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COLOFON

INhOud

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.
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COver

Lente in De Pont te Schilde

Het natuurreservaat De Pont in het park 
van Schilde is een bezoekje meer dan 

waard. Je kan er genieten van de rust en 
van een overvloed aan insecten, vogels en 
bloemen. Honden zijn er echter, zelfs aan 
de leiband, niet toegelaten om de rust van 
de dieren die hier hun leefgebied hebben 
én die van onze grazers niet te verstoren.

Foto Patricia De Laet

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

5 14 17

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 van ons 
secretariaat turnhoutsebaan 

343 te Wijnegem:

Dinsdag, donderdag 
en vrijdag 

van 10u tot 16u

Zaterdag (vanaf 25 april)
van 10u tot 12u30 
en na afspraak.

Wil je ons tijdschrift liever digitaal ontvangen 
om papier te besparen? Stuur dan een mail 

naar info@natuurpuntschijnbeemden.be
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Edito. 
Op safari in je eigen tuin

De wasbeer, nieuwe bewoner
in de Schijnvallei

Activiteiten

In vogelvlucht door 2019 
deel 1

De ontdekking van GruunRant Agenda

De Rundvoort Vrijwilliger worden? 
Een aanrader

Gespot Cursussen

* Natuurpunt Schijnvallei vzw, Turnhoutsebaan 343, 2110 Wijnegem, info@schijnvallei.be, 
www.schijnvallei.be, ON 0443.258.227, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
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2019 in vogelvlucht
Deel 1

Rododendrons en azalea’s in alle kleuren. De tuinarchitect, die door de vorige eigenaars van 
mijn woonst onder de arm was genomen, had er werk van gemaakt. Was de ene plant 
uitgebloeid, dan gingen de bloemen van een andere open. Perfecte timing, er was over 
nagedacht. Alleen niet over de inhoud. Geen planten van hier, amper wilde bijen, hommels 

en vlinders, geen kevers, sprinkhanen, libellen en juffers. Ik moest zelfs moeite doen om een pissebed 
of een spin te vinden. Dat onnatuurlijk gegeven irriteerde me enorm, alles ging dan ook onverbid-
delijk op de schop. 

Na de grote schoonmaak volgde de herinrichting. Ik zaaide een deel van mijn tuin in met een 
inheems zadenmengsel voor bijen en vlinders. Aan weerszijden plantte ik gemengde bessenhagen, 
een mix van sleedoorn, meidoorn, wilde liguster, kardinaalsmuts, spork en Gelderse roos als voedsel 
en nestgelegenheid voor vogels. Voor andere planten en bomen zoals boswilg, Sint-Janskruid en 
wilgenroosje moest ik geen moeite doen, die verschenen vanzelf. Onder de hulst kwam een takken-
hoop voor een egel; in mijn houtschuur verwerkte ik een paar bijenhotels en achter het bankje met 
zicht op de tuin stak ik een knotwilg in de grond.

Wat was nu het effect van die herinrichting? Kan een tuin van nog geen 80m² iets bijdragen aan de 
biodiversiteit? Dat wou ik wel eens weten. Dus vertrok ik vorig jaar op safari in mijn eigen tuin. Ik 
fotografeerde er met mijn smartphone zoveel mogelijk beestjes en probeerde ze nadien op naam te 
brengen met de foto herkenningssoftware van ObsMapp, de gratis app van waarnemingen.be. Dat 
lukte vrij goed. Niet omdat ik een expert ben, maar omdat de app zelf aangeeft hoe zeker de deter-
minatie is. Al kan een beetje basiskennis geen kwaad. Niemand is perfect, zelfs een computer niet.

Die zomerse jachtpartijen op echte pokemons leverden heel wat moois op. Pal in het grote vlinder-
weekend vond ik de rups van de koninginnenpage, onze grootste dagvlinder. Een paar zeldzame 
vliegen, waarvan ik nog nooit had gehoord, kwamen op bezoek: de hottentottenvilla, het melkelfje 
en de geelbuikplatbek. Alleen die namen al, wie bedenkt zoiets? Ook de prachtige stadsreus maakte 
indruk, een zweefvlieg met een lengte van 2,5 cm. Drie soorten sprinkhanen lieten van zich horen 
waaronder de reusachtige grote groene sabelsprinkhaan. De tuin krioelde van de wantsen. De 
pyjamaschildwants met zijn roodzwart gestreepte outfit won 
onmiddellijk mijn sympathie. Net zoals de talloze nimfen van 
de zeldzame zuidelijke groene schildwants. Ik telde 40 stuks in 
prachtige kleuren. Hoe ze daar kwamen, Joost mag het weten. 
Maar wat de meeste indruk op me maakte, was het gezoem, het 
gefladder en het getsjilp. Er zit terug leven in mijn tuin.

Met dit nummer valt ook de lente in je brievenbus. Ze is terug 
van weggeweest en we hebben tal van boeiende activiteiten in 
petto.
Geniet ervan!

Philip Barbaix
liefhebber van alle natuur

op safari in je eigen tuin 
EDITO

In dit en het volgend nummer van 
Schijnbeemden kom je meer te weten 
over een aantal soorten die afgelopen jaar 
in ons werkingsgebied Schijnbeemden 
werden gespot tijdens de vogeltrek of een 
winterse zwerftocht, als exoot of ontsnapt 
of als vaste broedgast. We hebben ook 
aandacht voor vogels die gewond of dood 
gevonden werden en een ring droegen.

De waarnemingen komen van leden van 
de Vogelwerkgroep, van waarnemers op 
waarnemingen.be, van mensen met een 
tuin, van wandelaars in de natuurge-
bieden en parken in het werkingsgebied 
van Natuurpunt Schijnbeemden en van 
onze cameravallen.

Niet alleen grote natuurgebieden 
zijn belangrijk. Ook de kleine, lokale 
gebieden zoals Het Veer, De Pont, het 
Fort van Borsbeek, de Beemdkant, het 
Zevenbergenbos, De Rundvoort en het 
Gravinnenbos zijn belangrijk voor veel 
vogels en andere wilde dieren. Samen 
vormen die gebieden een groen lint 
langs Het Schijn die als een levensader 
door onze regio stroomt. De wilde 
dieren vinden er voedsel, rust- en nest-
gelegenheid in een jungle van staal en 
beton.

GeSpOt Op trek 
Of Op De DOOl
Klapekster
7 oktober 2019. Vogelliefhebber Johan 
Meeus uit Wommelgem staat klaar om 
naar zijn werk te vertrekken en ziet in 
de ruigte tussen twee maïsstoppelvelden 
achter zijn tuin een klapekster zitten. 
Geen alledaagse verschijning want in het 
boek de Avifauna van de Schijnvallei, het 
levenswerk van wijlen Etienne Van Rooy, 
duikt de klapekster in ons werkingsgebied 
voor het laatst op in 1981.

Klapeksters zijn vogels van ruige, vaak 
licht beboste open (heide)terreinen. 
In ons land overwinteren vogels uit 
noordelijker streken. Ze zitten graag 
op de uitkijk vanwaar ze speuren naar 
kevers en muizen, in de winter jagen ze 
ook op zangvogels. Net als andere klau-
wieren leggen ze een voorraad aan door 
hun prooien te spietsen aan stekels en 
prikkeldraad.

Boomleeuwerik
De open ruimte op De Keer, een landelijke 
groene strook die van Wommelgem 
naar Oelegem loopt tussen de E313 en 
het Albertkanaal, is voor trekvogels een 
belangrijke plek in ons werkingsgebied 

TeksT: PhiliP BarBaix. 
MeT Medewerking van: 

PeTer BaeTs, Fons Bresseleers, 
Marc gorrens, Johan Meeus 

en Johan PeeTers.

