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Ook omwille van corona vragen we om zoveel mogelijk elektronisch te betalen.
Dit kan ter plaatse met Payconiq of door vooraf over te schrijven naar onze rekening.
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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”. 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.
* 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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Lay-out De Wrikker cvba

Verantwoordelijke uitgever
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Oplage 2750 exemplaren - Gedrukt op 100% kringlooppapier, door De Wrikker cvba, coöperatieve eco-drukkerij.
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EDITO

Tien pond grutte ….

Het
Gravinnenbos

In 2018 konden we de historische aankoop melden van het Gravinnenbos in ’s-Gravenwezel. Wat waren we blij met 14 ha topnatuur langs de Antitankgracht! Niemand had
toen verwacht dat we aanleunend aan het Gravinnenbos en nog geen 2 jaar later nog
eens 37 ha bos konden aankopen. De gagel tiert er welig op de meer open plaatsen
in het bos. Dat gagel een hygiënische werking heeft, is in deze tijden zeer actueel.
De heerlijk geurende zaadhulzen, bekend als grutte, waren vroeger als bewaarmiddel
en smaakstof in bier en als ontsmettingsmiddel voor het linnen onmisbaar. Het
hele verhaal van het Gravinnenbos met de uitzonderlijke biodiversiteit wordt in dit
nummer verteld door de conservators. In dit nummer tref je ook een infoblad aan over
de fondsenwerving voor deze aankopen.
Onze natuurgebieden kreunden tijdens de zomer onder de droogte. Hoe we de droogte
in het Zevenbergenbos proberen aan te pakken lees je verder in dit nummer. Het Schijn
vanaf het Vrieselhof tot aan de Rundvoort in Oelegem stond in augustus zo goed
als droog. Om stroomafwaarts de kwaliteit van het Schijnwater redelijk te houden,
voegt de Vlaamse Milieumaatschappij als beheerder van het beneden-Schijn vanaf
Wommelgem water uit het Albertkanaal toe. De nog steeds niet opgeloste instroom
van rioolwater uit Ranst wordt hierdoor sterk verdund. In het Rivierenhof is van de
vervuiling niets meer te merken door de hoge verdunningsgraad. Maar ondertussen is
er in feite geen sprake van een natuurlijke Schijnloop met helder water dat afkomstig
is uit het eigen stroombekken. Ooit was het anders en was het Schijnwater via de
Herentalse vaart vanuit Wommelgem de waterbevoorrading voor de brouwerijen
in Antwerpen. Het Schijnwater versmolt samen met gerstemout en grutte tot een
smaakvol Antwerps product.
Als we denken aan biodiversiteit staan er bepaalde soorten aan de top. Dat die aan
een opmars bezig zijn, merken we op de beelden die cameravallen maken in onze
natuurgebieden. Steenmarter, boommarter, bunzing, wezel en vos zijn allang geen
uitzonderingen meer. Veel wandelaars stonden deze zomer oog in oog met een vos in
het Rivierenhof, in Ertbrugge en in het Park Groot Schijn. Dit leidde steevast tot een
‘wow-effect’. Biodiversiteit is echter meer dan het voorkomen van grote predatoren.
Van mossen tot kevers, ze vervullen allemaal hun functie in de natuur. Neem ze weg en
een hele keten van relaties stort in. Veel van onze vrijwilligers doen aan natuurstudie
en geven ons inzicht in al die relaties. We koesteren de biodiversiteit maar zeker ook de
tientallen vrijwilligers die de natuur bestuderen en de natuur beheren.

John Maes

Voorzitter Natuurpunt Schijnbeemden

Kaartje aankoopfases Jens Verwaerde

Geschiedenis
Men kon blijkbaar niet direct achterhalen hoe die gebieden bij het OCMW
terecht gekomen waren. Maar zeker is
dat het grotere geheel tot begin deze
eeuw eigendom was van de oude adellijke
familie d’Arschot Schoonhoven. De
stambomen hiervan gaan terug tot de
16de eeuw. Waarschijnlijk werd het gebied
geleidelijk opgedeeld door huwelijken
van nakomelingen met andere adellijke
families en werden er schenkingen gedaan
aan godshuizen. Margot Vanhellemont
bestudeerde de geschiedenis van het
landgebruik van het gebied en vindt rond
de jaren 1870 eigenaars/pachters terug
zoals Mathilde de Caters en de “Bestiering
der Godshuizen”. Ook de families Orban
en Lippens hebben in dit gebied van
‘s-Gravenwezel in het verleden een rol
gespeeld als landeigenaars.
Dankzij de Ferrariskaarten weten we dat
het gebied rond 1777 een typisch Kempisch
nat heidelandschap vertoonde met open
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Toen bestuursleden van de afdeling Schijnbeemden van Natuurpunt
het Gravinnenbos voor de eerste maal bezochten, waren ze aangenaam
verrast door de grote biologische waarde en variatie aan biotopen. In
februari 2018 werd Natuurpunt gecontacteerd door het OCMW van
Antwerpen waarbij gemeld werd dat zijn bossen op het grondgebied
Schilde te koop werden aangeboden. In het totaal ging het om 75,6 ha
bos. In juni 2018 kreeg de afdeling groen licht van het aankoopcomité
van Natuurpunt voor een gefaseerde aankoop van 47 ha in de buurt
van de Antitankgracht. Na consultatie van de vrijwilligers van kern
Schilde werd gekozen om de eerste aankoop te realiseren in ’s-Gravenwezel met het zogenaamde Gravinnenbos naast de Antitankgracht en
met een oppervlakte van 14,3 ha.
graslanden. Er waren amper bomen
aanwezig. Een aantal goed bewaarde
loopgraven, vermoedelijk gegraven
tijdens het interbellum en geklasseerd als
erfgoed, wijzen op het wijde uitzicht dat
er toen nog moet geweest zijn. Rabatten
(evenwijdig gegraven grachtjes) zijn de

stille bewijzen van de pogingen om dit
natte gebied in cultuur te brengen. Grove
den, lork en spar werden aangeplant om
er een productiebos en jachtgebied van te
maken. Mooie dreven werden afgeboord
met eiken.

Hofbeek - foto PR
herfst 2020 schijnbeemden
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Kaart Gravinnenbos - foto: ED

Visie
Natuurpunt stelde een visiegebied op rond
de as van de Antitankgracht, gegraven
tussen 1938 en 1940. Samen met een serie
bunkers vormt dit een mooie as tussen het
meer noordelijk gelegen Gravinnenbos
en de meer zuidelijk gelegen andere te
koop aangeboden bosgebieden in Schilde.
Daarvan werden ondertussen al een deel
aangekocht nl. het Verbrand Bos en het
Wolvenbos met een oppervlakte van 7,3
ha en de Putse Heide met een oppervlakte
van 15,8 ha.

Belangrijke
uitbreiding in 2020
Dankzij het zorgvuldig beheer onder
leiding van de nieuw aangestelde conservators maar vooral dankzij één van de
aankopers van de afdeling verkreeg
Natuurpunt het vertrouwen van de
eigenaar van het aangrenzend domein
De Haar. Daardoor kon recent nog 37
ha extra toegevoegd worden aan het
Gravinnenbos. Het gaat dus nu over een
aaneengesloten gebied van meer dan
51 hectaren. Het wordt in het noorden
begrensd door de Hofbeek en loopt dan
verder langs de Antitankgracht naar het
zuiden tot aan de toegangsweg naar het
domein De Haar. Bij de aankoop behoort
ook het bos voorbij deze toegangsweg
tot het fort van ’s-Gravenwezel (“Schilde
strand”), in de toekomst benoemd als
‘Lage Haarse beemden’. De Zwanebeek
stroomt dwars door dit laaggelegen bos,
vandaar de naamgeving gebaseerd op een
historisch toponiem.
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Boommarter - foto: DP

Reegeit - foto: PR

Bont dikkopje - foto: ED

Alle gerealiseerde aankopen maken deel
uit van de Groene Antwerpse Gordel
met de Antitankgracht vanaf Oelegem
tot Stabroek als toeristisch-recreatieve as
en ook als ecologische verbinding. Door
de aankoop van deze gebieden werkt
Natuurpunt mee aan het versterken van
deze open ruimte met functies zoals
natuur, bos en landbouw.

omschrijven als een mozaïek van diverse
zones, elk met hun specifieke fauna en
flora.

