deze iconische soort zijn er nog zoveel andere
soorten die tijdens de zomer kleur geven aan bermen en open
landschappen. Wel is enige botanische kennis nodig om ze te leren
kennen, daarom deze cursus.

Tekst Karl Hellemans en Hilde Lembrechts
Gele monnikskap (Aconitum vulparia) - Foto Lode Rubberecht

Van juni tot augustus kan je in de Bloemen-en insectentuin in Schildehof
de tot de ranonkelfamilie behorende gele monnikskap bewonderen.
De gele monnikskap is een overblijvende Midden-Europese plant
die in het zuiden van ons land haar westgrens bereikt. Het is een
zeldzame, giftige plant die houdt van vochtige, kalkhoudende
bodem liefst in de directe omgeving van beekjes. De Rode Lijst
vermeldt de plant bij de kwetsbare soorten. De tot een meter hoge
gele monnikskap heeft diep handvormig ingesneden bladeren.

Basiscursus Insecten

Bloemen
De bleekgele bloemen staan in ijle trossen. Het bovenste kelkblad
heeft de vorm van de kap van een monnik en is veel langer dan
breed. In de kap zitten twee kroonbladen verborgen. Deze hebben
de vorm van hoorntjes en lopen uit in een lang, opgerold honing
spoor. Om zelfbestuiving te voorkomen zijn de meeldraden rijp
voor de stampers.
De gele monnikskap moet voor kruisbestuiving rekenen op
hommels met lange tongen die op zoek gaan naar de nectar diep
in de bloem (zie tekening). Hierbij wordt stuifmeel afgezet op de
onderzijde van het hommellijf. Bij een bezoek aan een andere bloem
komt het stuifmeel dat aan de hommel hangt op de stamper van de
nieuwe bloem terecht.
De vrucht van de gele monnikskap is een kokervrucht. Dit is een
doosvrucht die langs één zijde openspringt.

Naamgeving
De Latijnse naam "aconitum" zou afkomstig zijn van een onbekende
giftige plant die volgens belangrijke antieke bronnen door Medea
gebruikt werd om Theseus te vergiftigen. Dit gif was afkomstig van
een plant die door de boeren zo genoemd werd omdat hij op harde
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Lesgever: Hans Vermeulen
Waar: 1 les theorie - Pastorij Ranst; 2 praktijklessen - excursie
Zevenbergenbos (Ranst)
dinsdag 19/05/2020 van 19u30 tot 22u30 - theorie les
zaterdag 23/05/2020 van 09u00 tot 12u00 - praktijk excursie
zaterdag 27/06/2020 van 09u00 tot 12u00 - praktijk excursie
Inschrijven verplicht: 27€
Inschrijven en detail info, zie weblink:
www.natuurpunt.be/agenda/cursus-zomerbloeiers-ranst-36746

rotsgrond voorkwam (Gr. 'akonai' = stenen rotsen). Te vergelijken
met het Griekse 'akone' = wetsteen.
In elk geval is "aconitum" een Latijnse transcriptie van de oude
Griekse plantennaam "akoniton" die gegeven werd aan een plant
die gebruikt werd om wolven en andere roofdieren te vergiftigen.
Het Latijnse 'vulparia' = vos, zou met vossengif te maken hebben.

Bronnen

- Backer C.A., Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen,
Erven P. Noordhoff N.V., Groningen
- Bloemen- en insectentuin in Schildehof, Vereniging voor Milieueducatie
Provincie Antwerpen
- Genaust H., (1996), Etymologisches Wörterbuch der botanischen
Pflanzennamen, Birkhäuser Verlag Basel-Boston-Berlin
- Gids voor geneeskrachtige planten, Reader’s Digest NV, Amsterdam en Brussel
- Heimans E., Heinsius H.W.& Thijsse J.P., (1983), Geïllustreerde Flora, Versluys
Amsterdam, 22ste druk
- Mennema J. (1994), Heimans, Heinsius en Thijsse’s Geïllustreerde Flora, Den
Gulden Engel, Antwerpen 23ste geheel herziene druk
- van der Meijden R., (2005), Heukels’ Flora van Nederland, Noordhoff
- Weeda E.J., Westra C., Westra T. & Westra R., (1985), Nederlandse
Oecologische Flora, IVN