Klapekster - foto filip De vos

Kneu - foto filip De vos

boomleeuwerik - foto filip De vos

Ook het voorbije jaar noteerde de Vogelwerkgroep waarnemingen van 
bijzondere, kwetsbare en zeldzame vogels die het werkingsgebied van 
Schijnbeemden aandeden.

om even op adem te komen. Sommigen 
lijken er zelfs te overwinteren. Op 13 
november kon Marc Gorrens er 15 
foe ragerende boomleeuweriken filmen 
op een akkertje na een tip van Johan 
Meeus. Op het einde van het filmpje is 
mooi te zien hoe de vogels zich plat tegen 
de grond duwen als er gevaar dreigt.
De boomleeuwerik is een korte afstands-
trekker die broedt op schrale zand- 
en heidegronden. Zijn alternatieve 
vogelnaam ‘Zoetelief ’ dankt hij aan zijn 

Rups van de koninginnenpage
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zang. Verliefde paartjes die de rust van de 
heide opzoeken tijdens warme voorjaars-
avonden, worden vaak ontroerd door de 
melancholische klanken van een zingende 
boomleeuwerik. Boomleeuweriken vallen 
tijdens de trekvlucht goed op door het 
typisch leeuwerikgeluid en de ultrakorte 
staart. Het is zeer waarschijnlijk dat het 
groepje op De Keer overwinteraars zijn 
en dat het niet de eerste maal is dat ze 
daar pleisteren. Vanaf eind februari keren 
ze terug naar hun broedplaatsen op de 
heide.

Kneu
Nog een trekvogel die je in de winter bij 
ons kan tegenkomen, is de kneu. In het 
najaar en winter schuimen ze in groepjes 
het landschap af op zoek naar zaden van 
kruiden. Op 16 oktober filmde Marc 
Gorrens op De Keer een 15-tal foerage-
rende kneuters, de Brabantse benaming 
voor de vogels in de 16de eeuw.
De laatste vijftig jaar krijgt de soort 
stevige klappen. Dat heeft alles te maken 
met het gebruik van herbiciden, inten-
sieve landbouw en het verdwijnen van 
heide- en akkerbouwgebieden met hagen 
en doornige struiken waarin kneutjes 
graag broeden. Die achteruitgang kan ere-
conservator Fons Bresseleers als geen ander 
beamen. Al meer dan 50 jaar loopt hij rond 
in de Schijnbeemden. Hij herinnert zich 
uit zijn beginjaren in 1969 overal nesten 
van kneus. In liesgras en overjaarse ruigtes 
in de natte en open gedeelten, in gekapt 
populierenbos en in de drogere percelen 
aan de bovenloop in Schilde met nog 
heiderelicten, waar ze steevast in de oude 
en hoogste heidestruiken broedden. Ze 
werden daarom ook wel eens heikneuters 
genoemd.

Paapje
Ernstig bedreigd op de Vlaamse Rode Lijst 
van broedvogels: dat is de status van het 

paapje. De vogel broedt in West-Europa in 
kruidenrijke, open graslanden en bouwt 
op de grond een meestal goed verborgen 
nest. Dit jaar werd in de Uitkerkse polder, 
een eeuwenoud weidelandschap tussen 
Blankenberge en Wenduine, sinds lang 
opnieuw een broedgeval opgetekend.
De kans is veel groter dat je paapjes ziet 
op trek in augustus en september. Op 
13 september filmde Marc Gorrens een 
doortrekkend paapje op De Keer. Paapjes 
overwinteren in tropisch Afrika en 
trekken in één ruk over de Sahara vanuit 
Zuid-Europa. 

Groenlandse tapuit
Tapuiten zijn trekvogels die in Afrika op 
de savannen overwinteren en vroeg in de 
lente terugkomen. Van alle zangvogels 
leggen ze de grootste afstand af tijdens de 
jaarlijkse trek. Ze houden van open terrein 
zonder struiken of bomen. In Vlaanderen 
is de soort nagenoeg uitgestorven als 
broedvogel. Op de Vlaamse Rode Lijst 
van broedvogels vind je hem terug in 
categorie 1: ernstig bedreigd.
De Groenlandse tapuit is een ondersoort 
van de tapuit. De vogel broedt in Noord-
Amerika en overwintert in Afrika, samen 
met zijn soortgenoten. Op 9 september 

2019 kon Marc Gorrens deze zeldzame 
doortrekker filmen in de open ruimte van 
De Keer.

Kraanvogel
Op 14 februari 2019 vlogen twee kraan-
vogels over het natuurgebied De Pont. 
Nog eens twee exemplaren werden op 
23 maart 2019 door vogelkenner Evert 
Vandeberg gespot toen ze over het 
Rivierenhof vlogen. 

Het is zeer waarschijnlijk dat deze 
vogels behoren tot de tienduizenden 
kraanvogels die overwinterd hebben in 
Spanje en Frankrijk en terug naar hun 
broedgebieden in Scandinavië trekken 
waar ze uitgestrekte moerasbossen en 
hoogvenen opzoeken. In België broeden 
er geen kraanvogels, maar bij onze buren 
in Nederland en Duitsland zijn er wel 
broedgevallen bekend.

Ooievaar
Ook ooievaars zijn echte trekvogels, 
toch waren er in de winter van 2019 zo’n 
60-tal ooievaars in Vlaanderen die niet 
‘vertrokken’ waren. Samen waren ze goed 
voor bijna een derde van de Vlaamse 
broedpopulatie. Dit bleek uit de eerste 
wintertelling van ooievaars die in het 
weekend van 12 en 13 januari 2019 plaats 
vond. 
Het weekend daarop zag John Maes, voor-
zitter van Natuurpunt Schijnbeemden en 
conservator van het Zevenbergenbos, 
een ongeringde ooievaar rondlopen in 
de weides rond het Zevenbergenbos. 
Het bewijs dat één van die 60 dappere 
overwinteraars in de Schijnbeemden 
rondhing.

Grote lijster
Op 25 juli 2019 filmde de cameraval van 
Marc Gorrens aan de vlaspoel achter de 
schuur van Natuurpunt in Ranst een 

drinkende grote lijster. De dorstige vogel 
zocht er verkoeling in de hete julimaand. 
Grote lijsters komen vooral voor in 
cultuurlandschap met verspreide (hoge) 
bomen, populierenbossen, parken, 
boomgaarden en grote tuinen. De vogel 
is dol op de bessen van de maretak, een 
groenblijvende plant die leeft op bomen 
en ook wel eens vogellijm of mistel 
(Engels: mistletoe) genoemd wordt.
Ook met de grote lijster gaat het niet 
al te best. Het is niet duidelijk wanneer 
de achteruitgang in Vlaanderen precies 
werd ingezet, maar de dalende trend zet 
zich nog steeds door. Natuurpunt roept 
daarom op om elke waarneming van 
een grote lijster in te voeren op www.
waarnemingen.be.

Goudvink
In de categorie “bijna in gevaar” van 
de Vlaamse Rode Lijst van broed-
vogels staat de goudvink, onlangs 
door Vogelbescherming Vlaanderen 
uitgeroepen tot vogel van het jaar. Met 
slechts 150-280 broedparen (geschat in 
de periode 2000-2002) kan deze prachtige 
zangvogel best wat hulp gebruiken. Niet 
met een nestkast, maar met dicht stekelig 
struikgewas waar ze hun nest in maken.
Hun bijnaam ‘stierennek’ hebben ze niet 
gestolen, want het lijkt alsof deze vinken 
geen hals hebben. Goudvinken trekken 
nauwelijks en zwerven buiten de broedtijd 
rond op zoek naar voedsel. In De Pont in 
Schilde worden ze in het late najaar en de 
winter af en toe gezien. Johan Peeters uit 
Wijnegem kon er op 29 november 2019 
een vrouwtje goudvink fotograferen.

Waterpieper
Op 5 november 2019 werd in natuurge-
bied De Pont een groepje van 10 water-
piepers gespot. De vogel is bij ons een 
wintergast, die niet van noord naar zuid 
trekt, maar eerder van hoger gelegen naar 
lager gelegen gebieden.
Waterpiepers zijn in de broedtijd en de 
zomer echte bergvogels, ze leven boven 
de boomgrens in gebieden met mos, 
graspollen, hier en daar een bosje, een 
partij rotsen en wat drassige plekken. In 
de winter zakken ze af naar de Europese 
laaglanden en kan je ze tegenkomen op 
andere natte plekken. Interessant weetje: 
de gelijkenis met de oeverpieper is groot, 
maar meestal zijn ze op basis van habitat 
te onderscheiden. Oeverpiepers zitten 
meestal in zoute leefgebieden, waterpie-
pers in zoete.

exOten/ OntSnapt
Witoogeend
De witoogeend is een vrij kleine duikeend 
die in Zuidoost-Europa en Rusland 
broedt. Volwassen mannetjes hebben 
een witte iris, vrouwtjes een bruine. In 
Vlaanderen komt de soort uiterst zelden 
tot broeden.
Op 11 april 2019 kon Marc Gorrens 
een volwassen mannetje witoogeend 
fotograferen op de antitankgracht in 
’s-Gravenwezel. Het vrouwtje zat 250 
meter verder bij een koppel kuifeenden. 
Beide vogels bleken geringd en werden 
geklasseerd als ‘ontsnapt’.

