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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”. 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

Sperwer

In ons werkingsgebied worden zeer 
regelmatig roofvogels waargenomen, 

de sperwer is er daar eentje van. 
We krijgen vaak meldingen binnen van 
sperwers die zich in de winter in tuinen 
laten opmerken bij de voederplaatsen. 

Het mannetje is tevreden met o.a. mezen 
en mussen, het grotere vrouwtje vangt ook 
grotere vogels zoals lijsters en zelfs duiven. 

Op de foto zien we een mannetje.

Foto Erik Daems

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

10 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 infopunt (secretariaat/winkel)
Turnhoutsebaan 343 te Wijnegem

wij zijn aanwezig op donderdag en vrijdag van 10u tot 16u 
en op zaterdag van 10u tot 12u30.

er wordt dan wel slechts 1 persoon tegelijk in het infopunt toegelaten 
omwille van de geldende coronamaatregelen.

Op dinsdag zijn we telefonisch bereikbaar op 03.354.55.06

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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* 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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HeT 
ZevenbergenbOs

in ransT
Mens en natuur, het klinkt als een tegenstelling. Toch is er geen zee, slotgracht of andere 
grens die ons scheidt van de natuur. De meesten onder ons ervaren deze connectie ook. 
We voelen ons goed als we de vogels horen kwetteren, de herfst kunnen ruiken of als de 
lage herfstzon het bladerdek goud doet oplichten. Kinderen zijn op hun best wanneer ze 
in de bossen hun fantasie en energie los kunnen laten. In moeilijke tijden als vandaag 
trekken we met zijn allen massaal de natuur in. En toch is het niet vanzelfsprekend dat 
we als samenleving deze natuur koesteren.

Eén van de gevolgen hiervan is dat we in het sterk verstedelijkte Vlaanderen op zoek 
moeten gaan naar eilandjes van biodiversiteit om de natuur te ervaren. Toen ik enkele 
jaren geleden naar Schilde verhuisde, ontdekte ik enkele van die eilandjes in mijn 
omgeving. Tussen het Albertkanaal en de Turnhoutsebaan ontdekte ik De Pont, een 
pareltje van biodiversiteit waar het gezoem van bijen en libellen de soundtrack vormden 
bij een prachtige bloemenweide. De loop van het Schijn ter hoogte van de Rundvoort 
doet in de zomer denken aan lang vervlogen tijden. In het Gravinnenbos waan ik me 
vaak ver weg van de bewoonde wereld. Op andere eilandjes langs de Antitankgracht, 
de Putse Heide of het Verbrand Bos, kan je zo maar opgeschrikt worden door een weg 
spurtende haas of ree. Ieder seizoen toont dit tijdschrift prachtige afbeeldingen van 
deze en andere oases.

Dit doet dromen van meer. En er is ook meer gaande in de Schijnvallei. Natuurpunt 
Schijnbeemden heeft er de laatste jaren alles aan gedaan om nog meer van deze oases 
te creëren. Er is 74,4 ha natuurgebied aangekocht in het visiegebied ‘Tussen Groot en 
Klein Schijn’. Zo werken we aan een keten van groene gebieden rond de Antitankgracht 
en het Schijn, die door hun grootte nog meer diversiteit toelaten. Sommige zoogdieren 
spreken daarbij erg tot de verbeelding. Bevers en boommarters laten hun kunsten zien 
op de wildcamera’s - en we durven nu ook hardop dromen van otters in de Schijnvallei. 
Met deze extra oppervlakte komt ook extra werk. Tientallen vrijwilligers zetten zich 
met veel liefde in om deze gebieden te beheren. Het doet deugd te zien hoe jong en oud 
samen aan de slag gaan in de mooiste speeltuinen van hun omgeving. Dit zijn plezante 
werkmomenten die energie geven en waarbij we ons inzetten voor natuurbehoud en 
–herstel.

Gedurende de huidige opleving van het coronavirus staat de vrijwilligerswerking op 
een laag pitje. Van zodra we terug van start kunnen gaan, raad ik iedereen aan om 
zich in te zetten als vrijwilliger en die bijzondere eilandjes van dichtbij te 
ontmoeten en te koesteren. Je krijgt er prachtige momenten voor terug!

Wouter Henderickx
voorzitter kern schilde

eilandjes
EDITO

Het Zevenbergenbos in Ranst is een onderdeel van 
het kasteeldomein Zevenbergen. Samen met het 
bosreservaat Muizenbos (eigendom van ANB) en de 
bossen van de Hogenaard ten noorden van de E313 
maakt het Zevenbergenbos deel uit van een complex 
van ongeveer 150 hectare bos- en natuurgebieden ten 
oosten van Antwerpen. 
Het grootste deel van dit natuurcomplex is aangeduid 
als een onderdeel van het habitatrichtlijngebied 
’bossen en heide ten oosten van Antwerpen’. Voor het 
bos complex van Ranst zijn vooral de elzenbroekbossen 
in de beekvalleien van bovenlokaal belang om deze 
habitats en hun biodiversiteit te behouden. Het gebied 
is sinds 1995 een beschermd landschap.

TeksT: John Maes

FoTo’s: eddy MeuleMans, Filip de Vos, lode RubbeRechT

een kaSteelDOmein 
met een illuStere 
geSchieDeniS
De feodale heerlijkheid Ranst en 
Millegem 
De geschiedenis van het kasteeldomein 
Zevenbergen gaat zeker terug tot de 13de 
eeuw. De heerlijkheid Ranst-Millegem 
werd na een erfdeling tussen twee broers 
van de Berthoutfamilie verdeeld tussen de 
heer van het kasteel Zevenbergen en de heer 
van het kasteel Doggenhout in Ranst. Aan 
deze titel waren feodale rechten verbonden 
zoals het cijnsrecht, de jacht en de visserij 
en de lagere rechtspraak. De titel ‘Heer van 
Ranst en Millegem’ was zeer gegeerd en 
in de loop der eeuwen volgden verschil-
lende geslachten en families elkaar op als 
eigenaars van de heerlijkheid Zevenbergen. 
De naam Zevenbergen komt voort van een 
familieoverdracht in 1409 van het domein 

met de heerlijke rechten aan de heer van 
Zevenbergen, een stadje tussen Breda en 
Moerdijk in Nederland. Sindsdien draagt 
het kasteeldomein in Ranst de naam 
Zevenbergen.