Insecten zijn de olie die onze
natuur gesmeerd doet lopen.
Ieder plekje op aarde hebben
ze weten te veroveren en
dat heeft geleid tot een
onmetelijke diversiteit van
kleuren, vormen en levens
strategieën. Toch blijven
ze voor velen (ja zelfs doorwinterde natuurliefhebbers) nobele
onbekenden. De hoogste tijd om daar verandering in te brengen en
je in te schrijven voor deze super boeiende cursus.
Lesgever: Joeri Cortens
Waar: 3 theorielessen - pastorij Ranst; 1 praktijkles - excursie
Zevenbergenbos (Ranst)
dinsdag 02/06/2020 van 19u30 tot 22u30 - theorie
dinsdag 09/06/2020 van 19u30 tot 22u30 - theorie
dinsdag 16/06/2020 van 19u30 tot 22u30 - theorie
zaterdag 20/06/2020 van 09u00 tot 12u00 - praktijk
Inschrijven verplicht: 36€
Inschrijven en detail info, zie weblink: www.natuurpunt.be/
agenda/basiscursus-insecten-ranst-37106

Algemene Vergadering
Natuurpunt Schijnvallei
Vrijdag 20 maart 2020

Alle leden van Natuurpunt uit het werkingsgebied van de regionale
vereniging Natuurpunt Schijnvallei vzw (afdelingen Natuurpunt
Antwerpen Stad, Natuurpunt Schijnbeemden en Natuurpunt
Voorkempen) worden uitgenodigd op onze jaarlijkse Algemene
Vergadering van vrijdag 20 maart. Op de agenda staat het werkingsver
slag en financieel verslag van 2019, het jaarprogramma en de begroting
voor 2020 en de verkiezing van een nieuw bestuur. Na afloop van het
formele gedeelte kan er bijgepraat worden bij een hapje en een drankje.
Afspraak om 20u in de conferentiezaal van Gemeenschapscentrum
’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem.
Inschrijven en opvragen van de documenten kan via het secretariaat
(info@schijnvallei.be of 03 354 55 06).

Ledenvergadering
Natuurpunt afdeling Schijnbeemden
Vrijdag 31 januari 2020

Op vrijdag 31 januari 2020 ben je van harte uitgenodigd op de ledenver
gadering van Natuurpunt afdeling Schijnbeemden in het CC ’t Gasthuis
te Wijnegem. De achteruitkijkspiegel geeft ons een scherpe blik op 2019
en doorheen de voorruit bekijken we het te volgen spoor van 2020.
We hebben nieuws over onze activiteiten en over de werking in de kernen
en werkgroepen. Ook hebben we belangrijk nieuws over aankopen van
nieuwe natuurgebieden die dankzij de steun van veel donateurs afgerond
zijn en over aankopen die gepland zijn. Van Bram Van Ballaer leren we
veel over de meestal verborgen levenswijze van de bever maar met sporen
als reuzenpotloden. De bever als nieuwkomer in de natuurgebieden in en
rond de Schijnvallei is hiermee virtueel te gast op de ledenvergadering.
Ten slotte ronden we af met een receptie voor alle aanwezigen.
Praktisch: vanaf 19.30 uur ben je welkom in de grote zaal van ’t
Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem. Om 20 uur stipt starten
we met de ledenvergadering. Voor ons is het handig als je vooraf een
mailtje stuurt aan info@natuurpuntschijnbeemden.be of tijdens de
kantooruren van het secretariaat van Natuurpunt Schijnvallei vzw
in Wijnegem belt op het nummer 03 354 55 06 om je aanwezigheid
en het aantal personen te melden.