Siberische taling
Op 10 november 2019 zag Marc Gorrens 
een andere bijzondere eend in de buurt 
van de antitankgracht, grondgebied Schilde: 
een Siberische taling. Deze grondeleend 
broedt in het noorden en oosten van Siberië 
en overwintert in China, Korea en Japan. 

Geen alledaagse verschijning dus.
Uit onderzoek blijkt dat Siberische talingen 
toch op eigen kracht in Europa kunnen 
geraken. In Nederland zijn er zelfs 9 
aanvaarde gevallen, waarvan 8 voor 1970. 
Het laatste dateert van eind mei 2006 in 
de omgeving van Amsterdam. De meeste 
Siberische talingen die gezien worden, zijn 
geen wilde vogels, maar ontsnapte eenden 
uit waterwildcollecties. Zo ook deze eend in 
Schilde.

Halsbandparkiet
In 1974 is het allemaal begonnen voor de 
halsbandparkiet, een tropische verschijning 
in de Schijnbeemden. De soort is afkomstig 
uit Centraal-Afrika en Zuid-Azië. In de 
Meli Zoo, gelegen op het plateau van de 
Heizel in Laken, werden toen 40 tot 45 
parkieten vrijgelaten als speciale attractie 
voor de bezoekers.
Vandaag zijn halsbandparkieten alom 
tegenwoordig. Vanuit Brussel koloniseren 
ze Vlaanderen in alle richtingen. Alleen 
in de zuidelijke provincies komt de soort 

paapje - foto filip De vos

Kraanvogels - foto Kris ferdinand

ooievaar - foto Kris ferdinand

Goudvink - foto Kris ferdinand
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Ergens tussen Schildehof en Vrieselhof kon de 
vereniging Belgische vogel- en natuurreservaten, die 
later samen met de Wielewaal Natuurpunt werd, in 
1992 twee stukken grasland aankopen, verscholen 
achter een bosje en aanleunend tegen het Groot 
Schijn. Met veel passie en visie heeft Fons Bresseleers 
gedurende vele jaren het beheer van dit mooie stukje 
natuur behartigd. Tot Fons het tijd vond om de 
fakkel door te geven.

Geschiedenis
In 2016/2017 werd Dirk Van Tulder conservator en kon hij hier 
met zijn zeis en veel plezier de graslanden beheren. Uiteraard 
met de hulp van de vrijwilligersploeg van (toen nog) Natuurpunt 
‘Schijnvallei’. Vanaf 2019 krijgt Dirk een beetje steun van een 
co-conservator (Hilde van der Hallen).
De bedoeling was en is nog steeds deze oude graslanden in ere 
te herstellen: bloemenweides met voldoende ‘eten’ voor vlinders, 
bijen en ander vliegend klein grut zoals de zompsprinkhaan, 
moerassprinkhaan, waterjuffers en libellen... Maar ook vogels, 
reeën …vinden er hun gading en/of een rustplekje.
In 2018 konden we nog enkele belangrijke percelen bij aankopen: 
het 1ste grasland, waar vroeger paarden stonden, het 4de perceel, 
een rietland grenzend aan het Groot Schijn en het stukje bos dat 
van aan de Rundvoortstraat tot aan het Schijn loopt en aan onze 
graslanden grenst.
Een serieuze uitbreiding, zeker ook wat beheerwerk betreft.
Ondertussen heten wij Natuurpunt Schijnbeemden, afdeling de 
3 beemden en hebben we naast de zaterdagploeg die 1 maal in de 

maand samenkomt ook al een hele tijd een ijverige midweek-
ploeg die elke donderdag ergens haar tanden in zet. Immers 
naast de Rundvoort werken we nog in andere reservaten die 
later nog aan bod gaan komen in dit tijdschrift.
Af en toe komen er zelfs helpende handen van verder weg: in de 
zomer van 2019 mochten we de jongeren van JNM Noordwest 
Brabant – Vilvoorde-Zemst ontvangen die ijverig mee het hooi 
binnenhaalden en hier veel plezier in hadden.

Waterhuishouding
We proberen onze graslanden terug te brengen in hun oorspron-
kelijke staat en bijzondere vegetatie. Er is kwelwater dat van 
onderuit de graslanden nat houdt tenzij de droge zomers blijven 
aanhouden en we proberen zo weinig mogelijk ‘bemesting’ toe 
te laten. Bladafval van de populieren die vroeger zo kwistig 
werden aangeplant zijn een ongewenste voedingsbron. Immers, 

nauwelijks voor. Voor de meeste soorten 
vormen ze geen bedreiging, behalve 
voor boomklevers. Die hebben net zoals 
halsbandparkieten een voorkeur voor 
oude nestgaten van de grote bonte specht. 
In gebieden met veel parkieten, kan het 
daarom voor boomklevers moeilijk worden 
om een geschikte nestholte te vinden. Vanaf 
eind november starten de parkieten al met 
het verkennen van potentiële nestholten. Op 
het ogenblik dat boomklevers op zoek gaan, 
zijn de beste plaatsen dan al ingenomen.

GevOnDen en GerinGD
Torenvalk
Op 30 juli 2019 werd een gewonde torenvalk 
gevonden in het natuurgebied Beemdkant. 
Het dier werd voor verzorging overgebracht 
naar het Opvangcentrum voor Wilde 
Dieren in Brasschaat, waar de valk met 
succes opknapte en terug werd vrijgelaten.
Het dier droeg ook een ring met nummer 
E459510 en tekst ‘Museum Science 1000 
Brussel’. Een verwijzing naar het Museum 
voor Natuurwetenschappen in Brussel dat 
eigendom is van het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen, een 
internationaal befaamd centrum voor 
wetenschappelijk onderzoek.
Deze ringgegevens kunnen ons meer 
vertellen over de herkomst van de vogel. 
Vogelwaarnemer Johan Peeters uit 
Wijnegem gaf de waarneming daarom in op 
de website van BeBirds, Belgisch ringwerk 
en hij deed ook melding van de vondst via 
mail. Helaas hebben we op het moment van 
publicatie nog geen antwoord gekregen.

Kwak
Op 23 mei 2019 keek Johan Peeters uit 
Wijnegem vanuit het raam in zijn achter-
tuin pal op een kwak, een zeldzame 
nachtreiger. Als enthousiast fotograaf nam 
hij onmiddellijk een aantal foto’s. Het viel 
op dat het dier aan de rechterpoot een ring 
droeg, waarop een deel van het nummer 
kon afgelezen worden: AOXXXX (de 
kruisjes komen overeen met het persoonlijk 
stamnummer van de kweker, het nummer 
is achterwege gelaten omwille van privacy 
redenen.)
Na wat opzoekwerk bleek dat AO staat voor 
een ring die uitgegeven is door Aviornis, 
de vereniging voor liefhebbers en kwekers 
van park- en sierwatervogels. De kwak in 
de tuin van Johan was dus een ‘ontsnapte’ 
vogel.
Eind november kreeg Johan bericht dat er 
een dode kwak gevonden was op de site 
van Waterlink in Oelegem, in vogelvlucht 
een vijftal kilometer verwijderd van zijn 

woonplaats. Het dier droeg ook een ring 
met nummer 17NL 11AO XXXX17. Zeer 
waarschijnlijk dezelfde vogel dus.