Tijdens de 17de eeuw was het kasteel-
domein eigendom van de families 
Houtappel en de Deckere en later door 
huwelijk van de familie le Roy. De familie 
Houtappel ondersteunde in Antwerpen 
de jezuïeten en zorgde voor een Latijnse 
school in de Korte Nieuwstraat. De 
Houtappels financierden ook de aankoop 
door de jezuïeten van het Rivierenhof en 
kasteel Vennenborg. Het indrukwekkende 
praalgraf van de familie bevindt zich in de 
Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. De 
familie le Roy was bekend voor hun beslis-
sende rol bij het tot stand komen van de 
vrede van Munster in 1648. Jacques le Roy, 
heer van Ranst en Millegem, was bekend 
als historicus en schreef een standaardwerk 

over de kastelen in Brabant. Een gravure uit 
deze uitgave toont het kasteel Zevenbergen 
met elementen die nog duidelijk aanwezig 
zijn in het grondplan van het kasteel. 

Bij het begin van de 18de eeuw kwam het 
kasteel in handen van Antonio Ferdinand 
Vecquemans, Baron de la Verre en zoon 
van de voormalige burgemeester van 
Antwerpen. Het kasteel onderging een 
grondige restauratie en het domein werd 
aanzienlijk uitgebreid met de aanleg van 
een geometrisch sterbos, de kern van het 
huidige natuurgebied Zevenbergenbos. 
Dit sterbos is terug te vinden op de 
Ferrariskaart uit 1778. Met zeer gedetail-
leerde hoogtekaarten is de ligging van de 
armen van de ster zoals op de Ferrariskaart 
nog terug te vinden. De door Natuurpunt 
gerestaureerde poort als ingang van dit 
sterbos dateert uit deze periode.

gravure Zevenbergen Le roy 1696
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De familie de Gilman de 
Zevenbergen en hun erfenis
Op het einde van de 18de eeuw 
komt het kasteeldomein in 
het bezit van de aangetrouwde 
familie de Gilman uit Luik. 
Deze familie verkreeg van 
Maria-Theresia van Oostenrijk 
de titel van baron en mocht ‘de 
Zevenbergen’ toevoegen aan 
haar naam. Arnold Ferdinand de 
Gilman de Zevenbergen zou tot 
zijn dood in 1796 de laatste heer 
van Ranst en Millegem zijn want 
de Franse bezetting maakte een 
einde aan het feodaal regime. De 
adel werd tijdens het Hollands 
bewind terug in ere hersteld maar 
de families dienden nu vooral te 
leven van de opbrengsten van 
hun persoonlijke eigendommen 
en in veel gevallen bekleedden ze 
openbare func ties.

Frédéric de Gilman de Zeven-
bergen en Gabriëlle du Bois de 
Nevele kregen in de tweede helft 
van de 19de eeuw 14 kin deren op 
het kasteel Zevenbergen. Van de 
9 zonen zal niemand huwen. Van 
de 5 dochters zal enkel Valentine 

de Gilman de Zevenbergen voor 
nageslacht zorgen. Zij huwde 
met de 5 jaar jongere Josephus 
Van den Berghe, een kunst-
schilder die op het kasteel werkte 
en niet van adel was. Door de 
bezwaren van haar vader tegen 
het huwelijk werd hun eerste 
kind geboren voor het huwelijk 
voltrokken werd. Ze werd door 
haar vader uit het kasteel gezet 
en trok naar Duffel. Ze kreeg 
veel steun van de overste van 
de zusters van Duffel. Later 
vestigde ze zich met haar gezin 
in Booischot.

Ondertussen brak de Eerste 
Wereldoorlog uit en op 8 
oktober 1914 werd het kasteel 
vanuit het fort van Oelegem 
door het Belgisch leger in brand 
geschoten. Deze actie diende om 
te verhinderen dat het opruk-
kende Duitse leger het kasteel 
Zevenbergen zou gebruiken 
als voorpost om Antwerpen 
te beschieten. De nog op het 
kasteel wonende broers en één 
ongehuwde zuster de Gilman 
waren naar Nederland gevlucht. 

Na de oorlog keerden de nog overblijvende 
broers terug naar Ranst en woonden ze in de 
remises op het voorhof die intact gebleven 
waren. Eén na één stierven de ongehuwde 
broers en toen in 1934 de laatste broer 
baron Gaston de Gilman de Zevenbergen 
overleed, was er maar één erfgenaam over. 
Dit was douairière Valentine de Gilman 
die in Booischot verbleef met haar 2 over-
blijvende kinderen. Ze was in 1884 van 
het kasteel verdreven en keerde met haar 
dochter Angèle en haar jongste zoon 
Gaston terug naar Ranst als volle eigenaar 
van het kasteel en 496 ha gronden en lande-
rijen. Om in haar onderhoud te voorzien, 
verkocht ze stelselmatig landerijen en in 
1944 had ze nog 363 ha in eigendom. Haar 
dochter was inmiddels overleden en ze bleef 
over met haar zoon Gaston die aan suiker-
ziekte leed, oorlogsinvalide en ongehuwd 
was. Ze maakte net voor haar dood in 1945 
haar testament op en voorzag de zusters van 
Duffel en het huispersoneel van het grootste 
deel van de erfenis. Toen haar zoon Gaston 
Van den Berghe in 1952 overleed werd het 
testament uitgevoerd.

De zusters van Duffel en het domein 
Zevenbergen 
In 1952 erfden de zusters van Duffel 117 
ha van het kasteeldomein met de ruïnes 

De opzet binnen deze groep is laagdrem-
pelig. Net zoals bij kleine kinderen worden 
de geijkte simpele vragen gesteld zoals “wat 
is dat”, “waarom is dat hier” en “welke soort is 
dat”. Waarom groeit er in het Zevenbergenbos 
slanke sleutelbloem? Waarom is de vlaspoel 
gevuld met kwelwater? Wat is een gekraagde 
aardster? Wat is een wolzwever ? Welke vogel 
is dat? Is dit bos ecologisch waardevol?