Ledenvergadering
Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos
dinsdag 28 januari 2020

De werkgroep Zevenbergenbos te Ranst is een uitgebreide vrijwilligers
groep die rondleidingen, cursussen, natuurstudie en beheerdagen organi
seert. Iedereen die zich betrokken voelt als vrijwilliger of als supporter
van het inmiddels 55 ha grote natuurgebied en de ledenwerking in Ranst
is uitgenodigd op de ledenvergadering van de werkgroep op dinsdag 28
januari 2020.
De ledenvergadering start stipt om 20 uur in de pastorie,
Gasthuisstraat 19 te Ranst en rond 21.30 uur sluiten we af met
een receptie. Als het mogelijk is, mag je melden of je erbij kan zijn
via zevenbergenbos@natuurpunt.be of 0476 31 58 34.

winter 2020 schijnbeemden
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Ganzentocht
Zondag 2 februari 2020

Ook dit jaar organiseert
Natuurpunt Voorkempen i.s.m.
Natuurpunt Schijnbeemden
een ganzentocht.
We gaan naar Zeeland en
zoeken zeker enkele nieuwe
gebieden op. Onderweg maken
we ook tijd voor een korte
wandeling. Wij rijden kosten
delend met eigen wagen. Foto: Quinten Van Alstein.

wandelen
Voorjaarsbloei in het
Zevenbergenbos te Ranst
Opennatuurdag op zondag 5 april 2020

7u45: Park & Ride Zoersel (uitrit 20 E34)
8 u: Carpoolparking Rond Punt Wommelgem (uitrit 18 E313)
Einde: 19 u
Gratis
Info: Valentijn Brems
Tel: 0476 66 83 28 of valentijn.brems@pandora.be
Een samenwerking tussen Natuurpunt Voorkempen en
Natuurpunt Schijnbeemden

Geleide wandeling
in de Beemdkant
Zaterdag 21 maart 2020
De Beemdkant is een
verborgen natuur
parel langs het Groot
Schijn op de grens
van Wijnegem en
Wommelgem die
door Natuurpunt
Schijnbeemden wordt
beheerd. Benieuwd
naar dit prachtig stukje
natuur op een boog
scheut van de stad?
Kom dan op zaterdag
21 maart dit natuur
gebied ontdekken
met conservator Jan
Dewilde als gids.
Foto: Jan Dewilde.

Afspraak aan de scoutslokalen in de Koolsveldlaan 53 in
Wijnegem.
De wandeling heeft plaats van 10u tot 12u30.
Wandelschoenen of laarzen aangeraden.
Inschrijving via info@natuurpuntschijnbeemden.be of
03.354.55.06
Maximum 25 personen
Gratis voor leden/ €1 niet-leden

Foto: voorjaarsbloei in het Zevenbergenbos

Wist je dat het Zevenbergenbos in Ranst de filmlocatie is voor
het populaire Tv-programma Nachtwacht op Ketnet? Een reden
te meer om dit prachtige bos te ontdekken. Misschien kom je
Keelin, Wilko en Vlad wel tegen.

schijnbeemden winter 2020

Onze Galloways komen ergens tussen april en mei terug naar de
weide na hun verdiende rust in de stal in Beerse. Dit ras is specifiek
gekweekt om zelfstandig te overleven in ruige gebieden in Schotland
en de dieren trekken dus hun plan op de weide. Zodoende hebben
ze ook geen stalling nodig.
Toch is het best om af en toe eens een kijkje ter plaatse te nemen. Dit
om de gezondheid van de dames een beetje op te volgen en voorbij
gangers wat info te geven over de levenswijze van deze dieren.
Tevens kan er dan gekeken worden of er nergens schade is aan
de afrastering, er geen afval ligt dat de dieren kan schaden en de
neuspomp nog voldoende water geeft.
Hiervoor hebben wij een groepje mensen, de koeienwachters. Deze
hebben een beurtrol zodat er regelmatig iemand langs kan gestuurd
worden. Als je zin hebt om wat meer te weten te komen over de
Galloways en er ook voor te zorgen, nodigen wij je uit om eens langs
te komen. Foto: Marc Verhaert.