Johan stuurde vervolgens een mail met het 
volledige nummer naar de ringdienst en 
secretaris van Aviornis. Die meldde dat de 
kweker uit Steenbergen in Noord-Brabant 
komt, dicht tegen de provincie Zeeland en 
dat het dier twee jaar geleden geringd werd. 
Of de vogel hier ontsnapte of ondertussen 
was doorverkocht en elders is ontsnapt, is 
niet geweten.
De samenstelling van het nummer:
• 17: het jaar van geboorte van de vogel
• NL: Nederland
• 11: de ringmaat in millimeter
• XXXX: het persoonlijk stamnummer van 
de kweker
• 17: het volgnummer in de reeks ringen 
van dezelfde maat in hetzelfde jaar voor de 
betreffende kweker.
Ter info: beschermde vogels mogen 
enkel onder strikte voorwaarden worden 
gehouden en verhandeld. Het gaat onder 
andere over alle inheemse vogelsoorten 
en vogelsoorten die onder de zogenaamde 
CITES-wetgeving vallen. Een van de voor-
waarden die voor veel soorten geldt, is dat 
zij voorzien zijn van een vaste voetring als 
bewijs van kweek in gevangenschap. Voor 
elke soort is wettelijk vastgesteld welke maat 
de ring moet hebben.

Zwartkopmeeuw
Op vrijdag 19 juli 2019 werd een jonge, 
geringde zwartkopmeeuw dood gevonden 
in de Schoolstraat in Wijnegem. De onfor-
tuinlijke vogel had twee ringen om: op ring 
één stonden de gegevens “AZ-PJ” en op 
ring twee “+ IA191148 VOGELWARTE 
HIDDENSEE GERMANY.”

Johan Peeters, de vinder van de meeuw, 
nam contact op met de vogelwacht en het 
ringstation van Hiddensee, een eiland in de 
Oostzee van Duitsland. Een antwoord liet 
niet lang op zich wachten. Andreas Zours, 
een lid van het ringteam, liet weten dat ze 
zeer blij waren met de terugmelding en 
dat het dier slechts zeven weken voordien 
geringd werd. De jonge vogel maakte deel 
uit van een groep van 166 zwartkopmeeuw-
kuikens die allemaal een ring kregen. De 
vogelringer vermeldde er ook bij dat er op 
dat moment al 12 terugmeldingen waren 
binnen gekomen uit Duitsland, Frankrijk, 
Wales, Engeland, Nederland en ook België, 
allemaal gelukkig nog in leven. Het dier 
in Wijnegem, de tweede terugmelding uit 
België, is zeer waarschijnlijk slachtoffer 
geworden van het verkeer.

De RunDvooRt tekst: hilde van der hallen en Dirk van tulder
foto’s: Daniel De Waegh, lode Rubberecht, Dirk 

van tulder, hilde van der hallen

Kwak  - foto Kris ferdinand

via onderstaande link kan je natuurfilmpjes uit onze afdeling bekijken 
die door marc Gorrens met de wildcamera werden gemaakt.

www.youtube.com/channel/uciK_hmRKpje1tippg13atlQ/videos

Soms zijn er vele helpende handen...

moerassprinkhaan
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daarna ook moeten afgevoerd worden. Immers, ook hooi is 
bemesting en dat willen we niet echt. Zwaar werk waarbij je ‘s 
avonds weet waarom je zo moe bent. Maar... ontzettend leuk 
werk en uitgevoerd in een fantastische sfeer!
Drie graslanden vragen al heel wat werk. Het 4de perceel laten 
we als ‘rietruigte’ zoveel mogelijk in zijn natuurlijke staat gedijen: 
hier vinden onder andere de kleine karekiet en bosrietzanger een 
fijne foerageerplek en/of broedplek.

Het Rundvoortbos
Ook het bos laten we zoveel mogelijk zijn eigen gangetje gaan. 
Af en toe moeten we proberen er wat doorgang in te maken en 
hinderlijk gevallen bomen op te ruimen of te voorkomen dat 
bomen op de afrastering met de buren vallen. En ook hier vinden 
heel wat vogels en zoogdieren een heerlijk plekje. We mochten 
al de steenmarter, houtsnip, bunzing en wezel ontvangen. Er 
foerageren 5 spechtensoorten in dit gebied. Eigenlijk is ons bos 
nog te jong om voor spechten een geschikte broedgelegenheid te 
bieden dus broeden ze aan de rand van onze terreinen, zoals de 
kleine en de grote bonte specht. Onlangs ontdekten we dat ook 
de halsbandparkieten interesse hebben in de dode populieren op 
de graslanden.

In ons bosje vind je es, zwarte els, zomereik, ruwe berk, populier, 
diverse wilgensoorten, hazelaar, vogelkers (ook de Amerikaanse) 
naast en door elkaar. Colybia, de Planten- en zwammenwerk-
groep van Natuurpunt Schijnbeemden, heeft al enkele malen 
enthousiast door de graslanden en het bos gestruind. Hun bevin-
dingen vind je terug op de website waarnemingen.be.
Bekijk zeker ook de filmpjes van Marc Gorrens op YouTube (zie 
kadertje op de middenpagina). Niet alleen op de Rundvoort 
maar in verschillende reservaten heeft hij al prachtige opnames 
gemaakt. Je staat versteld van de hoeveelheid natuur die je overal 
kan vinden, alleen... je moet je ogen ervoor openhouden!

Kwetsbare natuur
Maar... als we dan zo trots zijn op ‘onze Rundvoort’... waarom dan 
geen wandelwegen???
Juist omdat het zo’n kwetsbaar gebied is kunnen we niet toelaten 
dat er heen en weer over deze graslanden gebanjerd wordt en 
al helemaal niet dat honden de dieren en vogels die hier wonen 
gaan opjagen. 
Wil je het toch eens wat nader bekijken: zie je de man met de 
zeis  (Dirk): spreek hem gerust aan, hij zal je met plezier uitleg 
geven. Je mag ons ook contacteren en je gegevens doorgeven. 
Een geleide wandeling is steeds mogelijk.

Of... beter nog: geef je op als vrijwilliger! Eén zaterdag in de 
maand worden er werkdagen georganiseerd en als je ook met 
de andere kernen wil meewerken, heb je zelfs nog meer keuze. 
Ook wie zich in de week vrij kan maken - het zijn echt niet 
allemaal gepensioneerden hoor - heeft een ruime keuze dankzij 
de ‘midweekploegen’ van de verschillende kernen.
Ook de verschillende werkgroepen zoals de Planten- en zwam-
menwerkgroep zullen je van harte verwelkomen en een boeiende 
wereld helpen ontdekken.

Voor info over de beheerploegen 
en de werkgroepen: 

www.natuurpuntschijnbeemden.be

hoe gek het ook mag klinken, de mooiste bloemenweides krijg je 
op de ‘armste’ – lees: niet bemeste – grond. Maar een probleem 
dat we ervaren is dat de gronden in de omgeving wel bemest 
worden en bij hevige regenval kan alles onder water komen te 
staan waarbij die bemesting onze graslanden komt opgelopen. 

Kleine valeriaan

Waterdrieblad

jnm op bezoek

3de hooiland met vooraan waterviolier

icarusblauwtje hoornaarvlinderhooien zoals in de goeie ouwe tijd...

En na een storm zoals bijvoorbeeld Ciara in februari 2020 nam 
het Groot Schijn het niet meer zo nauw en breidde haar grenzen 
uit. Zij stroomde vrolijk onze graslanden op en zette bijna alles 
onder water.
Het kwelwater proberen we voor een deel op het grasland te 
houden zodat dit kostbare water niet onmiddellijk het Groot 
Schijn in loopt. Op kwelwater hebben we zelf weinig invloed 
want het komt van buiten onze gebieden. De hoeveelheid onder-
gronds water en de druk ervan bepalen de hoogte van de grond-
waterstand. Deze is enigszins beïnvloedbaar door de diepte 
van de omliggende ontwateringsgrachten: hoe dieper men die 
grachten maakt hoe lager het grondwaterpeil. 

Via een stuwtje proberen we daarom het snel uitdrogen van het 
terrein te verhinderen door vasthouden van het regen- maar 
zeker ook het kwelwater. Dit is echter een delicate onderneming 
omdat stagnerend regenwater een verzuring van het gebied kan 
veroorzaken en dat is wat kwelgevoelige planten zoals kleine 
valeriaan en in zekere mate ook waterviolier, penningkruid… 
niet verdragen. Het zuur of basisch zijn van kwelwater zelf hangt 
af van welke elementen het heeft opgepikt tijdens zijn onder-
grondse reis. Door het water af en toe wat tegen te houden, 
kregen we in de natste periode zelfs het bezoek van een bever! 
Heel leuk om die op een filmpje bezig te zien. De plek is niet 
geschikt om constante bewoning van een bever mogelijk te 
maken – regelmatig valt alles droog en laat een bever dat nu niet 
leuk vinden – maar af en toe op bezoek komen zag hij wel zitten. 
Er valt wel wat te knabbelen bij ons. Dankzij al ons werk zien 
we nu bv. kleine valeriaan, waterdrieblad, watertorkruid, water-
aardbei, ratelaar, bijzondere mossen, ook het boompjesmos, 
zegges zoals blauwe zegge en nog veel meer groeien en bloeien.