Ontelbare natuurvragen worden gesteld 
tijdens veldexcursies, workshops of cursussen 
en geleide wandelingen. Vragen staat vrij. Het 
streefdoel van deze groep is dat we proberen 
de gestelde vragen te beantwoorden en 
vervolgens breiden we de vragenlijst uit over 
het behandelde natuuronderwerp. 
Sommige vragen kunnen niet altijd direct 

beantwoord worden. Dit is geen probleem, 
dan zoeken we het samen op. Hiervoor 
nemen we foto’s en noteren nauwlettend de 
details van het onderwerp. Er wordt door 
iedereen opzoekwerk verricht op zijn of 
haar niveau, en dubbel gecontroleerd tot we 
zeker zijn. Als we binnen onze werkgroep 
het antwoord niet vinden, zetten we de joker 
in door onze vraag te stellen aan specia-
listen buiten de groep. De antwoorden op 
de vragen of de resultaten geven de groep 
een voldoening. We doen aan zelfstudie en 
studie in groep, we leren van elkaar zonder 
verplichting.

De verscheidenheid aan profielen of leeftijd 
in de groep (o.a. metser, laborant, lerares, 
technicus, landbouwer) speelt echt niet mee, 

het is vooral hun gedrevenheid die de kans 
verhoogt op het vinden van antwoorden. 
Bij sommige onderwerpen wordt een eind-
verslag geschreven, bij andere onderwerpen 
blijven er vragen open. Finaal is dit een vorm 
van natuurstudie.
Neen, we zijn geen wetenschappers of 
biologen, gewoon mensen die interesse 
hebben in de magie van de natuur, die 
juichen als ze antwoorden vinden of krijgen 
op hun vragen en zo hun kennis uitbreiden. 
Het profiel van de deelnemers? Niets is 
verplicht, interesse in de natuur is voldoende, 
voorkennis is niet vereist.

Een ander streefdoel van onze groep is onze 
kennis en stand van zaken over ons gebied 
overdragen op de man of vrouw in de straat 
binnen en buiten Ranst. Dit doen we tijdens 
geleide wandelingen. Interactie tussen de 
deelnemers en de gids is zeer belangrijk, 
het is een win-win voor deelnemer en gids. 
Jaarlijks groeit het aantal deelnemers op o.a. 
onze gratis geleide wandelingen die 4x per 
jaar plaatsvinden. 

Naast de educatieve wandelingen en natuur-
studie verrichten we ook heel wat werk-
zaamheden doorheen het jaar, deze acti-
viteiten worden gebundeld in een jaarlijkse 
activiteitenkalender: 

•  nauw samenwerken met de werkgroep 
beheer. Monitoren, opvolgen en 
adviseren van de resultaten van de 
beheerwerken;

•  evolutie van de flora en fauna in het 
gebied (o.a. gevolgen van het klimaat);

•  onderzoek nieuwe beboste percelen of 
akkerland (opvolging successie);

•  jaarlijkse monitoring insectenhotel;

•  activiteiten: workshops voor de groep 
(vb. determinatie grassen, planten, 
paddenstoelen, muizen, cultuurhisto-
risch gegeven van het gebied, micro-
scopisch onderzoek);

•  regelmatig overleg met de groep 
en bijwerken/aanvullen van de 
gidsenmappen;

•  het gidsen van aangevraagde wande-
lingen doorheen het gebied;

•  veldexcursies binnen en buiten het 
gebied;

•  natuurstudie; 
•  via wildcamera opvolgen van de fauna in 

het gebied, opvolgen muizenbestand via 

live-traps; 
•  inrichten van cursussen in samen-

werking met Natuurpunt-CVN 
(2021- cursus zomerbloeiers en cursus 
klimaatverkenner);

•  waarnemingen.be: registreren van flora 
en fauna voor ons gebied;

•  jaarlijkse Opennatuurdag: inrichten 
interactieve activiteiten voor jong en 
oud.

Iedereen is welkom in de werkgroep gidsen 
Zevenbergenbos Ranst. Heb je interesse 
of wil je meer info dan kan je mailen naar: 
michel.levens@skynet.be

van het kasteel en 
enkele pachthoeven. 
Het jachtrecht bleef nog 
voor 30 jaar toegewezen 
aan andere erfgenamen. 
De erfenis kon enkel 
doorgaan op voor-
waarde dat de zusters de 
eigendommen zouden 
aanwenden voor een 
goed doel dat aangepast 
was aan de noden van 
de tijd. Het kasteel werd 
door de zusters terug 
opgebouwd in 1990 en 
samen met de remises 
omgevormd tot een 
bezinningscentrum. In 
2020 trokken de zusters 
zich terug en heeft de 
vzw Hof Zevenbergen het kasteeldomein 
in erfpacht. Het wordt actueel gebruikt als 
een bezinnings- en vormingscentrum met 
overnachtingsmogelijkheid.

Elders op het domein vestigde zich het 
dienstencentrum Zevenbergen, behorende 
tot de vzw Emmaüs, waar verstandelijk 
gehandicapten opgevangen worden.
Een voormalig landbouwperceel werd 
geschonken aan de parochie Ranst ten 

behoeve van de jeugdbewegingen. Na 
het aflopen van het jachtrecht werden 
de bossen en sommige landerijen in 
erfpacht gegeven aan de gemeente Ranst 
als wandel- en speelbos (10 ha) en vanaf 
1998 ook aan Natuurpunt voor de ontwik-
keling van een natuurreservaat (33 ha, 
later uitgebreid tot 45 ha). Natuurpunt kon 
vanaf 2010 uit de erfenis van andere lega-
tarissen van het kasteeldomein nog 7,7 ha 
bossen aankopen (Hogenaard ten noorden 

De werkgroep gidsen Zevenbergenbos, wie zijn we en wat doen we? 
De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers met een interesse voor 
de natuur. Een aantal hebben zich geschoold tot natuurgids, anderen 
hebben onze groep vervoegd omwille van hun interesse in de natuur en 
willen vooral bijleren.