Het terras van het natuurcafé “Drogenhofschuur” biedt een
onvergetelijk uitzicht op de vlaspoel en het natuurgebied en het
is er heerlijk genieten van warme en koude dranken, soep en
pannenkoeken.

Ontbijtwandeling Fort
van Borsbeek
Vrijdag 1 mei 2020

Afspraak op 23 april in het cultuurcentrum de pastorie
in Borsbeek, Jozef Reusenslei 11. Start om 20 uur.
Info: Pol De Ridder, gsm 0472369771, pol.de.ridder@skynet.be
Tot dan.
Traditiegetrouw vindt op 1 mei de ontbijtwandeling plaats van
Natuurpunt Schijnbeemden, dit jaar in het Fort van Borsbeek.
Dus als je graag komt kijken wat het fort te bieden heeft aan vogels
(en ander natuurschoon), dan is dit het moment. Als we geluk
hebben, staat de meidoorn net in bloei.
Onder begeleiding van onze vogelkenners luisteren we naar het
ontwaken van de natuur. De plaatsen zijn beperkt tot 40 personen,
dus niet getreuzeld.
Wij zorgen dat je na een fikse wandeling (buggy’s kunnen op
sommige plaatsen een probleem hebben) een stevig ontbijt krijgt.
Vertrek: ’De Schuur’ in het Fortdomein van Borsbeek, gelegen aan
de tekenschool Academia. Er is parkeergelegenheid ter plaatse als
je van wat verder komt. Wij plaatsen ook een aantal wegwijzers.
Start: stipt om 6u en einde om 8u. Aansluitend op de wandeling is
er in het lokaal van Natuurpunt een ontbijt dat eindigt om 9u30.

Wie ons financieel wilt steunen bij de aankoop
		
van natuur kan een gift doen via
		

BE 56 2930 2120 7588 (BIC=GEBABEBB)

Voor kinderen en gezinnen zijn er verschillende activiteiten.
In de Drogenhofschuur zijn de kleine geheimen van de natuur
zichtbaar met een stereomicroscoop en een compilatie van
filmpjes met een wildcamera toont de wilde dieren die in het
natuurgebied leven.

Info: zevenbergenbos@natuurpunt.be of 0476 31 58 34
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Donderdag 23 april 2020

Er is nog een reden om dit bos te bezoeken. Tijdens de eerste
week van april tovert de uitbundige bloei van de bosane
monen, slanke sleutelbloemen en vele andere voorjaarsbloeiers
het Zevenbergenbos om tot een uniek natuurlandschap. Op
zondag 5 april 2020 is het volledige natuurgebied vrij toegan
kelijk op de paden van 10u tot 17u30 om te genieten van de
voorjaarsbloei.
Het vertrekpunt voor de vrije en geleide wandelingen is de
Drogenhofschuur in de Schawijkstraat 105 te Ranst.
Parkeergelegenheid is voorzien in de Driepikkelhoeveweg aan
het kerkhof van Ranst, fietsenstallingen zijn voorzien aan de
schuur. De geleide wandelingen zijn gratis en vertrekken om
10u30, 11u, 14u en om 14u30. Er is ook de unieke mogelijkheid
om vrij te wandelen in het anders niet toegankelijk en kwetsbaar
gedeelte van het natuurgebied waar de voorjaarsbloei het meest
uitbundig is. Instappen in de vrije wandellus kan ook aan het
kasteel Zevenbergen, Kasteeldreef te Ranst.

activiteiten

Koeienwachtavond
in Borsbeek

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 kalenderjaar van jou ontvangt, worden samengeteld.

Schoeisel en kleding volgens de
weersomstandigheden.
Prijs: leden €9, niet-leden €11 en
kinderen -12j €6.
Inschrijven voor 25 april via het
secretariaat
info@natuurpuntschijnbeemden.be
of 03.354.55.06.
Je inschrijving is pas definitief na het
overschrijven van het juiste bedrag op
rekening BE96 9733 5872 2505 van
Natuurpunt Schijnbeemden met
vermelding ‘inschrijving ontbijtwandeling’ en het aantal personen.
Info: Pol De Ridder (pol.de.ridder@skynet.be
of 0472.36.97.71)

winter 2020 schijnbeemden
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We zijn op zoek naar
gereedschap en
tuingerief!!!!!