Beheer
Graslanden onderhouden betekent regelmatig maaien en 
afvoeren van materiaal. Daarnaast moeten we ook de wilgen 
die aan de randen staan in het gareel houden. Wilgen hebben 
de gewoonte hun takken naar beneden af te buigen tot ze de 
grond raken, dan vrolijk wortels te vormen en zo langzaam maar 
zeker naar voor te kruipen. Doe je er niks aan dan krijg je na een 
tijd een wilgenbos. Op zich is daar niks mis mee behalve dat je 
dan je zeldzame grasland kan vergeten inclusief de vlinders, de 
bijen... en sommige vogels die nood hebben aan open ruimtes 
en bloemen. En zoals jullie wel weten: ook graslanden nemen 
veel CO2 op én houden het vast in hun wortels. Zo hebben we 
het voorbije jaar een extra (zware) inspanning geleverd om de 
wilgen op hun plaats te zetten en te houden. Na zo’n groots werk 
ziet het er even niet echt mooi uit, maar de natuur zoekt hier 
snel haar weg en de plantjes en grassen nemen de opengemaakte 
ruimte snel over. Daarnaast durven er ook al wel eens bomen 
een beetje ongemakkelijk gaan liggen, bij voorkeur na storm of 
hevige wind en ook daar moeten we dan enig opruimwerk gaan 
doen.

Tweemaal per jaar gaan we zoals reeds gezegd het gras maaien. 
Als persiflage op de slogan “ssst hier werkt de natuur” zeggen wij 
dan tegen elkaar “ssst hier werkt Natuurpunt”... maar dan met 
veel lawaai! Drie of vier bosmaaiers die tegelijk maaien, of de 
ploeg van Ekeren die ons met groter materiaal komt helpen... de 
dieren en vogeltjes weten het dan wel: even terugtrekken want 
die met hun groot geweld zijn er weer.
Nadien, als het hooi wat heeft kunnen drogen, komen we met 
de hele ploeg alles weghalen en op grote hopen leggen die dan 
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• Via onderstaande link kan 
je natuurfilmpjes uit onze 
afdeling bekijken die door 
Marc Gorrens met de wild-
camera werden gemaakt.
www.youtube.com/
channel/UCIK_hMRK
PjE1Tippg13AtlQ/videos

Waarnemingen kunnen 
steeds ingegeven worden op 
www.waarnemingen.be

MaNNetje sperwer 
(aCCIpIter NIsus) 

Dit mannetje sperwer duikt in 
de winter vaak op in tuinen in de 
hoop een kleine (zang)vogel te kunnen 
verschalken op een voederplek.

gespot door

Bert Van Dijck, Voederplaats tuin in 
de buurt van Zevenbergenbos, Ranst

BLeek BOOMvOrkje 
(MetzgerIa FurCata)

Het bleek boomvorkje 
is een levermos. Het 
groeit op de schors 

van loofbomen 
en we vinden het 

vooral in beschutte 
bossen met een hoge 

luchtvochtigheid. 
Het is gevoelig voor 

luchtverontreiniging.

gespot door

Dirk Van Tulder, 
De Rundvoort

MereL (turdus MeruLa)

Deze leucistische merel werd 
gespot aan de zij-ingang van het 
Vrieselhof. Leucisme – niet te 
verwarren met albinisme – is 
het gevolg van een vermin-
dering van alle types huid-
pigmenten bij een dier.

gespot door

Kris Ferdinand
Vrieselhof, Ranst

ChINese MuNtjak 
(MuNtIaCus reevesI)

De Chinese muntjak is 
een hertje ter grootte van 
een hond, dat de laatste 
jaren geregeld opduikt 

in Vlaanderen. Hij staat 
sinds 2016 op de 

Europese lijst van 
zorgwekkende 

invasieve, 
uitheemse 

soorten.

gespot door

Erik Daems, 
‘s-Gravenwezel

Beverrat 
(MyOCastOr COypus) 

De beverrat is een exotisch 
dier dat niet thuishoort in 

Vlaanderen. Ze kunnen heel 
wat schade aanrichten en 

worden daarom systematisch 
gevangen en gedood.

gespot door

Verschillende mensen op 
de Wijnegemsteenweg in 

’s-Gravenwezel

pareNde paddeN

Wanneer ‘meneer pad’ mevrouw 
gevonden heeft, laat hij niet meer 

los. Hij heeft hiervoor speciale 
‘antislip’kussentjes op de voorpoten.

gespot door

Jasmine De Beuckelaer, 
Vlaspoel Zevenbergen, Ranst

haLsBaNdparkIet 
(psIttaCuLa kraMerI)

De halsbandparkiet komt vooral rond 
Brussel voor, maar ook in andere provin-
cies werd hij al gespot. Als holenbroeders 
zijn ze concurrenten van o.a. de boom-
klever bij het in bezit nemen van oude 
nestgaten van de grote bonte specht.

gespot door

Johan Meeus, 
Wommelgem

grOte zaagBek 
(Mergus MergaNser) 

Van deze eendensoort vinden we 
sinds 2014 iedere winter op
Fort 2 in Wommelgem 4 tot 5 
exemplaren.
 
gespot door 
Johan Meeus, 

Fort II, Wommelgem

gespot
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In 2019 werden op korte termijn plots 3 
waarnemingen in de Schijnvallei gedaan 
van deze nieuwkomer. Op 7 februari 
werd met een wildcamera een wasbeer 
waargenomen nabij de snelweg in 
Ranst, in Wijnegem werd op 13 februari 
een dier gezien en op 18 maart werd in 
Wommelgem weer een dier met een 
wildcamera waargenomen. Sindsdien is 
het weer stil en werden geen dieren meer 
gemeld.

Populatie in Wallonië

In Wallonië is er al lang een vaste populatie 
wasberen. Deze breidt zich geleidelijk uit 
naar het noorden. Ook in Vlaanderen zijn 
er geregeld waarnemingen sinds begin 
van de jaren ’80. Eerst leken dit voor-
namelijk ontsnapte huisdieren; de laatste 
jaren lijkt er echter meer en meer sprake 
van in het wild levende dieren. De dieren 
worden ook steeds meer in (de buurt van) 
steden waargenomen. 

Sinds 2009 bestaat in België ook een zoge-
naamde positieflijst voor zoogdieren, dat 
is een lijst van zoogdieren die nog als 

huisdier mogen gehouden worden. De 
wasbeer staat daar niet op. Enkel wie het 
dier in 2009 al in zijn bezit had, mocht dit 
nog houden.

Eenzaten

Wasberen leiden in principe een solitair 
bestaan, in een eigen leefgebied. Ze zijn 
overwegend nachtactief en laten zich 
moeilijk waarnemen. Hun aanwezigheid 
werd en wordt nog steeds vastgesteld op 
basis van de typische pootafdrukken met 
5 lange tenen. De laatste jaren worden ze 
ook vaak waargenomen met zogenaamde 
wildcamera’s.

Bedreiging voor inheemse 
diersoorten?

Met een kopromplengte van ca. 45-70 cm 
en een staartlengte van 20-30 cm behoort 
de wasbeer tot de middelgrote roofdieren. 
Als schuilplaatsen gebruiken wasberen 
vooral allerlei bestaande grote holen (van 
vos, das, ...) of holten (in bomen tot een 
hoogte van 10 m en meer!). Ze kunnen 
met andere woorden ook goed klimmen.

Het voedsel bestaat zowel uit plantaar-
dige als dierlijke kost en is bijzonder 
divers: allerlei vruchten en granen, vogels 
en eieren, kleine zoogdieren, amfibieën, 
reptielen en vissen, ongewervelden (o.a. 
insecten, regenwormen en slakken), afval, 
…

Of ze effectief een concurrent zijn voor 
onze inheemse roofdieren is nog niet 
duidelijk.