WerkgrOep gidsen ZevenbergenbOs 
en de magie van de naTuur 

TeksT Michel leVens

percelen natuurpunt (groen gekleurd)

Zevenbergen kasteel en sterbos (ferrariskaart)

hof Zevenbergen (em)

geleide wandeling oktober 2020 (foto sylvain Liekens) middelste waterranonkel april 2020 (foto walter verbruggen)
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van de E313) zodat het natuurgebied 52,7 
ha groot is. Natuurpunt heeft momenteel 
een optie om bijkomend 4,9 ha aan te 
kopen aansluitend bij de eigendommen op 
de Hogenaard. 

een unieke 
fauna en flOra
Een geologisch eiland
In grote delen van Ranst en Wommelgem 
ligt een ondiepe kleihoudende schelpen-
laag op relatief geringe diepte. Deze laag 
van ongeveer 2,5 miljoen jaar oud dateert 
uit het einde van het Tertiair en is gevormd 
in een ondiepe zee. Later werd tijdens de 
ijstijden door de wind een deklaag van 
zand en lemig zand afgezet. Na de ijstijden 
boetseerden beken die noordwaarts naar 
het Schijn vloeien het landschap verder 
met vorming van uitgesproken valleien 
met alluviale afzettingen zoals bij de 
Hogenaardseloop en de Keerbeek. Dit 
gefragmenteerd landschap qua bodem-
samenstelling, hoogteverschillen en kalk-
rijkdom maakt van de omgeving van het 
Zevenbergenbos een lappendeken met een 
unieke flora en fauna. 

Oude en jonge bossen met een rijke 
diversiteit
Door de aanwezigheid van een kasteel-
domein met oude bossen treffen we op 
de kalkrijke, leemachtige bodem planten 
aan zoals éénbes, keverorchis, slanke sleu-
telbloem en bosanemoon. Het voorjaars-
aspect van de bossen is spectaculair met 
witte velden van bloeiende bosanemonen.

Op hogere plaatsen waar de bodem meer 
zandig is, werden vooral tijdens de 20ste 
eeuw bossen aangeplant met den en beuk. 
In deze jonge bossen komen geen voor-

jaarsplanten voor omdat de bodem te zuur 
en te droog is. In de beekvalleien werden 
in de eerste helft van de 20ste eeuw veel 
populie ren aangeplant voor de houtop-
brengst. Natuurpunt heeft sinds 2010 
bijkomend 3 ha bos aangeplant. Nieuw 
elzenbos groeit nu op natte plaatsen in de 
vallei van de Hogenaardseloop en sinds 2014 
groeit een nieuw eikenbos op een drogere 
zandrug tussen het Zevenbergenbos en het 
Muizenbos.

Beheer gericht op behoud en toename 
van de biodiversiteit
Sinds de start van het beheer van het 
Zevenbergenbos door Natuurpunt in 
1998 werd een beheerplan opgesteld om 
het gebied te laten erkennen als natuur-
reservaat. Zeer snel bekwam Natuurpunt 
de erkenning van de bevoegde minister en 
kon het beheerteam aan de slag. De oude 
bossen met rijke voorjaarsflora worden 
beheerd met het oog op het behouden 
van de voorjaarsflora, op de aanwezigheid 
van dood hout, op ongelijkjarigheid en 
ongelijk soortigheid van de boomsoorten. 
Deze mozaïekstructuur in het bos creëert 
een rijke biodiversiteit omdat er een ecosys-
teem ontstaat waarbinnen allerlei soorten 
van elkaar afhankelijk zijn. De middelste 
bonte specht en de zwarte specht waren 
vroeger zeldzaam in Vlaanderen omdat er 
in de bossen weinig dood hout aanwezig 
was. Nu nemen we deze spechtensoorten 
regelmatig waar in het Zevenbergenbos. 
429 soorten paddenstoelen, 220 planten-
soorten en 723 soorten nachtvlinders 
werden tot nu toe waargenomen. Bij de 
dagvlinders springen soorten als iepenpage, 
keizersmantel, kleine parelmoervlinder en 
eikenpage in het oog. De hazelworm wordt 
meer en meer waargenomen. De aanleg van 
houtkanten tussen de weilanden, het hooi-
landbeheer en de extensieve begrazing met 

Galloways zorgen voor bloemrijke gras-
landen die bezocht worden door vlinders 
en zangvogels. Tijdens de winter trekken de 
zaden van de zwarte knoop in de weilanden 
grote groepen putters aan.

De meeste populierenbestanden uit de 
vorige eeuw zijn volgroeid en waar het kan 
worden ze door Natuurpunt omgevormd 
tot gevarieerde loofbossen. Op andere 
plaatsen waar de variatie al voldoende 
groot is, laten we populierenbestanden op 
een natuurlijke wijze evolueren en zorgen 
afstervende populierenbomen voor dood 
hout. De dennenbossen op voormalige 
landbouwgronden, met veel bramen in de 
onderlaag, zijn 1 keer gedund om andere 
boomsoorten de kans te geven door te 
groeien en zo de biodiversiteit te verhogen. 
Een volgende dunning is gepland voor de 
volgende jaren.

Naar een klimaat-robuust bos
Opeenvolgende droge zomers, natte 
winters en veel stormen met af en toe een 
extreem nat voorjaar laten zich voelen. 
De eeuwen oude beuken in het oude 
sterbos kunnen slechts ondiep wortelen 
door de kleiachtige schelpenlaag. Bij elke 
storm sneuvelen er enkele exemplaren. 
Alleenstaande beuken komen ook verzwakt 
uit de droge zomers en zomereiken hebben 
het moeilijk door de combinatie van veran-
derend klimaat en stikstofneerslag. De 
aangeplante fijnsparren worden aangetast 
door de letterzetter, een kever uit Oost-
Europa, waardoor ze afsterven. De essen 
vertonen de essentaksterfte waardoor 
ze verzwakken en afsterven. Deze ziekte 
wordt veroorzaakt door een schimmel die 
voor het eerst waargenomen werd in Oost-
Europa. De olmenziekte die tijdens WO 
I uit China gekomen is met manden uit 
olmentwijgen, steekt af en toe de kop op als 

er veel olmen kevers zijn die een schimmel 
overbrengen van boom naar boom. In 
de populierenbossen werden genetisch 
gelijke klonen aangeplant die gevoelig zijn 
voor populieren roest waardoor sommige 
bestanden begin augustus hun blad al 
verliezen en afsterven. Al deze uitdagingen 
geven ons argumenten om het beheerplan 
verder uit te voeren met aandacht voor 
diversiteit in het bos van soorten en leeftijd. 