Activiteiten
Planten-, lichenen- &
Zwammenwerkgroep

Onze te beheren oppervlakte aan natuurgebied heeft
verleden jaar een flinke sprong vooruit gemaakt en ook dit
jaar zullen er ettelijke hectaren bijkomen.
Vandaar deze oproep.

Programma winter
2019/2020
Natuurwandelingen

Elke dinsdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag tussen 9u30 &
12u30 gaat de Planten- & zwammenwerkgroep van Natuurpunt
Schijnbeemden op pad. We doen natuurexcursies of inventarisa
ties zowel in de eigen gebieden van Natuurpunt als in natuur
gebieden & domeinbossen uit de wijde omgeving. Naast de
gebruikelijke fauna en flora gaat in de winterperiode onze
belangstelling vooral uit naar mossen, korst-en schorszwammen
en last but not least lichenen.
Bij extreem slecht weer voorzien we eventueel binnenactiviteiten
in het lokaal van de natuurgidsen van Schilde.

Cladonia chlorophaea - Foto Lode Rubberecht.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op onze activiteiten,
ook prille beginners.
Informatie over de activiteiten wordt elke week via e-mail meege
deeld aan alle geïnteresseerden. Wens je deze te ontvangen, mail
even naar colybia@telenet.be of naar info@natuurpuntschijn
beemden.be. Je kan ook bellen naar Natuurpunt Schijnbeemden
op 03 354 55 06 of naar Staf Brusseleers (coördinator) op gsm
0479 31 08 28.
Specifiek voor lichenen; Karl Hellemans:
karl.hellemans@telenet.be of tel. 03 383 26 58.

Geleide wandelingen
door de natuurgidsen van Schilde (VMPA)
Schildehof
Zondag 05.01.2020
Zondag 05.04.2020
Zondag 12.04.2020
Zaterdag 25.04.2020

Overleven in de winter 			
Voorjaarsbloemen 			
Lentekriebels				
Avondwandeling, op zoek naar nachtegalen

14u30
10u
14u30
20u

Einde Bellevuedreef, Schilde
Einde Bellevuedreef, Schilde
Einde Bellevuedreef, Schilde
Einde Bellevuedreef, Schilde

Bloemen- en insectentuin
(voorheen: bijentuin)
Zondag 03.05.2020
Relatie bloemen en insecten
14u30 Einde Bellevuedreef, Schilde

Dryhoeksbos
Zondag 26.04.2020
Bezoek Dryhoeksbos
14u
Kleine Schans, Schanslaan, Schilde
Al deze wandelingen worden geleid door een
natuurgids en zijn gratis.
Info: Karl Hellemans – 03.383.26.58

Slanke sleutelbloem (Primula elatior).- Foto Lode Rubberecht
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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@
natuurpuntschijnbeemden.be. Onze conservators zorgen
voor het ophalen!
De beheerteams van Schijnbeemden
en de natuur zijn jullie dankbaar.

Wip eens
binnen en
ontdek ons
tuinvogel
aanbod
In het secretariaat te
Wijnegem worden er
verschillende nestkasten
en
voederhuizen
te
koop aangeboden. Deze
maanden is het ideale
moment om een nestkast
op te hangen om zo een
schuilplaats aan te bieden tijdens natte en koude dagen.
In het voorjaar maken vogels er hun nestje in, wat sowieso
resulteert in veel kijkplezier.
Voederhuisjes zorgen ervoor dat de vogels hun vaste
vliegroute ook naar uw tuin of balkon verleggen. Elke
vogel heeft een andere voorkeur voor wat ze graag eten.
Met het voor de winter calorierijke voedsel dat we u
aanbieden (o.a. noten, vetblokken, pindakaas) zal u de
vogels zeker weten te lokken.