Het jaar rond

Na het aanleggen van een aanzienlijke 
vetreserve in het najaar, gaan wasberen in 
geval van vorst en sneeuw in winterrust. 
Deze wordt onderbroken voor de paring, 
die in februari plaatsvindt. De 2 tot 6 
jongen worden geboren in april of mei. Ze 
blijven bij de moeder tot de herfst, maar 
bij schaarste aan goede schuilplaatsen 
brengen ze soms nog samen de winter 
door in hetzelfde hol. Wasberen kunnen 
ongeveer 7 tot 10 (met een uitschieter tot 
16) jaar oud worden.

Bron: Verkem S., De Maeseneer J., Vandendriessche 
B., Verbeylen G. &Yskout S.(2003). Zoogdieren in 
Vlaanderen: ecologie en verspreiding van 1987 tot 
2002. Natuurpunt Studie, JNM Zoogdierenwerkgroep. 
Mechelen. ISBN 90-77507-01-9

Behouden, versterken, 
verbinden
De mensen van GruunRant gaan de 
uitdaging aan om de plannen voor 
deze resterende groengebieden wat 
grootser en ambitieuzer aan te pakken, 
met als slagzin: “behouden, versterken, 
verbinden”. Want als je al die resterende 
‘groene eilanden’ aan elkaar plakt, krijg 
je één grote randstedelijke groenfiguur 
van 40 vierkante kilometer groot, dat is 
10 maal de oppervlakte van het Central 
Park in New York. GruunRant is dé 
blauw-groene tegenpool van onze sterk 
verstedelijkte stadsrand. Een detox zone, 
letterlijk en figuurlijk.

De GruunRant-bril
GruunRant is de schaal waarop we 
moeten denken als we aan leefgebieden 
voor diersoorten willen werken of impact 
willen hebben op grote infrastructuur-

plannen van de overheid. Om ons op deze 
schaal te organiseren, werd GruunRant 
vzw opgericht als samenwerkingsverband 
tussen heel wat verenigingen, waaronder 
ook Natuurpunt.
GruunRant is naast een samenwerkings-
verband ook een boeiend gebied, dat het 
best per fiets te ontdekken valt. Op http://
www.gruunrant.org/fietsroute vind je een 
uitgestippelde fietstocht langs knoop-
punten. De info op de website helpt je 
om door een GruunRant-bril anders te 
kijken naar bekende en minder bekende 
plekken, op zoektocht naar kansen voor 
verbetering.

Geen actiegroep, wel resultaat
Dat continu op zoek gaan naar concrete 
kansen typeert GruunRant. Het is geen 
nieuwe actiegroep die tegen verandering 
is, maar de focus ligt op het samenwerken 
met iedereen die de sleutels (en centen) 

nieuwe 
bewoner 
in de 
schijnvallei: 
de wasbeer

TeksT kris Boers

FoTo Marc gorrens

De wasbeer, afkomstig uit Noord-Amerika, bewoont van nature vooral 
bosachtige gebieden die bij voorkeur eveneens waterrijk zijn. De mens 
introduceerde met succes wasberen in de voormalige Sovjet-Unie en 
Duitsland voor de pelsindustrie. Nu en dan waren er meldingen van 
ontsnapte dieren uit pelskwekerijen.
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De ontDeKKInG vAn 

GRuunRAnt

het Klein Schijn in Schoten. - foto Dirk cleiren

in handen heeft om sterke open ruimte-
ideeën in de praktijk te brengen.
De eerste resultaten van die aanpak zijn er 
al. We sommen er enkele op.
- GruunRant staat als streefdoel vermeld 

in de nieuwe bestuursakkoorden. 
- Vlaanderen geeft 250.000 euro aan 

GruunRant om verharding uit te 
breken. 

- Schoten, Wijnegem en Deurne 
maakten een plan om hun groenge-
bieden naar elkaar toe uit te bouwen. 
De nieuwe Hoogmolenbrug wordt 
daardoor een ecologische schakel 
tussen het park van Schoten en 
Ertbrugge.

- Het provinciebestuur en het Regionaal 
Landschap de Voorkempen gaan aan 
de slag onder de naam ‘Groen Kruis’.

- GruunRant levert de co-voorzitter 
van de Werkbank Haventracé waar de 
plannen voor A102 en E313 tot Ranst 
worden uitgewerkt.

Hoe dit concreet wordt, lees je in 
het vervolgartikel. Dan gaat het over 
ont snipperen in functie van diersoorten, 
het uitbreken van verharding en een 
nieuwe aanpak bij het plannen van infra-
structuur en bebouwing.

In onze omgeving liggen de resterende groene gebieden 
geprangd tussen bebouwing, wegen en kanalen. Daardoor 
lijken het eilanden. Ze zijn nu al waardevol, maar zullen 
in de toekomst een nog prominentere plaats innemen als antwoord op 
grote maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld de klimaatthema’s 
wateroverlast, droogte en verkoeling. Maar ook luchtkwaliteit, gezond-
heid, trage wegen, biodiversiteit, contact met de natuur, duurzame lokale 
voedselproductie, recreatie, speelplekken, even wegvluchten van geluid en 
bebouwing … zijn belangrijke topics in dit verhaal.

door dirk cleiren & koen van keer 
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HELPEN met BEHEER
Ben je iemand die ervan geniet om in de 
natuur te zijn? Dan kan je die liefhebberij als 
vrijwilliger nog een extra dimensie geven!
Actief mee de handen uit de mouwen 
steken in natuurgebieden, niet ergens ver 
weg van huis, maar net in jouw omgeving 
de natuur mee helpen beschermen, het 
zorgt voor een unieke natuurbeleving. Je 
gaat deel uitmaken van een groep enthousi-
aste mensen die één ding gemeen hebben: 
hun liefde voor de natuur. Gaandeweg 
leer je veel bij. Vrijwilligers met vele jaren 
ervaring staan je graag bij met raad en daad.
De fysieke inspanningen in de buiten-
lucht zorgen er niet alleen voor dat je niet 
vastroest (fitness-abonnement niet meer 
nodig) maar zijn bovendien mentaal 
ont spannend zodat je steeds met een goed 
gevoel terug huiswaarts keert met de weten-
schap dat je inspanningen hebben bijge-
dragen tot het welzijn van fauna en flora.
Vrijwilliger zijn betekent dat je vrij bent. 
Hoe vaak je komt meehelpen bepaal je 
volledig zélf.

En hoewel niemand je tot iets verplicht, 
merken we dat mensen graag terugkomen…
je samen inzetten voor de natuur, het creëert 
een band. Samen de handen in elkaar 
slaan, solidair zijn over de verschillende 
natuurgebieden heen, hetzij voor gewone 
beheerwerken, hetzij voor het bieden van 
‘eerste hulp bij omgevallen bomen’ als er 
weer eens een storm gepasseerd is… De 
hieruit voortvloeiende vriendschap is een 
leuke en eigenlijk onbetaalbare bonus net 
als het ontdekken van nieuwe soorten in 
een gebied ten gevolge van de uitgevoerde 
werkzaamheden, al dan niet geholpen door 
de klimaatverschuiving.

ANDERE TALENTEN
Naast beheerwerk in onze verschillende 
werkingsgebieden zijn er tal van andere 
taken waarbij ieders talenten ingezet 
kunnen worden. Ook hier geldt: vele 
handen maken licht werk!

• Een Natuurpunt infostand bemannen 
op plaatsen waar het raadzaam is dat 

Natuurpunt vertegenwoordigd wordt. 
Misschien ben jij de geknipte persoon 
om samen met andere natuurpunt-
vrijwilligers aan ledenwerving te 
doen en een beperkt winkelaanbod te 
verkopen?

• Meehelpen bij de organisatie van de 
week van het bos, de behaagactie, de 
paddenoverzet (breng je kinderen/
kleinkinderen mee!), of meehelpen met 
het klaarzetten van tafels en stoelen

• Koekjes bakken voor op een werkvoor-
middag of een pot soep maken voor de 
dag van de natuur

• Inventariseren van gebieden
• Sporadische IT-ondersteuning aan het 

secretariaat
• Opzoeken van nuttige beheerinfo van 

een gebied
• …
Het is maar een greep uit ons aanbod, …
Of je slecht één keer per jaar meehelpt of 
wekelijks paraat staat, je aangeboden hulp 
wordt erg geapprecieerd!

cursus Zomerbloeiers
Deze cursus gaat over 
een grote groep inheemse 
landplanten die bloeien 
tussen eind mei en eind 
oktober. Zo bijvoorbeeld 
de grote klaproos die 
algemeen bekend is door 
het hartverscheurende 
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.