Grenzend aan dit sparrenbos hebben we
een klein Gagelveld (6). Gagelstruweel
staat op de rode lijst als ‘bijna bedreigd’ en
daarom helpen we deze geurige struiken
een handje door hen te ontdoen van
directe licht- en waterconcurrenten.

De biotopen
Lange tijd werd er door het OCMW van
Antwerpen geen actief beheer uitgevoerd
waardoor pijpenstrootje en ruwe berk
opschoten en er relatief veel dood hout
aanwezig is. Gagelstruwelen profiteerden
van de natte bodem om er te overleven
maar struik- en dopheide zijn bijna
volledig verdwenen.
We kunnen het gebied het best

De noordpunt (1) vertoont tekenen van
een broekbos. Daar onderzoeken we de
mogelijkheid om via bevloeiing door de
aangrenzende Hofbeek het gebied vochtig
te houden. Aansluitend aan de noordpunt
bevindt zich het Marterbos (2), een dicht
sparrenbos met her en der wat zomereiken. Hier bevinden zich restanten van
loopgraven. Hoewel dit floristisch weinig
voorstelt, is het een rustplaats voor reeën
waarvan we in het bos een grote populatie
hebben. Ook daar registreerden de wildcamera’s
steenmarter,
boommarter
en bunzing. Dit deel wordt nagenoeg
ongemoeid gelaten, het verwijderen van
de invasieve Amerikaanse vogelkers
uitgezonderd. Prachtige eiken zullen wat
meer vrijgezet worden.

‘behouds-prioritair’ en daarom wordt
het Heidepad jaarlijks gemaaid wat de
vermeerdering van tormentil ten goede
komt. Ook de bramen in de buurt mogen
hun gang gaan. Langsheen het Heidepad
creëren we een golvende zoom waarbij
de heiderelicten vrijgezet worden. Deze
beheeractiviteit die vorig jaar werd
ingezet, geeft nu al een gunstig effect:
frisogende heideplantjes schieten mooi
op rondom de oudere planten.
Het Haviksbos (7) dankt zijn naam aan
een koppel haviken die daar in 2018 twee
jongen op de wereld hebben gezet. Het
is eigenlijk een sterk uitgedund dennen/
berkenbos met overal verspreid sporkehout, ook gekend als ‘vuilboom’, ‘pijlhout’
of ‘buskruithout’. De citroenvlinder heeft
sporkehout als waardplant en wordt dan
ook vaak gespot.

In de Hagedissenweide (4) vinden we de
levendbarende hagedis en de heidesabelsprinkhaan. Om deze soorten ten dienste
te zijn, zorgen we ervoor dat deze pijpenstrootjesweide openblijft door spontaan
opschietende boomsoorten zoals berk en
Amerikaanse vogelkers te verwijderen en
dit met welbevinden van de boompieper
die ook wel van open plekken houdt.
Nu moet het gezegd zijn dat havik,
hagedis en heidesabelsprinkhaan zich
weinig of niets aantrekken van onze
naamgeving. De hagedissen worden
langs beide zijden van het Heidepad
waargenomen en de haviken slaan maar
al te graag hun vleugels uit. Dit jaar
hadden we opnieuw een broedgeval maar
ditmaal in het Marterbos. Opnieuw heeft
dit twee jongen opgeleverd.
Komen we tenslotte uit bij onze
Amerikaanse eikendreef (5). Inderdaad

Levendbarende hagedis - foto: ED

Mannelijke gagelbloem - foto: ED
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Het zonbeschenen Heidepad (3), zo
genoemd omwille van de aanwezige
heiderelicten, vormt grotendeels de
scheiding tussen het Haviksbos (7) en de
Hagedissenweide (4). Het geniet van een
microklimaat. Tormentil vormt er samen
met het liggend walstro tijdens de bloei
een witgeel kleurenpalet. De nectar van
braam en tormentil is de voedselbron van
het bont dikkopje, een zeldzaam vlindertje
dat van bosranden houdt. Het vrouwtje
van deze vlinder zet haar eitjes af op de
jonge blaadjes van pijpenstrootje, overvloedig aanwezig in het Gravinnenbos.
Het kleine vlindertje geniet de status van

Jonge heide na beheer - foto: ED

Vrouwelijke gagelbloem - foto: ED

Havikjong - foto: PR

Vrouwtje heidesabelsprinkhaan - foto: ED
herfst 2020 schijnbeemden
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een dreef vol exoten! Het zou echter zonde zijn om de kettingzaag haar verwoestende werk te laten doen. De bomen bevatten
immers veel dood hout en vormen nestgelegenheid voor grote
bonte specht, groene specht, middelste bonte specht, boomklever, vleermuizen en last but not least de bonte vliegenvanger,
een klein vogeltje dat speciaal helemaal vanuit West-Afrika komt
overgevlogen om in ’t Gravinnenbos nest te maken! (Om maar
aan te geven hoe goed het daar wel niet is!)

Schenken werpt extra vruchten af.

60% belastingvermindering
voor giften
De belastingvermindering voor giften in 2020 aan Natuurpunt en andere
goede doelen wordt opgetrokken van 45% naar 60%.
Het plafond voor giften die in aanmerking komen voor belastingvermindering wordt opgetrokken van 10% naar 20% van het netto-belastbaar
inkomen. Het gaat over alle giften van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.
Meer info: ward.stulens@natuurpunt.be

In het nieuw aangekochte stuk van 37 hectaren zijn we zeer blij
met een groot open akkergebied met uitkijktoren. Voordien
werd er door jachtbeheerders een graanmengeling gezaaid. De
plantenwerkgroep zal dit stuk inventariseren zodat daarna kan
bekeken worden hoe we dit stuk best beheren. Ook weer heel
wat exoten: rododendron is er massaal aanwezig samen met de
Amerikaanse vogelkers.

Kwetsbare natuur
Net omdat het gebied zo kwetsbaar is zal het voorlopig enkel te
bezoeken zijn onder begeleiding. Honden zijn niet welkom. Ze
kunnen de reeënpopulatie grondig verstoren waarbij reekalfjes
verstoten worden en langzaam wegkwijnen of als verkeersslacht
offer omkomen.
Het mag gezegd, op een zeer ingve
korte
tijd heeft1 Natuurpunt een
rmindering 8-2020.indd
ad 60% belast
groot gebied kunnen aankopen. En dit door de alertheid en
onderhandelingskracht van de aankopers en de ondersteuning
van de dienst patrimonium van Natuurpunt. Nu is het een
kwestie om al die gebieden te beheren. Er staat ons heel wat werk
te wachten. Alle hulp is welkom. Elke tweede zaterdag van de
maand is er een beheerdag gepland in het Gravinnenbos.
Vrijwilligers kunnen zich steeds aanmelden bij Erik Daems
(dejoz@telenet.be) of het secretariaat (info@natuurpuntschijnbeemden.be).
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vrucht
Schenken werpt extra

ad 60% belastingvermindering 8-2020.indd 1

24/08/2020 9:25:38

dering
60% belastingvermin
voor giften

Natuurpunt en andere
voor giften in 2020 aan
De belastingvermindering
60%.
r
naa
45%
etrokken van
goede doelen wordt opg
voor belastingverminen
kom
king
mer
aan
in
die
ar
Het plafond voor giften
van het netto-belastba
n van 10% naar 20%
0.
202
er
dering wordt opgetrokke
emb
dec
31
2020 tot
alle giften van 1 januari
inkomen. Het gaat over
s@natuurpunt.be

Meer info: ward.stulen

INFOMOMENTEN
DE NATUUR IN JOUW
TESTAMENT

Tekst: Philip Barbaix, Erik Daems en Fons Bresseleers
24/08/2020 9:25:38

De afdelingen Natuurpunt Antwerpen Stad, Natuurpunt
Schijnbeemden en Natuurpunt Voorkempen organiseren
infomomenten om de mogelijkheden en de voordelen van
een legaat of een schenking aan Natuurpunt toe te lichten.
Joost Verbeke, verantwoordelijk voor legaten en schenkingen bij Natuurpunt, biedt een overzicht van de actuele
mogelijkheden. Na de toelichting zal hij al uw vragen
beantwoorden.
De infomomenten gaan door te Zoersel, Wijnegem,
Schilde en Antwerpen
• Op maandag 9 november 2020 van 14u30 tot 16 uur
in het Administratief Centrum van de gemeente Zoersel,
Handelslei 167, lokaal nul.3.
• Op donderdag 12 november 2020 te Wijnegem en te
Schilde.
- Van 14u30 tot 16 u in het cultureel centrum ’t Gasthuis,
zaal de Wilg, Turnhoutsebaan 199 te 2110 Wijnegem. Er is
parkeergelegenheid achter het gebouw. Het CC ’t Gasthuis
is vlot bereikbaar met openbaar vervoer en op wandelafstand van de terminus van tram 10 en tram 5.