• ACTIVITEITEN •

Agenda
• jan-feb-maart-april 2020 •

Elke dinsdag- en
vrijdagvoormiddag

Activiteiten van de Planten-, lichenenen zwammenwerkgroep
(zie p. 20)

Vrijdag 24:

Vrijdag 20

MAART

Algemene Vergadering
Natuurpunt Schijnvallei
(zie pag. 17)

JANUARI

Opstartvergadering paddenoverzet;
20u; Orangerie Schildehof, De Pont 45,
Schilde
Gelieve je komst en aantal personen
te melden aan het secretariaat
info@natuurpuntschijnbeemden.be
of 03 354 55 06)

Zaterdag 21

Geleide wandeling in de Beemdkant
(zie pag. 18)

Zondag 5

Opennatuurdag Zevenbergenbos
(zie pag. 18)

(Meer info in het herfstnummer van
Schijnbeemden)

Donderdag 23

Zaterdag 25:

(zie pag. 19)

Praatcafé ‘vogels voeren en beloeren’;
13u tot 16u; Orangerie Schildehof,
De Pont 45, Schilde
(Meer info in het herfstnummer van
Schijnbeemden)

Zondag 26:

Winterwandeling Zevenbergenbos;
10u-12u30
Vertrek kasteel Zevenbergen, Ranst
info: michel.levens@skynet.be of 0473 99 26 78

APRIL

Koeienwachtavond in Borsbeek

Vrijdag 1

MEI

Ontbijtwandeling Fort van Borsbeek
(zie pag. 19)

Dinsdag 19

Start cursus ‘Zomerbloeiers’

Ledenvergadering Natuurpunt
werkgroep Zevenbergenbos
(zie pag. 17)

Vrijdag 31

Ledenvergadering Natuurpunt
afdeling Schijnbeemden
(zie pag 17)

Dinsdag 2

Start basiscursus ‘Insecten’
(zie pag. 17)

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 januari,
29 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei
wekelijks op donderdag

Beheer kern Zevenbergenbos
9u-12u, samenkomst aan Schuur
Drogenhof, Schawijkstraat te Ranst
Info: Eddy Meulemans 03 485 60 11 of
John Maes 03 485 73 79
maandelijks op zaterdag: 4 januari,
1 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei
wekelijks op maandag

Beheer kern Schilde

(zie pag. 17)

Dinsdag 28:

Beheer kern De Drie Beemden

JUNI

Werkdag in Gravinnenbos of De Pont
9u-12u30, locatie opvragen
Info: Erik Daems (dejoz@telenet.be)
of Lode Rubberecht
(lode.rubberecht@skynet.be) of Lode
03 353 21 68 (’s avonds)
maandelijks op zaterdag: 11 januari, 8
februari, 14 maart, 11 april, 9 mei

Beheer kern Borsbeek

Zondag 2

FEBRUARI

Ganzentocht naar Zeeland
(zie pag. 18)

Werkdag in het fort van Borsbeek
13u30-16u, lokaal Natuurpunt,
Fort van Borsbeek
Info: Hilde Vermeiren 0497 61 25 15
maandelijks op zondag vanaf april:
5 april, 3 mei
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Schijnbeemden

Natuurpunt Schijnvallei vzw

Natuurpunt Schijnbeemden kon tijdens de Dag van de Natuur in De Pont op de hulp rekenen
van een grote groep vrijwilligers. Zoals je op de foto’s kan zien waren de jongeren ook van de
partij. De jongsten vonden de kikkers en de spitsmuizen best interessant.
Er is gemaaid, er werden wilgen geknot, paden open gemaakt, afvoergrachten vrij gemaakt…
En er werd ’s middags uiteraard gezorgd voor de innerlijke mens.

Dag van de Natuur Foto Hilde Lembrechts

Dag van de Natuur Foto Hilde Lembrechts

Dag van de Natuur Foto Daniel De Waegh

V.u.: Jens Verwaerde, Turnhoutsebaan 343, 2110 Wijnegem
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