Lesgever: Hans Vermeulen
Waar: theorieles - Pastorij Ranst; 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/

basiscursus insecten:
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 levensstrategieën. 
Toch blijven ze voor 
velen (ja zelfs doorwin-
terde natuur liefhebbers) 
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: theorielessen - pastorij Ranst; 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

vRIjwIllIGeR woRDen?
een AAnRADeR!

een opRoep én GetuIGenIs

boekenfeest in Ranst

een rustpauze tijdens de beheerwerken - foto lode Rubberecht

Lid zijn van een vereniging als Natuurpunt is mooi. Je draagt jouw steentje 
bij tot het bewaren van de ons nog resterende natuur. Het wordt nóg mooier 
wanneer je je inzet als vrijwilliger. Zelf heb ik me destijds opgegeven als 
vrijwilliger met in het achterhoofd het idee: als het niet meevalt dan blijft 
het bij één keer… ik ben blijven plakken! En áls ik al van iets spijt heb, is 
het dat ik er geen 20 jaar vroeger mee begonnen ben.

TeksT erik daeMs

conservaTor gravinnenBos

Zin gekregen om eens mee 
te komen proeven van 
het vrijwilligerswerk 

bij Natuurpunt?
Vertel het aan Lieve of Rebekka 

van het secretariaat 
info@natuurpuntschijn beemden.be 

of  03 345 55 06 
We ontvangen je met open armen!

Klein geaderd witje op heelblaadjes

bruine sprinkhaan - foto lode Rubberecht

ontbijtwandeling 
fort van borsbeek
Vrijdag 1 mei 2020
Traditiegetrouw 
vindt op 1 mei 
de ontbijtwan-
deling 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.

Praktisch: schoeisel en kleding volgens 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) 

vlinderwandeling
Zaterdag 4 juli 2020
Juli is dé vlindermaand bij 
uitstek. Natuurpunt vraagt 
dan ook om van 4 juli tot 
26 juli de vlinders in je 
tuin te tellen. Samen met 
“Zomerintpark” nodigen 
we jullie uit om samen 
met Lode Rubberecht, 
conservator van De Pont, 
de aftrap te geven van de jaarlijkse vlindertelling. We gaan kijken 
welke vlinders er in de Bloemen-en insectentuin van Schildehof en 
in het natuurreservaat De Pont rondfladderen. De getelde soorten 
en hun aantallen worden ingevoerd op de website van Natuurpunt. 
Een verrekijker kan handig zijn en waterdicht schoeisel is zelfs bij 
warm zomerweer aan te raden. Voor een hapje en een drankje kan je 
achteraf een bezoekje brengen aan “Zomerintpark” in de Orangerie.

Aanvang: 14u30 tot 17u
Plaats: Orangerie De Pont 45, Schilde



18  schijnbeemden  LENTE 2020 19LENTE 2020  schijnbeemden

shoppen in de natuur
Zaterdag 1 augustus 2020
Op 1 augustus kan je bij Kern Schilde in een groene omgeving 
komen winkelen. We zijn dan met de Natuurpunt-tent te vinden 
aan de Orangerie in Schildehof. Je kan er terecht voor boeken, 
puzzels, drinkbussen, vogelhuisjes, voederhuisjes, zoekkaarten 
en nog zo veel meer. Heb je van al dat shoppen honger of dorst 
gekregen dan zal “Zomerintpark” je uit de nood helpen.

Aanvang: 14u tot 17u
Plaats: De Pont 45, 2970 Schilde

leZing over het 
bosreservaat 
muiZenbos te ranst 
Maandag 11 mei 2020
Natuurpunt Zevenbergen Ranst organiseert een 
lezing over bosreservaat Muizenbos te Ranst. 
Het Muizenbos met een oppervlakte van 34 ha 
is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt 
beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. 
Het bos is sinds 1997 aangeduid als bosreservaat 
en wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke 
bosflora. De evolutie van het bosreservaat wordt 
opgevolgd door het Instituut voor Natuur- en 
bosonderzoek (INBO). Luc De Keersmaeker is als 
onderzoeker verbonden aan het INBO en komt de geschiedenis, 
de kenmerken en de resultaten van de recente monitoring van het 
Muizenbos voorstellen met beelden en kaartmateriaal.

Aanvang: 20u
Plaats: de kapel van de pastorie Gasthuisstraat 19 Ranst.
Toegangsprijs: 2 euro voor (gezins)leden van Natuurpunt en 
5 euro voor niet-leden, inschrijven via onderstaande link.
www.natuurpunt.be/agenda/
lezing-over-het-bosreservaat-muizenbos-te-ranst-41401
info bij John Maes (maes.john@telenet.be) of bij 
Michel Levens (michel.levens@skynet.be)

geleide Zomerwandeling 
natuurpunt werkgroep 
Zevenbergenbos 
Zondag 14 juni 2020
Werkgroep Zevenbergenbos van Natuurpunt organiseert een 
geleide zomerwandeling in het Zevenbergenbos te Ranst.

Aanvang: 10u
Plaats: het kasteel Zevenbergen, Kasteeldreef 22 te Ranst
Deze activiteit is gratis.
Stevige (waterdichte) wandelschoenen zijn aangeraden. 
Kinderwagens kunnen mee indien ze geschikt zijn voor 
ruwer terrein. Einde wandeling voorzien om 12.30 uur. 
De gids is John Maes, conservator van het natuurgebied.
Info: John Maes 0476 31 58 34

programma lente-Zomer 2020

Dinsdagse natuurwandelingen
Dinsdagvoormiddag tussen 9u30 & 12u30 organiseert de 
Planten- & zwammenwerkgroep van Natuurpunt Schijnbeemden 
een natuurexcursie en dit het hele jaar door. We bezoeken regel-
matig de eigen gebieden van de vereniging naast reservaten & 
domeinbossen gelegen in de omgeving. Naargelang het seizoen 
komen mossen, varens, lichenen, planten en paddenstoelen aan 
de beurt.

Vrijdagse inventarisaties en monitoring
Inventarisatie en/of monitoring van vegetaties door de werkgroep 
hebben meestal plaats op vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 
12u30. We starten op vrijdag 10 april 2020 en gaan ermee door 
tot en met vrijdag 28 augustus 2020. Voor het seizoen 2020 staat 
de verdere inventarisatie en monitoring van een aantal percelen 
in het Zoerselbos en het Schupleer op het programma.

Vegetatie-evaluatie nieuwe gebieden
Wij zetten ons onderzoek verder in de door Natuurpunt 
Schijnbeemden in 2019 & 2020 aangeschafte percelen en 
gebieden: Wolvenbos, Verbrand bos, Putse Heide enz. … Een 
belangrijk project is de inventarisatie van de Bonte Hannek-
Noord en -Zuid, de onlangs door de gemeente Schoten 
verworven natuurgebieden in het Peerdsbos en de List.

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op onze dinsdag- & 
vrijdag-excursies, ook absolute beginners.

Avondwandelingen
Zoals vorige jaren staan er in 2020 weer 4 avondwandelingen op 
het programma van de Planten- en zwammenwerkgroep.

• De eerste avondwandeling heeft plaats op woensdag 29 april 
2020. We bekijken de voorjaarsflora in het domein van de 
Paters van Scheut. Samenkomst om 19u30 op de parkeer-
plaats van het Missiehuis van Scheut, Brasschaatsebaan 126, 
te 2970 Schilde. Zie https://goo.gl/maps/BlfRq. Einde rond 
21u30.

• De tweede avondwandeling vindt plaats op woensdag 10 juni 
2020. We bezoeken het natuurgebied de Rundvoort gelegen 
vlak naast het Groot Schijn. We komen samen om 19u30 op 
de hoek van de Bredabaan en de Rundvoortstraat te Oelegem. 
Zie https://goo.gl/maps/vJ5wRWkWJKL2. Attentie! Bij nat 
weer zijn laarzen noodzakelijk. Einde rond 21u30. 

activiteiten 
planten-, lichenen- & 
Zwammenwerkgroep

• De derde avondwandeling vindt plaats op woensdag 15 juli 
2020. We gaan de flora en fauna in De Pont bewonderen. 
Samenkomst om 19u30 aan de Oranjerie van Schildehof, 
De Pont 45 te Schilde. Zie https://goo.gl/maps/rkFKVf8Jydo. 
Einde 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.