De toegankelijkheid en de biodiversiteit
Door de ligging vlak bij de dorpskern van 
Ranst en de agglomeratie Antwerpen heeft 
het Zevenbergenbos een belangrijke sociale 
functie. Naast het speelbos en het wandelbos 
van de gemeente heeft Natuurpunt in 
haar eigen gebieden en aangrenzende 
gebieden van ANB en private eigenaars het 
Drogenhofpad met een lengte van 4 km 
uitgestippeld. Er is recent ook een nieuw 
traject geopend door het kwetsbare sterbos 
met de rijke voorjaarsflora. Dit korte traject 
heeft omwille van de mogelijke verstoring 
van de biodiversiteit een beperktere toegan-
kelijkheid, die aangegeven is met borden.

Meer informatie en vrijwilligerswerking 
in het Zevenbergenbos
Een gebiedsfolder met een wandelkaartje 
is te vinden bij het infobord tegenover 
het kasteel Zevenbergen en aan de 
Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105. 

bosanemoon (Lr) grote keverorchis (Lr) begrazing (fdv)

herfstbeeld (fdv)

Vanuit de Drogenhofschuur voeren vrijwil-
ligers beheerwerken uit op maandagvoor-
middag en de eerste zaterdagvoormiddag 
van elke maand. Iedereen is welkom om 
het natuurgebied in de toekomst mee 
vorm te geven. Het project steunen voor 
de financiering van bijkomende aankopen 
kan door storting op rekeningnummer 
van Natuurpunt BE56 2930 2120 7588 

met vermelding van project 7744 – 
Zevenbergenbos. Voor giften vanaf 40 euro 
wordt een fiscaal attest afgeleverd.

Meer info kan je verkrijgen via 
zevenbergenbos@natuurpunt.be 
en de afdelingswebsite 
www.natuurpuntschijnbeemden.be/
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japanse lork – Larix  kaempferi gravinnenbos

Midden oktober zag ik aan de voet van 
een van deze lorken een massa heldergele 
paddenstoelen staan. Bij het bekijken van 
de paddenstoel bleek het om een buisjes-
zwam te gaan: aan de onderkant van de 
hoed zaten geen plaatjes maar buisjes met 
gaatjes. Op de steel, iets onder de hoed, zag 
je een ringvormige verdikking. Ik dacht 
meteen: dit kan niet anders dan de gele 
ringboleet zijn.

gele ringBOleet – 
SuilluS grevillei 
Beschrijving
De diameter van de hoed kan variëren van 
2 tot 12 cm; de convexe bovenkant is bij 
vochtig weer erg kleverig en glanzend. De 
kleur van de hoed is variabel: geel, goudgeel 
tot roodbruin. Er zouden ook een enkele 
keer witte vormen voorkomen: de zoge-
naamde albino’s. De gele buisjeslaag is 8 tot 
10 mm dik; de gaatjes, met een diameter 
tot maximum 1 mm, zijn onregelmatig van 
vorm. Bij druk verkleuren de poriën zeem-
kleurig. In de buisjes worden bleekgele 
sporen gevormd op viersporige steeltjes 
of basidiën. De sporen zijn ellipsoïde van 

de gele 
ringbOleeT, 
een TrOuWe 
meTgeZel 
van de lOrk

TeksT en FoTo’s sTaF bRusseleeRs

Als verwoed fietser maak ik 
vaak gebruik van de schitterende 
fietsroute langs de Antitankgracht. 
Hier kan je nog volop genieten 
van een ongerepte natuur, vrij 
van uitlaatgassen. Vlak tegen het 
jaagpad langs de Antitankgracht 
in ’s-Gravenwezel staan er aan de 
rand van het Gravinnenbos her en 
der enkele monumentale Japanse 
lorken. Deze naaldbomen zijn 
bijzonder doordat zij in tegenstel-
ling tot sparren en dennen in de 
winter hun naalden verliezen.

vorm en meten gemiddeld 8,5 x 3,5 µm. 
De cilindrische steel, met een ring onder de 
hoed, is 40 à 100 mm lang met een diameter 
van 10 tot 20 mm, meestal met een verdik-
king onderaan. Onder de wollige witte ring 
zit er vaak een band van rossige stipjes, die 
bij veroudering bruin verkleuren.

ecOlOgie en 
vOOrkOmen
De gele ringboleet is een heel kieskeurige 
zwam: hij leeft uitsluitend in symbiose 
met larikssoorten. Hij prefereert vooral 
zandgronden: de reden dat hij algemeen 
is in de Voorkempen en de Kempen. Er 
moeten uiteraard wel lorken in de buurt 
staan. Worden de lorken gekapt dan gaan 
meteen ook de bijhorende zwammen voor 
de bijl. Als de zomer voldoende nat is, kan 
de zwam al opduiken vroeg in augustus en 
nieuwe vruchtlichamen ontwikkelen en 
als nachtvorst achterwege blijft, tot ver in 
oktober. 

Dubbelganger
De bruine ringboleet – Suillis luteus wordt 

vaak verward met wat oudere exemplaren 
van de gele ringboleet. Deze boleet groeit 
evenwel nooit samen met lorken maar altijd 
met grove den, Corsicaanse den of andere 
tweenaaldige dennen. Ook onder sparren 
duikt hij regelmatig op. De ring van deze 
boleet is niet wittig maar heeft een paarse 
schijn. Als je de steelzone onder de ring 
bekijkt kan je ze gemakkelijk uit elkaar 
houden: die is niet rossig maar eerder gelig.