Beheerdag in pre-coronatijd - Foto: ED

Tekst: Paul Reyntiens en Erik Daems
Foto’s: Erik Daems, Paul Reyntiens,
Dimitri Pauwels

- Van 18u30 tot 20u in het cultureel centrum Werf 44,
Schoolstraat 44 te 2970 Schilde. Er is parkeergelegenheid.
• Op woensdag 9 december 2020 van 18.30 uur tot 20.00
uur in zaal De Groene Waterman, Wolstraat 7 te 2000
Antwerpen. Openbaar vervoer: Tramlijn 11: Berchem
Station – Centraal Station, halte Melkmarkt.
We horen graag van je komst:
joost.verbeke@natuurpunt.be GSM 0477-20 47 27
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Nestkastactie in
Gravinnenbos is
groot succes
In het vroege voorjaar hing de Vogelwerkgroep van Natuurpunt
Schijnbeemden 13 nestkasten in het natuurreservaat Gravinnenbos
in Schilde. Alle kasten werden vakkundig in mekaar getimmerd door
vrijwilliger en ‘beheerteamingenieur’ Bruno Liégeois.
Aanleiding voor de actie was de grote
aanwezigheid van processierupsen in het
voorjaar en de zomer van vorig jaar. Het
is bewezen dat verschillende vogelsoorten
waaronder kool- en pimpelmezen de
rupsen graag eten en zo als natuurlijke
bestrijders optreden. Tijdens het broedseizoen in mei volgde een éénmalige
controle van de nestkasten en het resultaat
mag er zijn.

13 op 13

Na de controle bleek dat alle nestkasten
bezet waren. Drie vogelsoorten namen er
hun intrek: 8 pimpelmezen, 3 koolmezen
en als toemaatje 2 bonte vliegenvangers,
een zeldzame soort in onze streken.
Na het broedseizoen worden de nestkasten gepoetst en ontsmet, zodat ze
volgend jaar opnieuw bewoners kunnen
ontvangen. Het nestkastenonderzoek
toonde ook aan dat er in het Gravinnenbos
een tekort is aan geschikte broedholen.

Over eikenprocessierupsen en hun
vijanden

Tijdens de nestkastcontrole werd geen
enkele haard van de vervelende eiken-

processierupsen
vastgesteld,
maar
in de weken daarop veranderde dat.
Conservator Erik Daems ontdekte
verschillende nestzakken, vaak hoog in
de boomkruin. De vrees bestond dat de
rupsen nestkastjes zouden inpalmen,
maar dat is gelukkig niet gebeurd.
De eitjes van de eikenprocessievlinders komen uit vanaf april en mei op
het moment dat eiken knoppen en
bladeren ontwikkelen, het voedsel voor
de rupsen. Alle rupsen in een eipakket
komen tegelijkertijd uit en ontwikkelen
zich in hetzelfde tempo. De enige vorm
van verdediging tegen vijanden zijn hun
brandharen die ook voor de mens een
potentieel gevaar kunnen zijn. Een rups
in het laatste vervelstadium kan zelfs tot
700.000 brandharen bevatten. De haartjes
kunnen trouwens nog tot enkele jaren
nadien voor irritatie zorgen. Vanaf juli is
het gevaar meestal geweken en trekken de
rupsen zich terug om te verpoppen.
De meeste vogels mijden de rupsen, maar
er zijn enkele soorten die ze graag lusten.
De koolmees bijvoorbeeld doet dat op
een bijzondere manier. De vogel slaat een
buitgemaakte rups eerst een paar keer
tegen een boom zodat de meeste brandharen van de rups vallen. De koekoek is
zelfs een specialist in het eten van harige,

Bonte vliegenvanger - Foto: Erik Daems
giftige rupsen. De maag van de vogel heeft
een verstevigde wand die het spijsverte
ringsstelsel beschermt. In tegenstelling tot
de koolmees eet de koekoek de haren mee
op en scheidt de vogel ze later met een
braakbal opnieuw uit. Daarnaast worden
eikenprocessierupsen ook gesmaakt door
pimpelmezen, spreeuwen, boomklevers
en kauwen. Allemaal holenbroeders die
de overlast op een natuurlijke manier
kunnen indijken.

Bonte vliegenvanger

De Vogelwerkgroep had stilletjes gehoopt
dat de nestkasten ook een bonte vliegenvanger zouden aantrekken. Uiteindelijk
lieten twee koppels zich verleiden.
In onze streken zijn bonte vliegenvangers
een eerder zeldzame verschijning. De
vogels overwinteren in tropisch WestAfrika en komen traditioneel wat later
in het broedseizoen aan. Al lijkt de soort
de laatste jaren vroeger terug te keren
uit haar overwinteringskwartier. De
reden hiervoor is de vroegere rupsenpiek
veroorzaakt door de klimaatverandering
en belangrijk als voedsel voor de jongen.
Bonte vliegenvangers broeden vaak in
nestkasten, maar ook wel in boomholten.
Ze worden meestal aangetroffen in
halfopen loof- en gemengde bossen met
een gevarieerde structuur met voldoende
insecten. Hun aanwezigheid in het
Gravinnenbos toont nog maar eens aan
hoe waardevol het natuurreservaat is.

herfst 2020 schijnbeemden
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De voortplanting van mossen is ook
iets speciaal. Wanneer een spore op een
optimaal substraat (voldoende vocht
en licht) terecht komt, ontstaat er een
voorkiem of protonema. Dit stadium lijkt
sprekend op een wier. Aan dit protonema
ontstaan dan knoppen waaruit de eigenlijke
mosplant groeit die gametofyt genoemd
wordt. Afhankelijk van het soort mos
ontstaat er ofwel een vrouwelijk en een
mannelijk plantje op eenzelfde protonema
(éénhuizig), ofwel een vrouwelijk plantje
en een mannelijk plantje op twee verschillende protonema’s (tweehuizig), Het vrouwelijk plantje bezit een flesvormig orgaan,
archegonium genaamd, waar zich onderin
de eicel bevindt. Het mannelijk plantje
bezit een bekervormig orgaan, antheridium
genaamd, waarin zich de zaadcellen of spermatozoïden bevinden.

De boeiende
wereld van de

mossen
Veenmos - Foto: LR

Tekst: François Van Uffelen
Foto’s: Lode Rubberecht en Dirk Van Tulder

Mosplantjes worden doorgaans niet tot de bezienswaardigheden
onder de planten gerekend, want mos is zo klein, draagt geen mooie
bloemen en is voor velen een lastig en ongewenst onkruid op daken en
in gazons. Tijdens natuurwandelingen heeft men het over de evolutie
van de kruidlaag, de struiklaag en de bomen, maar mossen en lichenen
(korstmossen) worden doorgaans nauwelijks vernoemd. Deze stiefmoederlijke behandeling is zeker onterecht, daar deze plantjes de
pioniers zijn van het hele proces.