Informatie

Als je geïnteresseerd bent in de activiteiten van de 
werkgroep kan je altijd je e-mailadres doorzenden 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, op 
03 354 55 06. Je ontvangt dan elk weekend een e-mail 
met de geplande activiteiten van de week daarna.

Specifiek voor lichenen kan je terecht bij Karl Hellemans. 
Contact: e-mailadres karl.hellemans@telenet.be 
telefoon 03 383 26 58.

opgelet! met de huidige covid-19 corona toestand is het misschien 
niet altijd duidelijk of activiteiten al dan niet plaatsvinden.

contacteer daarom eerst de betreffende info- en contactgegevens!

bo
so

rc
hi

s

feest bij onZe buren
Natuurfeest: 
Zondag 21 juni op Klein-Zwitserland (Mortsel)

’Na 30 jaar beheer op Klein-Zwitserland …. 
Een erkend natuurreservaat’

Iedereen is welkom en de activiteiten zijn gratis!
Er wordt gezorgd voor een muzikale omlijsting en er hebben 
tal van activiteiten plaats voor jong en oud zoals begeleide 
wandeling, monitoring van fauna/flora, workshop natuurfoto-
grafie, vertoning film en foto’s in Hoeve Dieseghem…drank en 
hapjes zijn uiteraard ook te verkrijgen aan de bar.

Wanneer: zondag 21 juni 2020 van 14u tot 18u
Waar: Hoeve Dieseghem, Wouter Volcaertstraat 44, 2640 Mortsel
Het concreet programma zal je vanaf midden mei o.m. 
terugvinden op onze website (www.landvanreyen.eu) en op de 
website van ‘Uit in Vlaanderen’ (www.uitinvlaanderen.be)

geleide wandelingen 
door de natuurgidsen van 
schilde (vmpa)
Schildehof
Zaterdag 25.04.2020: Avondwandeling, 
op zoek naar nachtegalen    20u
Einde Bellevuedreef, Schilde

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

Zondag 21.06.2020: Relatie bloemenen insecten 14u30
Einde Bellevuedreef, Schilde

Zondag 19.07.2020: Relatie bloemen en insecten 14u30
Einde Bellevuedreef, Schilde

‘s-Gravenwezel
Zondag 31.05.2020: Lentetocht   14u30
Moerstraat, parking kerkhof 

Dryhoeksbos
Zondag 26.04.2020: Bezoek Dryhoeksbos  14u
Kleine Schans, Schanslaan, Schilde

Deze wandelingen worden geleid door een 
natuurgids en zijn gratis.
Info: Karl Hellemans – 03 383 26 58

foto Staf brusseleers
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welkom in 
onZe winkel 
te wijnegem

 de grootste keuze

 de scherpste prijzen

 het beste advies

 dicht in uw buurt

Beresterk in advies
Een perfect resultaat begint met een professioneel advies. Het juiste 
product voor de juiste toepassing, bijzondere kleurcombinaties, info over de 
gebruiksaanwijzing, praktische tips … Onze vakspecialisten denken creatief met u 
mee, geven u goed advies en hebben oog voor de beste prijs-kwaliteitverhouding. 
Omdat een perfect resultaat niet altijd om de duurste oplossing vraagt.

Beresterk in keuze
U gaat schilderen? Binnenwerk, buitenwerk, de ramen, het onderhoud van 
uw tuinhout … De Olifant heeft voor elke toepassing de ruimste keuze in 
kwalitatieve verf, vernis, beits of olie.

Dicht in uw 
buurt!
De Olifant is reeds vijfentwintig jaar 
specialist in verven, gevelisolatie, 
pleisters, interieurdecoratie en 
toebehoren. 
 

U vindt onze winkels vlak in uw buurt: 
www.deolifant.com 

Wilrijk: Kernenergiestraat 51b
03/899 66 74 - wilrijk@deOlifant.com

Wommelgem: Herentalsebaan 406 
03/485 58 92 - info@deOlifant.com

Openingstijden:  
Maandag t.e.m. vrijdag: 7u – 18u, 
Zaterdag: 8u – 16u

advertentie A5-liggend-v-01.indd   1 19/02/2019   15:36

INHEEMSE

PLANTENMARKTINHEEMSE

PLANTENMARKT

wilder is beter

19 APRIL 2020
19 APRIL 2020

Plein Kloosterstraat-

Goedehoopstraat,

2000 Antwerpen 
Plein Kloosterstraat-

Goedehoopstraat,

2000 Antwerpen 

www.wilderisbeter.be
www.wilderisbeter.be

van 10u tot 17u
van 10u tot 17u

Bestel online van 1 maart 

t.e.m. 22 maart en geniet 

10% korting
Bestel online van 1 maart 

t.e.m. 22 maart en geniet 

10% korting

6de

editie

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) 
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agenda 
• aprIL-MeI-juNI-juLI-aug 2020 •

• activiteiten •

> ElkE vrIjDag: 
planteninventarisaties planten- en 
zwammenwerkgroep 
(zie pag. 18)

> ElkE DInsDag: 
excursie planten- en 
zwammenwerkgroep 
(zie pag. 18)

aprIL
DOnDErDag 23: 
Koeienwachtavond in Borsbeek 
(Meer info in het winternummer van 
Schijnbeemden)

ZaTErDag 25: 
Erfgoeddag in het Zevenbergenbos 
(zie pag. 20)

WOEnsDag 29: 
Avondwandeling planten-en 
zwammenwerkgroep 
(zie pag.18)

MeI
vrIjDag 1: 
Ontbijtwandeling Fort van Borsbeek
(zie pag. 17)

ZOnDag 3: 
Lentewandeling Zevenbergenbos; 
10u-12u30 Vertrek aan kasteel 
Zevenbergen, Ranst
Info: Michel.Levens@skynet.be of 0473 99 26 78

MaanDag 11: 
lezing bosreservaat Muizenbos te Ranst 
(Zie pag. 19)

DInsDag 19: 
Start cursus ‘Zomerbloeiers’
(zie pag. 17)

juNI
MaanDag 1: 
Infostand Natuurpunt op jaarmarkt te 
Borsbeek Jos Reusenslei van 9-16u

DInsDag 2: 
Start basiscursus ‘Insecten’
(zie pag. 17)

WOEnsDag 10: 
Avondwandeling planten- en 
zwammenwerkgroep 
(zie pag. 18)

ZOnDag 14: 
Zomerwandeling Zevenbergenbos 
(zie pag. 19)

juLI
ZaTErDag 4 julI: 
Wandeling in de Pont thema vlinders 
i.s.m. Zomerintpark 
(zie pag 17)

WOE 15 julI: 
Avondwandeling planten- en 
zwammenwerkgroep 
(zie pag. 18)

augustus
ZaTErDag 1: 
Infostand op natuurmarktje i.s.m. 
Zomerintpark 
(zie pag. 19)

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 april, 30 mei, 27 juni, 25 juli
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: 
2 mei, 6 juni,4 juli, 1 augustus
wekelijks op maandag

beheer kern schilde 
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: 
9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus

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 vanaf april: 
10 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus

Turnhoutsebaan 52 - 2970 Schilde - T 03 353 90 46 - info@johnfresh.be
www.johnfresh.be

Turnhoutsebaan 50 - 2970 Schilde - T 03 353 60 87 -
www.chickenjohn.be
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Het was weer 
paddentrek! 

Tijd voor jong en 
oud om op zoek 

te gaan naar 
padden, kikkers 
en salamanders 

en deze veilig 
naar de andere 

kant van de weg 
te brengen.

Foto Lode Rubberecht

Het hoeft niet altijd 
een natuurgebied te zijn. 
Ook op een kerkhofmuur 
vindt onze planten-
werkgroep al wel eens een 
wondere mossenwereld.

Foto Walter Van Spaendonk

In het kader van het 
voeren en beloeren 

weekend kwamen 
enkele groepen 

enthousiaste én 
goed voorbereide 

leerlingen van een 
nabijgelegen school 
vogels tellen op de 

voedertafel aan 
de Orangerie 

te Schilde.

Foto Cecile Vanderschaeve