Waardboom
De gele ringboleten uit het Gravinnenbos 
leven samen met de Japanse lork – Larix 
kaempferi. Er zijn wereldwijd een 10-tal 
larikssoorten bekend. Alle soorten zijn 
winterkaal. De naalden staan spiraalvormig 
langs de langloten: de jonge twijgen. Op 
de kortloten: de oudere twijgen, staan de 
naalden in toefjes. De Europese lork is 
inheems in de Alpen en het Tatragebergte. 
In de vorige eeuw, na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog, werden in België 
veel Japanse lorken en een kruising van de 
Europese- en de Japanse lork aangeplant. 
De Japanse lork is gemakkelijk te herkennen 
aan de sterk gekromde zaadschubben van 
de kegels: net roosjes!

BeknOPte ecOlOgie 
van Zwammen
Paddenstoelen zijn de vruchten van een 
zwamvlok of mycelium: bundels van lang-
werpige cellen die zich in de bodem of in een 
ander substraat bevinden. Deze celstrengen 
vormen het eigenlijke organisme: de fungus.

Ecologische groepen
We kunnen de zwammen of fungi onder-
verdelen in drie ecologische groepen 
naar gelang de manier waarop ze aan hun 
voe dingsstoffen komen.

Opruimers of saprofyten halen hun energie 
en voedingsstoffen uit dood organisch 
materiaal: plantenresten zoals stronken, 
stammen, takken, afgevallen bladeren, 
maar ook dierlijke resten worden niet 
versmaad. Deze fungi beschikken over 
speciale enzymen waarmee zij cellulose 
en ander houtstoffen kunnen verteren. 

De recyclage van het organisch afval door 
deze opruimers levert aan de planten weer 
bruikbare voedingstoffen.
Enkele typische opruimers: elfenbankje, 
gewone zwavelkop, nevelzwam, helm-
mycena, berkenzwam, enz.

Boombegeleiders of symbionten. De 
zwamvlok of mycelium leeft hier in symbiose 
met de haarwortels van de boom, struik of 
plant. Hierdoor wordt het wortelstelsel van 
de plant sterk vergroot wat de opname van 
water en mineralen sterk bevordert. De 
zwam krijgt in ruil van de plant de nodige 
koolhydraten of suikers en andere nuttige 
voedingsstoffen, die hij door het ontbreken 
van bladgroen niet zelf kan aanmaken. 
Deze zogenaamde ectomycorrhiza vorming 
is dus een echte win-win-situatie voor beide 
organismen. Een aantal algemene boombe-
geleiders: vliegenzwam, gewoon eekhoorn-
tjesbrood, gewone heksenboleet, enz.

Parasieten of biotrofe schimmels leven ten 

gele ringboleet 
gravinnenbos

koste van hun gastheer of waardboom: het 
zijn dus echte profiteurs. Als uiteindelijk de 
waardboom het loodje heeft gelegd, leven 
veel van die parasitaire zwammen nog 
jaren verder als saprofyt op het dode hout. 
Deze zogenoemde necrotrofe parasie ten 
zie je veel bij verzwakte bomen langs 
wegen en dreven. De oorzaken zijn divers: 
lucht verontreiniging, verdichting van de 
bodem door parkeren, verlaagde grond-
waterspiegel, klimaatverandering…
Een aantal parasieten die we vaak zien: 
echte- en sombere honingzwam, biefstuk-
zwam, echte tonderzwam, harslakzwam, 
reuzenzwam, zwavelzwam.

Bronnen en literatuur: 
Noordeloos M.E., Den Bakker H.C., van der Linde 
S. (2018), Flora Agaricina Neerlandica, Volume 7, 
Boletales/Russulales, uitgeverij Candusso
Kuyper T.W., Dam N. (2019), Basisgids Paddenstoelen, 
Uitgeverij KNNV
Mitchell A., Wilkinson J., (1997), TIRION BOMEN-
GIDS - Kennen en herkennen - 600 soorten naald- en 
loofbomen, uitgeverij Tirion, Baarn

gele ringboleten in het gravinnenbos

gele ringboleet hoedhuid/gaatjes/buisjes

gele ringboleet sporen

rossige steelzone onder ring

japanse lork/kegel

gewoon elfenbankje

vliegenzwammen gravinnenbos bij berk biefstukzwam parasiet op zomereik
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• Via onderstaande link kan je natuur -
filmpjes uit onze afdeling bekijken die 
door Marc Gorrens met de wild-camera 
werden gemaakt.

www.youtube.com/channel/
UCIK_hMRKPjE1Tippg13AtlQ/videos

gespOT

Bever 
(CastOr FIBer)

In de Schijnbeemden van vorige 
winter verscheen een uitge-
breid artikel over bevers in de 
Schijnvallei. Ze horen echt 
bij onze inheemse natuur 
en landschap en waren goed 
voor een artikel in Gazet van 

Antwerpen van 8 november.

Gespot door

Gerda Verlinden e.a., langs 
het Albertkanaal in Oelegem

BIeFstukzwam 
(FIstuLINa hepatICa)

De biefstukzwam heeft zijn naam niet gestolen. Hij heeft een 
typisch biefstukrode kleur en scheidt bloedachtig sap af. 
In het Frans wordt hij langue de boeuf genoemd, in het Duits 

spreekt men over oschenzunge. De zomereik 
is de favoriete boom van deze zwam.

Gespot door

Hilde van der Hallen, Rivierenhof

eurOpese hOOrNaar 
(vespa CraBrO)

De Europese hoornaar met alle kleuren 
van de Belgische driekleur is fors groter 

dan een gewone wesp, maar is minder 
agressief naar mensen toe. Hij is groter 
en breder dan de uitheemse Aziatische 

hoornaar die bijna volledig zwart is.