Samen sterk

Mossen zijn wonderlijke planten, maar
doordat ze zo klein zijn, zijn ze ook zeer
kwetsbaar en groeien daarom nooit alleen
maar met velen bijeen in mosmatten,
mosvelden en moskussens. Hierdoor
creëren zij een microklimaat en een
voedingsbodem voor hogere planten alsook
een schuilplaats voor heel kleine dieren.
De plantjes hebben een zeer groot aanpas
singsvermogen. Daar waar geen kruid of
boom meer kan groeien, zal nog steeds mos
te vinden zijn, op kale rotsen, in de tropen
zowel als aan de polen, op muren en beton,
zand en kalk …
Wereldwijd zijn er ongeveer 26 000 soorten
mos beschreven, waarvan 6 500 levermossen, 350 veenmossen en 19 000 bladmossen. In onze gewesten kennen we
ongeveer 700 soorten, waarvan 500 bladmossen en 200 levermossen.

Eenvoudige bouw

De mossen behoren tot de Cryptogamen
of sporenplanten, zoals varens en paardenstaarten, maar verschillen daarvan doordat
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zij geen vaatstelsel hebben om water en
mineralen via wortels naar hun stengels
en bladeren te transporteren voor de fotosynthese. Toch hebben zij een systeem
ontwikkeld om water op te nemen. De zeer
dunne blaadjes, zonder cuticula of waslaag
en meestal slechts één cellaag dik, bezitten
laminacellen die het nodige vocht en
mineralen rechtstreeks uit de omgevende
luchtlaag kunnen opnemen.
Mossen bezitten geen
echte wortels, maar wel
aanhangsels waarmee ze
zich kunnen vasthechten
aan
het
substraat.
Deze
schijnworteltjes
noemt men rhizoïden
(rhiza=wortel en oides =
gelijkend op), maar of deze
rhizoïden alleen functioneren als vasthechting of
dat zij misschien ook wel
bepaalde mineralen uit
het substraat opnemen,
wordt nog volop onderzocht. Een mossenge-

meenschap heeft ook een groot waterhoudend vermogen. Zo kunnen veenmossen
wel 15 tot 20 liter water vasthouden per
m². Tezamen met het isolerend vermogen
tegen felle zonnestraling of vorst, vormen
zij een geschikt microbiotoop voor verschillende insecten en een kiembed voor hogere
planten.
Uitgedroogde mossen kunnen nog latent
lang in leven blijven, gedroogde bladmossen uit een herbarium kunnen zelfs na
tientallen jaren terug tot ‘leven’ gebracht
worden.

Geslachtelijke
voortplanting
levenscyclus mossen

(voortplantingscyclus - naar van Dort K.,
Buter C., van Wielink P., Veldgids mossen,
uitgegeven door KNNV)

Aangetrokken door feromonen trachten
de spermatozoïden de vrouwelijke archegoniën te bereiken. De zaadcellen kunnen
zich alleen in water voortbewegen. Ze zijn
hiervoor uitgerust met twee zweephaartjes
(flagellen). Bij de haarmossen bv. vormen
de bladen rond de antheridiën een kelkje
waarin regenwater wordt opgevangen zodat
de spermatozoïden gemakkelijk hun doel
kunnen bereiken. Zowel de eicel als de
zaadcel dragen maar één stel chromosomen
en zijn dus beide haploïd. Nadat de zaadcel
in de eicel is binnengedrongen, vindt de
bevruchting plaats. De bevruchte eicel bezit
nu twee stellen chromosomen en is dus
diploïd.
De eicel gaat zich nu delen en een nieuw
moslichaam (het kapsel of sporofyt) groeit
uit het archegonium. Aanvankelijk is de eicel
door een vlies omgeven, dit vlies scheurt nu
open en een losgescheurd deeltje van het
vlies gaat als een mutsje op het uitgroeiend
kapsel achterblijven (het huikje). De sporofyt
of kapsel blijft met de basis vastzitten aan de
gametofyt of mosplant en onttrekt daaraan
zijn voedingsstoffen. Deze sporofyt is dus
diploïd, en groeit vanuit een haploïde plant
wat uniek is in de plantenwereld.
Het kapsel bestaat uit een steeltje en een
sporendoosje dat de voortplantingssporen
bevat. Als het sporenkapsel rijp wordt, gaan
de sporen in het sporendoosje zich delen
waarbij het aantal chromosomen per cel
tot de helft wordt teruggebracht, dit wordt
reductiedeling genoemd. Zo worden dan
sporen gevormd die haploïd zijn.
Nu valt eerst het huikje af (huikje is
haploïd), nadien valt het dekseltje van het
sporendoosje en komen peristoomtanden

vrij te liggen. De peristoomtanden houden
het sporendoosje gesloten zolang het te
vochtig is om de sporen te verspreiden.
Wanneer het voldoende droog is, gaan de
tanden zich strekken en de opening van het
sporendoosje vrij maken zodat de sporen
het sporendoosje kunnen verlaten. Deze
haploïde sporen kunnen dan weer een
protonema vormen en zo is de generatieve
voortplantingscyclus rond.

Ongeslachtelijke
voortplanting

Gewoon thujamos - bladmos - Foto: LR

Nu is geslachtelijke voortplanting niet voor
alle mossoorten de gangbare manier. Vele
soorten vormen zelfs nooit sporenkapsels
en gaan zich vegetatief voortplanten. Een
afgebroken stukje gametofyt is reeds in staat
om een nieuw mosplantje te vormen.
Dus iemand die denkt dat lastig mos weg te
maaien uit zijn gazon met een grasmachine,
gaat nog meer mos creëren.
Verschillende mossoorten bezitten speciale
vegetatieve voortplantingsorgaantjes zoals
broedknopjes, broedtakjes, broeddraadjes,
tubers, enz, Waarschijnlijk dienen broedlichaampjes voor de lokale verspreiding,
terwijl de sporenvorming meer zorgt voor
verspreiding over grotere afstanden.

Bleek boomvorkje - levermos - Foto: DVT

Zo, nu hebben we wat over deze wonderbare plantjes verteld en we hopen hiermee
een zekere interesse te hebben gewekt. De
natuur is soms zo meedogenloos en ruw,
maar ook zo interessant en mooi.
Antheridiën bij haarmos - Foto: LR
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Sporenkapsels bij haarmos - Foto: LR

Parapluutjesmos (levermos)
met broedbekertjes - Foto: LR
herfst 2020 schijnbeemden
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GESPOT

Wespendief
(Pernis apivorus)
De wespendief kan je in de lucht onderscheiden van de buizerd door de
staarttekening: enkele afgetekende banden aan de basis van de staart.

Vos
(Vulpes vulpes)

Gespot door

Paul Reyntiens, ’s-Gravenwezel - Gravinnenbos

Vossen zijn duidelijk niet mensenschuw. Deze jonge
vos kwam even langs in een tuin in ’s-Gravenwezel.
Gespot door

Erik Daems, ’s-Gravenwezel

Zwavelzwam
(Laetiporus sulphureus)

Spaanse vlag
(Euplagia quadripunctaria)

Deze zwam vinden we op
stammen en stronken van levende
loofbomen (eik, tamme kastanje,
wilg, Robinia, kers, populier) in
open landschappen. Zijn mooie
gele kleur gaf hem zijn naam:
sulphureus betekent ‘zwavelgeel’.

De Spaanse vlag is één van de weinige
nachtvlinders die op Europees niveau
beschermd is. Het is een nachtvlinder
die niet alleen ’s nachts maar ook
overdag actief is. Hij werd op meerdere
plaatsen in ons werkingsgebied gespot.

Gespot door

Hilde Wielockx,
Honderdbunderheideweg, Schilde

Gespot door

Wendela Vos de Wael, Schilde

Kleine parelmoervlinder
(Issoria lathonia)

Grote gele kwikstaart
(Motacilla cinerea)

De kleine parelmoervlinder is een
typische duinsoort, maar kan in de
zomermaanden over grotere afstanden
gaan zwerven. Hij staat op de rode lijst,
dus dit was een bijzondere waarneming.