Gespot door

Goedele Fret, Ranst

hOutkNOtszwam OF 
dOdemaNsvINger 

(XyLarIa pOLymOrpha)

De houtknotszwam behoort tot de stam van de zakjes-
zwammen (ascomyceten). Hij groeit alleen of in groepjes op 
dode stronken van loofbomen, vooral beuken en eiken. Zijn 
2de naam ontleent hij aan zijn typisch knotsvormig, vinger-

vormig zwarte uiterlijk, een beetje zoals dode vingers…

Gespot door

Ilja Cremers en Hilde van der Hallen, 
in de buurt van Ertbrugge 

kOperwIek 
(turdus ILIaCus)

De koperwiek behoort tot de 
familie van de lijsters en is in 
Vlaanderen een wintergast. 

Je kan hem vooral vinden op 
besdragende struiken in parken 

en tuinen van eind september 
tot einde maart. De roest-

kleurige vlek op de flanken en de 
onderkant van de vleugels gaf hem 

zijn naam.

Gespot door

Kris Ferdinand, Oelegem

merIaNsBOrsteL 
(CaLLIteara pudIBuNda)

De meriansborstel is een nachtvlinder uit de familie van de 
spinneruilen. De vlinder is niet opvallend, de rups des te meer. 
De wittige ‘scheerkwasten’ op de rug en een ‘pijl’ van rode 
haren op het achterlijf maken het dier duidelijk herkenbaar.

Gespot door

Ingrid Willemen, Kasteeldreef Ranst

rOde OF eurOpese eekhOOrN 
(sCIurus vuLgarIs)

Rode eekhoorns zijn knaag-
dieren die, in tegenstelling 

tot wat velen denken, niet 
zo graag eikels lusten. Ze 
eten wél paddenstoelen, 
zaden van naaldbomen 

en zelfs … jonge vogels. 
In het Te Boelaarpark 

zitten er al jaren een 5-tal 
dieren. Je kan ze op zowat 

elk moment waarnemen, 
zeker als je rustig blijft 

kijken.

Gespot door

Jens Verwaerde, 
Te Boelaarpark in Borgerhout

foto: Ruben Van Alstein

waterraL 
(raLLus aquatICus)

De waterral laat zich weliswaar niet vaak zien, maar maakt 
zijn aanwezigheid geregeld duidelijk door een kenmerkend, 

gillend geluid dat een aantal keer, maar telkens wat zwakker, 
herhaald wordt. Bij strenge vorst zullen de meeste vogels 

verder naar het zuiden trekken.

Gespot door

Kris Ferdinand, De Pont
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geWOne 
agrimOnie

(agrimOnia  
eupaTOria)

Soms heb je als natuurfotograaf 
ook gewoon geluk… 
Meestal moet ik verschillende keren teruggaan naar 
eenzelfde plek om een bepaalde soort of landschap 
onder ‘mijn gedroomde omstandigheden’ in beeld 
te brengen. Ik schrik er dan ook niet voor terug om 
hiervoor uren in een schuiltentje te zitten wachten 
op dat ene moment. Maar op 8 september was dit 
alles niet nodig: de actie gebeurde midden in onze 
tuin in Ranst.

Een juveniele sperwer had ‘als ontbijt’ een Turkse tortel verrast 
en zat met zijn prooi op een 12-tal meter van het achter-
raam van onze living. Het was mijn echtgenote die me alar-
meerde met de melding: “er zit een grote vogel op het gazon” 
… Gelukkig kon ik vanuit de salon al even checken en had ik 
gezien dat het een sperwer was en wist onmiddellijk dat dit 
een unieke gelegenheid was om beelden te maken! Maar ik 
besefte ook dat ik zeer voorzichtig moest naderen om tot bij 
het raam te geraken. Bij de minste beweging in huis zou hij 

TeksT kaRl helleMans - FoTo’s lode RubbeRechT

In de Bloemen-en insectentuin in Schildehof vinden 
we ook de gewone agrimonie. Het is een plant uit 
de rozenfamilie die van juni tot september bloeit en 
volgens de Rode lijst tot de gevoelige soorten behoort.

De gewone agrimonie is een overblijvende plant die tot 1,2 m 
hoog kan worden en voorzien is van een kruipende wortelstok 
die al of niet vertakt is.
De stengel is bezet met korte en lange klierloze haren.
De donkergroene bladeren, waarvan de ondersten een wortel-
rozet vormen, hebben aan de onderzijde geen of weinig kleurloze 
klieren. Deze klierknopjes verspreiden bij wrijving soms een 
zwakke appel- of abrikozengeur. Daarnaast is de onderzijde van 
de bladeren bezet met lange haren. De bladeren zijn geveerd 
en hebben afwisselend paren van grote en kleine, gezaagde 
deel blaadjes. Daarenboven hebben de bladeren gezaagde 
steunblaadjes.

BlOemen
De bloeiwijze is aarvormig. De goudgele 
bloemen zijn 0,5 -1 cm in doorsnede en 
bevatten meestal tien of twaalf meel-
draden en vijf kroonblaadjes. Omdat 
agrimonie tot de rozenfamilie behoort, 

acTie in de Tuin…
sperWer vangT 
Turkse TOrTel!
TeksT Filip de Vos 
FoTo’s Filip de Vos en MaRiJke sieMons

The making of… (foto marijke siemons)

heeft ze een bloem van het type 1 (zie tekening) maar ze levert 
geen nectar, enkel stuifmeel! Spontane zelfbestuiving lijkt veel 
voor te komen. 

De rijpe schijnvrucht (vruchtbeginsel en bloembodem zijn 
met elkaar vergroeid) vertoont over de hele lengte groeven en 
is voorzien van stekels waarvan de onderste niet teruggeslagen 
zijn. Door middel van de gekromde stekels kunnen de schijn-
vruchten meereizen met dieren en mensen en zo voor de 
verspreiding van de plant zorgen.

BiOtOOP
Gewone agrimonie is een plant die houdt van zonnige tot licht 
beschaduwde plekjes en een matig droge tot vochtige, gewoon-
lijk kalkhoudende grond. Koeien en paarden laten de plant links 
liggen.