Het gaat hier om een jonge vogel, de
staart is nog niet volgroeid. Op basis van
de biotoop, kleur van de poten en de
grijze rug kunnen we zeggen dat het de
grote gele kwikstaart is; de gele kwikstaart heeft een eerder bruine rug.

Gespot door

Fons Bresseleers, Ertbrugge (Deurne)

Gespot door

Vera Huygen, Vrieselhof

Zwart weeskind
(Mormo maura)
Het zwart weeskind is een grote nachtvlinder uit
de familie van de spinneruilen. Hij komt de laatste
jaren steeds meer en meer voor. Hier rustte hij uit
onder de rand van een grote bloempot. Na even
aanporren wou hij wel zijn schuilplaats verlaten.
Gespot door

Marleen Van Strydonck, Borgerhout
(buurt Te Boelaerpark)
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Hoornaarvlinder
(Sesia apiformis)
De hoornaarvlinder lijkt op de hoornaar, een grote wespensoort,
maar is uiteraard als vlinder totaal ongevaarlijk. Mimicry is het
verschijnsel in de natuur waarbij een ongevaarlijk organisme een
gevaarlijk dier nabootst.
Gespot door

Vera Huygen, Vrieselhof
herfst 2020 schijnbeemden

13

Blauwe
monnikskap

Aconitum
napellus
Kasteelvijver
Zevenbergen
Ranst - zomer
2019 en 2020
Het water in de kasteelvijver rond Hof Zevenbergen en
het aanpalende natuurgebied Zevenbergenbos te Ranst
stond nooit zo laag. Moeten we ons zorgen maken?

De trend van de laatste jaren is duidelijk,
het grondwaterpeil zakt telkens dieper
en dieper tijdens de zomermaanden.
Hier zijn verschillende redenen voor. De
klimaatverandering maakt dat er meer
droogteperiodes zijn, de temperatuur en
daarmee ook de verdamping stijgt. Voor
de waterbehoefte van landbouw, industrie
en kleine tuinliefhebbers worden diepere
grondwaterlagen opgepompt. Maar
daardoor daalt de grondwaterstand
nog sneller. Zo ontstaat een zichzelf
versterkende cyclus van toenemende
waterschaarste.
Tot in 2018 pompte het Hof Zevenbergen
ook grondwater op om de kasteelvijver
tijdens de zomer en herfst op peil te
houden. In 2019 besloot het bestuur
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Blauwe monnikskap (Aconitum napellus) - foto Victor Swan

Tekst Karl Hellemans

Een familielid van de gele monnikskap die in het winternummer voorgesteld werd én die te vinden is in de
Bloemen- en insectentuin in Schildehof, is de blauwe monnikskap. De blauwe monnikskap die van juli tot
september bloeit, is een plant die hier niet van nature in het wild voorkomt. Hij wordt beschouwd als een
tuinplant die al wel eens uit een tuin ‘ontsnapt’. Zoals de gele monnikskap is het een plant uit de ranonkelfamilie.

Waterval van Ranst - Foto: Yasmine De Beukelaer

om hiermee te stoppen om ecologische
redenen en om verdere verdroging en
aantasting van de bossen in het natuur
gebied Zevenbergenbos te vermijden.
Enkel op zeer warme zomerdagen wordt
gedurende enkele uren nog beperkt water
opgepompt om vissterfte te voorkomen.

Een bijkomend voordeel is dat de sterk
vervuilde Keerbeek bij overstort niet meer
overvloeit naar het natuurgebied. De stuw
naast het Drogenhofpad veroorzaakt een
kleine waterval vanaf eind december
tot begin mei en vormt een bijkomend
belevingselement.

Om tijdens de wintermaanden meer
waterinfiltratie in de bodem mogelijk
te maken heeft Natuurpunt een oude
stuw op de ringgracht rond het Sterbos
in Zevenbergen hersteld. In Ranst is
deze historische stuw bekend als het
Duivelsbruggetje. Vanaf eind december
tot begin mei wordt voortaan het
afstromende water uit het natuurgebied ongeveer 30 cm hoger opgestuwd
zodat het grondwater aangevuld wordt.

Er is ook goed nieuw op komst. De
omgevingsvergunning voor Aquafin om
rioleringswerken uit te voeren in Ranst
is eindelijk rond. Na de werken zal geen
afvalwater uit Ranst via de Keerbeek
en de Diepenbeek naar het Schijn in
Wommelgem stromen. We komen zo
weer een stukje dichter bij een ‘Schone
Schijn’.

Bloemen

Betekenis van de naam

De blauwe monnikskap is een overblij
vende plant die tot 1,5 meter hoog kan
worden.
De diep blauw-paarse bloemen zijn muilvormig en tweezijdig symmetrisch. Het
bovenste bloemblad is niet zijdelings
afgeplat. De bloemen behoren tot het
bloemtype 4 wat betekent dat de hommels
die de bloemen bezoeken het stuifmeel
aan de onderzijde van hun lichaam
meedragen naar de volgende bloem die
dan met dit stuifmeel bevrucht wordt.

Zoals vermeld bij de gele monnikskap
is de Latijnse benaming “aconitum” een
transcriptie van het Griekse “akoniton”
die gegeven werd aan een giftige plant
die vooral gebruikt werd om wilde dieren
zoals wolven en vossen te vergiftigen.
Het Latijnse “napellus” betekent kleine
knol of raap, een verwijzing naar de knolvormige wortels van de plant.

-

-

De bloem heeft vrijwel dezelfde opbouw
als die van de gele monnikskap. In het
bovenste kelkblad dat de kap of helm
vormt, zitten 2 kroonbladen verborgen
die de vorm hebben van hoorntjes. Dezen
lopen uit in een lang, opgerold honingspoor. Om zelfbestuiving te voorkomen
zijn de meeldraden vroeger rijp dan de
stampers. De bloemen staan in dichte
trossen. De bladen zijn diep handvormig
ingesneden. De planten houden van
vochtige bossen aan de waterkant.

-

Backer C.A., Verklarend woordenboek van
wetenschappelijke plantennamen,
Erven P. Noordhoff N.V., Groningen
Bloemen- en insectentuin in Schildehof,
Vereniging voor Milieueducatie Provincie

-

-

-
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Kasteeldomein Zevenbergen in Ranst: van
jachtdomein naar
natuurgebied
Tekst John Maes
Sinds 1998 beheert Natuurpunt 51 ha van het voormalige kasteelpark en de omliggende bossen van het vroegere kasteeldomein
Zevenbergen in Ranst. De eigenaars van het kasteeldomein, de
zusters van het convent van Betlehem te Duffel, hebben de jacht
laten stopzetten in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw.
Nadien evolueerde het ecosysteem naar een ander evenwicht
met broedgevallen van buizerd, havik, sperwer en torenvalk en
het voorzichtige herstel van de populatie hazelworm. De fazant
is als ‘klein wild’ verdwenen in het domein Zevenbergen. Haas
komt nog wel voor in gezelschap van de steenmarter en de vos
als nieuwkomer.
De archieven van de in 2017 overleden heemkundige Frans
Schelfhout bevatten een document dat informatie verschaft over
het beheer van een jachtdomein voor WOI en de wildsoorten
die als schadelijk en te bestrijden werden beschouwd. De vos
ontbreekt op dat moment in het lijstje van te bestrijden soorten.
Met ‘fluwijnen’ worden steenmarters (en boommarters?)
bedoeld, ‘fissen’ zijn bunzings en ‘klampers’ is de verzamelnaam
voor diverse roofvogels. De tekst is een arbeidsovereenkomst uit
1909 tussen de heren van Zevenbergen en de jachtwachters. De
tekst is handgeschreven en de letterlijke transcriptie ervan volgt
hierna.

Conditie van de jachtwachters van de heeren de Gilman de
Zevenbergen
1) De jachtwachters Victor Van Camp, Pierre Van Ginniken
en Joseph Beirens zullen ieder, jaarlijks trekken de som van
600 franken. Welke som zal betaald worden, gedeeltelijk alle
drij maanden. Het is te zeggen: 150 franken den 1ste April,
den 1ste Juli, den 1ste October en den 31ste Décember. Ook
zullen zij een huis gratis krijgen en vijftig roede land.
2) Ieder jachtwachter zal ook alle jaren eenen ingemaakte tenu
krijgen en half franken voor één paar schoenen.
3) Een premie van tien franken zal betaald worden voor
elk proces verbaal aangaande de jacht, wanneer er eene
tribunaal straf op volgt.
4) Het drinkgeld, voortkomende van de vremde heeren zal
tusschen de drij jachtwachters Victor Van Camp, Pierre
Van Ginniken en Joseph Beirens gedeeld worden. Wat het
drinkgeld aangaat van het wild, dat er gegeven word, blijf
het gelijk vroeger, alleenlijk aan Louis De Ridder.
5) Iedereen moet klemmen stellen, alle kanten op de jacht
waar het nuttig is. Hier is er te bemerken dat de oude jachtwachters zoo als Louis De Ridder, ook het recht hebben om
klemmen te stellen. Daarom zullen er klemmen gegeven
worden aan ieder jachtwachter, en in tijd van nood zullen
zij er bij krijgen.
6) De volgende premiën zullen uitgegeven worden voor het
ongedierd; en dit tegen het bewijzen van de voorste linker
poot van de gevangen beesten:
Fluwijnen 		
Fissen		
Wezels		
Katten		

7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)

3.00 franken
2.00 franken
1.00 franken
0.50 franken

Pinnegels		
Eekhoorns		
Klampers of buijzers
Eksters		
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Help de
gierzwaluw

Welkom in
onze winkel
te Wijnegem

0.25 cts
0.25 cts
0.50 cts
0.20 cts

De jachtwachters zullen hunne ongediert boekje alle drij
maanden brengen om betaald te zijn.
Den 31ste Décember, zal er ook betaald worden: de kosten
van schoenen, nieuw jaar, drinkgeld, primiën van proces
verbalen, uitgebroeide nesten, enz… Den tenu zal dien dag
gegeven worden.
De jachtwachters moeten malkanderen verstaan en altijd
d’accoord zijn.
Hunnen meesters zullen weten te zeggen welke jachtwachters zullen moeten mede jagen, de dagen dat er vremde
heeren zullen komen jagen.
Daar zullen wapens gegeven worden aan ieder jachtwachter, voor het termijn van hunnen dienst. Zij moeten er
den beste zorg voor dragen. Ieder zal ook een gepekte regen
mantel verkrijgen voor zijnen dienst.
Het is verboden aan iedereen, van afwezig te zijn, zonder
permissie van een van hun meesters.
Wanneer de jachtwachters voorzien, dat zij te minste eenen
halve dag op hun land moeten werken, moeten zij malkanderen verwittigen.
Het is verboden aan de jachtwachters kiekens of duiven te
hebben, zonder de toelating hunner meesters.
In geval dat er een strooper zou gepakt zijn in gezelschap
van de oude jachtwachter Franciscus Kerkhofs, dan zal de
primië van tien franken gedeeld worden met Kerkhofs,
maar alleen als hij tegenwoordig is. Ook integendeel als
Franciscus Kerkhofs een strooper alleen zou pakken, zal hij
ook alleen de primië trekken.

Gedaan te Ranst den 31 January 1909
Chevalier Gaston de Gilman de Zevenbergen

OPROEP

Zwaluw? Eigenlijk niet, want de gierzwaluw is meer verwant
aan de kolibries uit Amerika. Het is een fascinerende vogelsoort waarvan zelfs de wetenschap nog lang niet alles weet.
Elk jaar vanaf mei keren gierzwaluwen terug uit WestAfrika naar onze steden en dorpen om hun nest te maken
in spleten, kieren en gaten van oude gebouwen. Met spectaculaire vluchten vliegen ze al gierend door onze straten
op zoek naar een geschikte nestplek. Enkel om te broeden,
komen ze uit de lucht.
Helaas gaat het niet goed met deze typische stadsvogel.
Door nieuwbouw en renovatie gaan er in Vlaanderen steeds
meer nestplaatsen verloren. Minder spleten, kieren en gaten
betekent dus ook minder gierzwaluwen.

Wat kan jij doen?
Het bieden van nestgelegenheid is de belangrijkste maatregel
om gierzwaluwen te helpen. De Vogelwerkgroep en
Regionaal Landschap Voorkempen stellen daarom speciale
nestkasten gratis ter beschikking voor iedereen die zijn
gevel renoveert en hiervoor stellingen of een hoogtewerker
gebruikt.

Meer info?
Neem contact met de Vogelwerkgroep via
info@natuurpuntschijnbeemden.be.
herfst 2020 schijnbeemden
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OPGELET! Als gevolg van de evolutie van de coronacrisis zijn wijzigingen of annuleringen van activiteiten
mogelijk. Je informeert best vooraf bij de verantwoordelijken of het secretariaat. Alle activiteiten die
doorgaan bij Natuurpunt voldoen aan de maatregelen van de Veiligheidsraad en zijn dus ‘coronaproof’.
Om de deelnemers aan onze activiteiten te kunnen contacteren in het geval een deelnemer positief zou
testen, vragen we om in te schrijven via info@natuurpuntschijnbeemden.be. Bovendien gelden volgende
maatregelen: Deelnemers zijn welkom als ze niet ziek zijn, geen verdachte symptomen vertonen en niet
samenleven met personen met COVID19 of met ziektesymptomen die daar op kunnen wijzen (zoals koorts of
benauwdheidsklachten). Deelnemers zijn verplicht hun eigen mondmasker mee te brengen en te dragen.
De afstandsregel van 1,5 meter moet in acht worden genomen.
Deelnemers raken geen objecten aan tijdens de excursie.

Behaag... natuurlijk 2020
Ook dit jaar neemt de afdeling Schijnbeemden deel aan de behaagactie waarmee we
het aanplanten van streekeigen hagen willen bevorderen. De actie gaat door in alle
gemeenten en districten van ons werkingsgebied (met uitzondering van Wommelgem
dat om de 2 jaar deelneemt). Vanaf 1 september kan je er terecht voor inheems plantgoed
tegen voordelige prijzen. En de natuur vaart er wel bij!

Waarom streekeigen groen?
Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons
cultuurlandschap vaak de enige verbindings
wegen tussen de overgebleven natuurgebieden.
Gemengde hagen en houtkanten in landelijke
gebieden en privé-tuinen kunnen samen groene
linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor de
vervanging van verdwenen struwelen, houtkanten
en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de waarde van
het landschap zowel voor plant en dier als voor de
wandelaar verhogen. Iedereen kan zijn steentje
bijdragen.
U kan vanaf 1 september tot 31 oktober 2020 tegen
sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten
aankopen. De voordelen van streekeigen groen
tegenover uitheems (sier-)groen zijn talrijk.
Streekeigen bomen en struiken groeien sneller,
zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat
en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker
voor uw portemonnee.

Aanbod
De behaagactie voorziet in haagplanten, klim
planten, fruitbomen en knotwilgpoten. Speciaal
om de solitaire bijen te helpen zit er ook deze keer
een bijenhotel en een bijenbosje in het aanbod. Let
wel op: het aanbod kan verschillen van gemeente
tot gemeente! Niet elke gemeente biedt alle
pakketten aan en sommige gemeentes hebben een
extra aanbod.

Op www.schijnvallei.be vind je een beschrijving
van de pakketten, hoe te planten en onderhoudstips.

Hoe bestellen?
Heel eenvoudig! In het informatieblad of op de
website van uw gemeente vindt u de beschrijving
van het lokale aanbod, de wijze van betaling en het
bestelformulier.
Het bestelformulier dient uiterlijk 31 oktober 2020
ingediend te worden (opgelet: voor Schilde is dit
uiterlijk 23 oktober 2020).
Voor Antwerpen (districten Borgerhout en
Deurne) verlopen de bestellingen via het secre
tariaat en staat alle info op www.schijnvallei.be.
Het bestelformulier dient uiterlijk 31 oktober 2020
in ons bezit te zijn.

Wanneer afhalen?
Op zaterdag 28 november 2020 op volgende uren
en plaatsen:
• Antwerpen: 10u-12u in 't Werkhuys,
Zegelstraat 13, Borgerhout
• Borsbeek: 12u-14u in Loods 30 op
Fort III, Borsbeek
• Ranst: 10u-13u in de Drogenhofschuur,
Schawijkstraat 105, Ranst
• Schilde: 12u-14u in de Dienst der werken,
Rozenhoek 2, Schilde
• Wijnegem: 14u-16u in het oud recyclagepark,
Lazaretstraat 38, Wijnegem

Meer info:
Antwerpen: secretariaat 03 354 55 06 of info@schijnvallei.be
Borsbeek: Milieudienst 03 320 94 02 of milieu@borsbeek.be
Ranst: Dienst Omgeving 03 470 10 83 of omgeving@ranst.be
Schilde: Milieudienst 03 380 16 12 of milieu@schilde.be
Wijnegem: Dienst Leefmilieu 03 288 21 10 of leefmilieu@wijnegem.be
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Dag van de Natuur
Zaterdag 21 november 2020
van 9u tot 12u
Vanwege de coronacrisis kan de Dag van de Natuur niet
op de gebruikelijke manier doorgaan in natuurreservaat
De Pont. Het bestuur van Schijnbeemden heeft beslist om
deze dag dit jaar wel te laten doorgaan, maar op meerdere
locaties. Om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen
is het aantal deelnemers per locatie beperkt.

Dag van de Natuur in het Zevenbergenbos te Ranst
De werkgroep Zevenbergenbos van de afdeling Natuurpunt
Schijnbeemden viert op zaterdag 21 november de Dag van de Natuur
met een extra beheervoormiddag in het Zevenbergenbos voor jong
en oud. Iedereen is welkom. Gelieve zelf werkhandschoenen mee te
brengen en stevig schoeisel of laarzen bij regenweer. Wij zorgen ervoor
dat je verzekerd bent. Er is voorzien in een mix van lichte werkjes in de
natuur en gezond boswerk zodat iedereen kan bijdragen volgens eigen
mogelijkheden. We komen vanaf 9 uur samen aan de Drogenhofschuur,
Schawijkstraat 105, 2520 Ranst. Vooraf aanmelden via zevenbergenbos@
natuurpunt.be of 0476 31 58 34 is noodzakelijk. Drank en een versnapering worden voorzien. Gelieve uw eigen drinkbeker mee te brengen!
We zorgen ervoor dat de coronamaatregelen gerespecteerd worden
door voldoende sociale afstand te houden voor en tijdens de
beheeractiviteiten.

Dag van de Natuur te Schilde
Op de Dag van de Natuur kan je komen werken in de natuurreservaten
die door de kern Schilde van de afdeling Natuurpunt Schijnbeemden
beheerd worden. Iedereen is welkom. Drank en een versnapering
worden voorzien. Gelieve uw eigen drinkbeker mee te brengen! Voor
uw verzekering zorgt Natuurpunt.

In de Pont:

We gaan in natte graslanden werken, vergeet dus uw werkhand
schoenen en waterdichte laarzen niet. We gaan ruigten maaien, het
maaisel afvoeren en mogelijk wat hout stapelen zodat er voor elk wat
wils is. We komen vanaf 9 uur samen aan het infobord van de Pont, De
Pont 45 2970 Schilde.

In het Gravinnenbos te ‘s-Gravenwezel:

Op het programma staat het creëren van houtwallen. Vergeet uw
werkhandschoenen niet. Er wordt gestart om 9 uur. De plaats van
samenkomst wordt u meegedeeld na ontvangst van uw inschrijving.

In de Putse heide/ Verbrand bos:

Hier zullen vooral exoten verwijderd worden. Vergeet uw werkhandschoenen niet! Er wordt gestart om 9 uur. De plaats van samenkomst
wordt u meegedeeld na ontvangst van uw inschrijving.
Aanmelden voor 15 november via info@natuurpuntschijnbeemden.be
met vermelding van de locatie is verplicht.

Geleide herfstwandeling
in Zevenbergenbos
Zondag 18 oktober 2020
Onder begeleiding van een gids
verkennen we het niet voor publiek
toegankelijke gedeelte in het
Zevenbergenbos. De gids laat je
kennismaken met de natuur en met
het gebied in de herfst. Kom mee
genieten van de boeiende natuur!
Aanvang: 10u – Einde: 12u30
Plaats: aan de ingang van het Kasteel van
Zevenbergen, Kasteeldreef 22 - 2520 Ranst
Stapschoenen zijn voldoende.
Niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens
Info: michel.levens@skynet.be

Lezing Joeri Cortens:
The big five: hoe leven
we samen?
Donderdag 29 oktober
2020 van 20u tot 22u
Het zijn boeiende tĳden voor de
natuur. Na decennia van afwezigheid zĳn enkele bĳzondere diersoorten weer teruggekeerd.
Bever, ever en wolf zĳn terug. Otter en edelhert staan voor de
deur. Helaas kennen we elkaar niet zo goed en ontstaan hier
en daar conflicten. Nochtans zĳn er voorbeelden genoeg die
aantonen dat samenleven best mogelĳk is. Wie konden we beter
vragen dan Joeri Cortens om ons deze dieren beter te leren
kennen? In zĳn lezing “Onze Big 5” gaat Joeri ons in zĳn gekende
stĳl vertellen of er problemen zĳn tussen deze prachtige dieren
en de mens. Joeri geeft ons inzicht in hun leefwereld en gaat in
op verschillende vragen zoals: Deze grotere zoogdieren leven
alsmaar dichter bĳ onze woningen. Moeten we daar veront
rust over zĳn? Hoe komt het dat deze ooit verdwenen dieren
terug zĳn in onze contreien? Hoe kunnen we omspringen met
de toename van deze dieren? Wat is de mogelĳke schade die ze
kunnen aanrichten en hoe daar mee omgaan? Welke verhalen
over deze dieren zĳn realiteit en welke zĳn fictie?
Waar: Parochiecentrum, ontmoetingsruimte,
Wommelgemsesteenweg 34-36 te Wijnegem
Prijs: €5 niet-leden/ €4 leden. Vooraf reserveren via
info@schijnvallei.be of 03 354 55 06 én betalen op rekeningnummer BE67 9791 3075 4587 van Natuurpunt Schijnvallei vzw
met vermelding van ‘The big 5 + aantal personen + naam’
Coronaproof → Mondmasker is verplicht.
Mocht deze lezing omwille van verscherpte maatregelen inzake
corona geannuleerd worden, gaat ze wel door maar dan in een
digitale versie, als webinar. De link zal toegestuurd worden aan
wie zich had ingeschreven.
herfst 2020 schijnbeemden
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Cursus ‘Vogels
in de Schijnvallei’
Vanaf 28 januari 2021

Activiteiten Planten- &
Zwammenwerkgroep
Najaar 2020

Wil je weten wat er in jouw tuin,
park of favoriet natuur
gebied
aan vogels leeft en broedt,
schrijf je dan zeker in voor deze
vogelcursus.
In de theorielessen komen
gedrag, levenswijze, uiterlijke
kenmerken, zang, … uitgebreid
aan bod. Na een inleidende les
rond vogels kijken, bestuderen we achtereenvolgens tuinvogels,
bosvogels en rietvogels. Na de theorie, die gegeven wordt door
Koen Leysen, nemen onze eigen gidsen je graag mee naar hun
geliefde plekjes. Zo wordt een theoretische les steeds afgewisseld
met een praktijkles rond diezelfde biotoop.
Theorie telkens van 19u30 tot 22u30 op donderdag 28
januari (inleiding), 11 maart (bosvogels), 25 maart (tuinvogels), 6 mei (rietvogels) te Wijnegem (de locatie is nog
onder voorbehoud en wordt aan de ingeschreven cursisten
meegedeeld).
Praktijk telkens van 9u tot 12u op zaterdag 13 maart
(bosvogels), 27 maart (tuinvogels) en 8 mei (rietvogels).
De locaties worden op een later tijdstip aangevuld.
Prijs: €36 voor leden en €40 voor niet-leden
Inschrijven via weblink op de site van Natuurpunt (vanaf
maandag 19 oktober) én overschrijven van het verschuldigde
bedrag op rekeningnummer BE96 9733 5872 2505
Meer informatie: info@natuurpuntschijnbeemden.be of
03 354 55 06

Cursus Watervogels
in de winter
08/12/2020 van 19u30 tot 22u30
15/12/2020 van 19u30 tot 22u30
Afrika staat bekend als een overwinteringsgebied voor tal van
Europese vogels. Maar watervogels zoeken in de winter vaak
vooral West-Europa op. Futen,
duikers, reigers, aalscholvers,
rallen, eenden en ganzen…in deze
cursus dompelen we je onder in
het leven en de herkenning van deze boeiende vogels.
Begeleider: Koen Leysen | Natuurpunt CVN
Waar: Pastorij Ranst, Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst
Inschrijven verplicht: 18€
Inschrijven en gedetailleerde info op
https://www.natuurpunt.be/agenda/
cursus-watervogels-de-winter-ranst-36747
Op deze website kan u altijd controleren of de cursus
(al dan niet online) doorgaat of geannuleerd wordt
naargelang de corona-omstandigheden.
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Wie ons financieel
wil 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

Door de lockdown werden de activiteiten van de plantenwerkgroep op dinsdag- en vrijdagochtend noodgedwongen
volledig stopgezet vanaf midden maart 2020. Ook drie
van de vier geplande avondwandelingen gingen, jammer
genoeg, voor de bijl. Dankzij de versoepeling van de corona
maatregelen heeft de werkgroep zijn activiteiten terug
gestart begin juli; toen nog met een bubbel van maximum 15
personen, ondertussen ingeperkt tot 10 deelnemers.

Excursies

Naargelang het seizoen en de weersomstandigheden
organiseren we op dinsdag- en vrijdagvoormiddag tussen
9u30 en 12u30 planten-, mossen-, paddenstoelen- of
lichenenexcursies.

Fauna en flora: evaluatie nieuwe gebieden

Wij bekijken verder de door Natuurpunt Schijnbeemden
nieuwverworven gebieden in 2019 & 2020: Wolvenbos,
Verbrand bos, Putse Heide, Gravinnenbos, Laag Haarse
beemden.
ATTENTIE:
De coronamaatregelen van Natuurpunt dienen strikt
nageleefd te worden. Zie pagina 18.

Informatie

Als je belangstelling hebt om deel te nemen aan de acti
viteiten van de werkgroep of informatie wenst, mag je altijd
mailen naar colybia@telenet.be of info@natuurpuntschijnbeemden.be.
Je kunt ook bellen naar Staf Brusseleers, de coördinator van
de werkgroep, op nummer 0479 31 08 28 of naar het secretariaat van Natuurpunt Schijnbeemden: tel. 03 354 55 06.
Geïnteresseerden krijgen dan elk weekend een e-mail met de
geplande activiteiten van de week daarna.
Bij regenweer zijn rubberen laarzen een aanrader. Een loep en
een flora kunnen nuttig zijn. Iedereen met interesse voor de
natuur is van harte welkom op onze excursies, ook beginners.
Deelname is gratis.

“project 7781 – Fort van Borsbeek” of
“project 7821 – Tussen Groot en Klein Schijn”

Steun
ons!

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal
attest. Alle giften die Natuurpunt in één kalenderjaar van jou ontvangt, worden samengeteld.

• ACTIVITEITEN •

Agenda
OPGELET! Als gevolg van de evolutie van de coronacrisis zijn wijzigingen of annuleringen van activiteiten
mogelijk. Je informeert best vooraf bij de verantwoordelijken of het secretariaat. Alle activiteiten die
doorgaan bij Natuurpunt voldoen aan de maatregelen van de Veiligheidsraad en zijn dus ‘coronaproof’.
Om de deelnemers aan onze activiteiten te kunnen contacteren in het geval een deelnemer positief zou
testen, vragen we om in te schrijven via info@natuurpuntschijnbeemden.be. Bovendien gelden volgende
maatregelen: Deelnemers zijn welkom als ze niet ziek zijn, geen verdachte symptomen vertonen en niet
samenleven met personen met COVID19 of met ziektesymptomen die daar op kunnen wijzen (zoals koorts of
benauwdheidsklachten). Deelnemers zijn verplicht hun eigen mondmasker mee te brengen en te dragen.
De afstandsregel van 1,5 meter moet in acht worden genomen.
Deelnemers raken geen objecten aan tijdens de excursie.

> Elke vrijdag:

Planteninventarisaties planten- en
zwammenwerkgroep (zie pag. 20)

> Elke dinsdag:

Planteninventarisaties planten- en
zwammenwerkgroep (zie pag. 20)

OKTOBER

Zondag 18 oktober:

geleide herfstwandeling
Zevenbergenbos (zie pag. 19)

Donderdag 29 oktober:

lezing Joeri Cortens (zie pag. 19)

NOVEMBER

Maandag 9 november:

infomoment De natuur in jouw
testament Zoersel (zie pag. 8)

Donderdag 12 november:
infomoment De natuur in jouw
testament Wijnegem (zie pag. 8)

Donderdag 12 november:
infomoment De natuur in jouw
testament Schilde (zie pag. 8)

Zaterdag 21 november:

Dag van de natuur (zie pag. 19)

Zaterdag 28 november:
afhalen bestelling Behaagactie
(zie pag. 18)

DECEMBER

Dinsdag 8 december:

start cursus Watervogels in de winter
(zie pag. 20)

Woensdag 9 december:

infomoment De natuur in jouw
testament Antwerpen (zie pag. 8)

JANUARI

Dinsdag 26 januari:

algemene vergadering werkgroep
Zevenbergenbos Ranst
20u tot 22u30, vergaderlokaal pastorie,
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst
Iedereen welkom die Natuurpunt in
Ranst mee ondersteunt.
Aanmelden via: zevenbergenbos@
natuurpunt.be

Donderdag 28 januari:

start cursus Vogels in de Schijnvallei
(zie pag. 20)
Noteer alvast het laatste weekend
van januari in je agenda:
Voeren en beloeren en de opstartvergadering van de paddenoverzet in Schilde

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: 31 oktober, 28
november, 26 december en 30 januari
wekelijks op donderdag

Beheer kern Zevenbergenbos
9u-12u, samenkomst aan Schuur
Drogenhof, Schawijkstraat te Ranst
• info: John Maes 03 485 73 79
maandelijks op zaterdag: 7 november,
5 december en 2 januari
wekelijks op maandag

Beheer kern Schilde

Werkdag in één van de reservaten in
Schilde
9u-12u30, locatie opvragen
• info: Erik Daems (dejoz@telenet.be)
of Lode Rubberecht (lode.rubberecht@
skynet.be) of Lode 0475 57 80 24
op zaterdag: 14 november, 12
december en 9 januari
om de 14 dagen op maandag

Beheer kern Borsbeek

Werkdag in het fort van Borsbeek
13u30-16u, lokaal Natuurpunt, Fort van
Borsbeek
• info: Hilde Vermeiren 0497 61 25 15
maandelijks op zondag: geen
werkdagen gepland

herfst 2020 schijnbeemden
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Maaien en hooien op de
Rundvoort
De beheerwerken werden terug opgestart
na de eerste coronagolf met minder
deelnemers en met respect voor de
maatregelen.
Foto Hilde van der Hallen

Inventarisaties
Ook de plantenwerkgroep is terug
opgestart met maximaal 10 deelnemers en
mondmaskers. Zeker het afstand houden
wordt goed opgevolgd.
Foto Staf Brusseleers

Bezoek aan de nieuwverworven gebieden in
‘s-Gravenwezel
Afstand houden was een must bij het
eerste bezoek aan de nieuwe gebieden
kort na de aankoop.
Foto Paul Reyntiens

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