BetekeniS van 
De naam
Het Latijnse “agrimonia” 
is een verbastering van het 
Griekse "argemone" en komt 
van "argemon" d.i. een witte 
vlek op het hoornvlies. Dit 
is de naam van een papaver-
soort (Papaver argemone) 
waarvan het witte melksap 
als middel tegen deze 
oogziekte werd aangewend.
Het geslacht "Argemone" 
werd zo genoemd om 
ver wantschap met die 
papaver soort uit te drukken. 
Wat ingewikkeld dus.

Voor het Latijnse woord 
“eupatoria" bestaan er 
meerdere verklaringen. 
Eentje daarvan legt de oorsprong bij “eupatorion” een oude 
Griekse naam voor het koninginnenkruid (Eupatorium canna-
binum) afgeleid van de koning van Pontus: Mithridates Eupator 
(132 - 103) v. Chr., kenner van geneeskrachtige planten.
Een andere mogelijkheid is dat het een verbastering is van 
"hepatorius" (van hepar, hepatos) = lever. De naam zinspeelt dan 
op het gebruik tegen leverziekten (zie ook Dodoens). De tweede 
verklaring is waarschijnlijk het meest plausibel.

Bronnen
Backer C.A.,(2000), Verklarend woordenboek van wetenschappelijke planten-
namen, Veen, Amsterdam
Bloemen- en insectentuin in Schildehof, Vereniging voor Milieueducatie Provincie 
Antwerpen
Genaust H., (1996), Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen, 
Birkhäuser Verlag Basel-Boston-Berlin
Gids voor geneeskrachtige planten, Reader's Digest NV, Amsterdam en Brussel
Heimans E.,Heinsius H.W.& Thijsse J.P., (1983), Geïllustreerde Flora, Versluys 
Amsterdam, 22ste druk
Mennema J. (1994), Heimans, Heinsius en Thijsse's Geïllustreerde Flora, Den 
Gulden Engel, Antwerpen 23ste geheel herziene druk
van der Meijden R., (2005), Heukels' Flora van Nederland, Noordhoff
Weeda E.J., Westra C., Westra T. & Westra R., (1985), Nederlandse Oecologische 
Flora, IVN

schijnvruchten

zeker opvliegen. Na enkele minuten wachten was de sperwer 
wat bekomen van de adrenaline van zijn vangst en kon ik zeer 
rustig, plat op de buik, gebruik makend van de tafel en stoelen 
als schuiltent (zie ‘the making of ’), met mijn statief en telelens, 
tot op een halve meter van het raam geraken. Om zo weinig 
mogelijk scherpte te verliezen door het dubbel glas probeerde 
ik zo “loodrecht mogelijk” door het raam te fotograferen. Om 
een mooie rustige achtergrond te bekomen zette ik mijn statief 
op de laagst mogelijke positie. 

En dan was het puur genieten: gedurende 30 minuten lang heeft 
deze prachtige roofvogel zijn prooi gepluimd en opgepeuzeld en 
bleef hij tussen de hapjes telkens zeer alert zijn kop oprichten om 
de omgeving te ‘scannen’. 

Zonder enige aanleiding (of ik heb het in ieder geval niet gezien) 
vloog de sperwer met zijn prooi op: maar niet zonder nog even 
een souvenirtje achter te laten …

Dank je wel Sperwer voor dit topmoment!
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bekijk Ons aanbOd 
Op de siTe van 

scHijnvallei en plaaTs 
jOuW besTelling!

> U mailt het/de artikel(s) met als onderwerp 
    'bestelling + uw artikel(s)' naar info@schijnvallei.be
> U vermeldt artikelnaam en het gewenste aantal
> U vermeldt uw eventuele lidnummer van Natuurpunt

> U krijgt een bevestigingsmail van ons met bestelnummer en te betalen bedrag
> U betaalt dit bedrag via overschrijving op het rekeningnummer BE67 9791 3075 4587 van Natuurpunt Schijnvallei met 
    vermelding van het bestelnummer. We spreken een moment af om uw bestelling coronaproof op te halen te Wijnegem.

U kan bij ons ook alles bestellen wat er bij de winkel van Natuurpunt op voorraad is. Vermeld in dat geval het artikelnummer en de benaming 
zoals het op de website van Natuurpunt staat. Let wel: het kan tot 2 weken duren voordat de artikels in Wijnegem beschikbaar zijn. 
We zullen u dan verwittigen om een afhaalmoment af te spreken.

Er warEn EEns…
nesTkasTacTie vOOr 
de maTkOp, de specHT 
Onder de meZen

TeksT: philip baRbaix

In oktober en november hingen vrijwilligers van de 
Vogelwerkgroep tien nestkasten op voor de matkop, 
een mezensoort die zijn nest uitpikt in rot hout. 
De kasten zijn echte kunstwerkjes die vakkundig in 
mekaar getimmerd werden door vogelkenner Johan 
Meeus. Ze werden geplaatst in verschillende natuur-
reservaten in Wommelgem, Wijnegem, Oelegem, 
Schilde en ’s-Gravenwezel, langs het Schijn en de 
Antitankgracht.

Over De matkOP
De matkop is een fascinerend lid van de mezengilde. De soort 
pikt zelf zijn nest uit in deels verrotte berken, palen en hekken. 
Vanaf januari kunnen de vogels al bezig zijn met de voorberei-
ding van hun nest. Tijdens het uitpikken wordt het grootste deel 
van de houtschilfers tot wel 5 meter van de nestplaats gedragen, 
waarschijnlijk om de nestplek voor predatoren te verbergen. 

Zowel de vrouwtjes als de mannetjes maken de nestholte. Het 
vrouwtje bouwt het nest en het mannetje inspecteert het. Tijdens 
het broeden brengt het mannetje regelmatig insecten aan 
waaronder vliegen, mieren, kevers, luizen, enz. Dat voederen 
kan gebeuren in of buiten het nest. Zodra het nest voltooid is, 
houdt het koppeltje zich stil voor de rest van het broedseizoen. 
Door de vroege voorjaarszang en het discrete gedrag is de soort 

weinig opvallend. Hierdoor viel wellicht niet op hoe snel de 
afname (van de soort) verliep, ook in Vlaanderen, waar ze tegen-
woordig als kwetsbaar vermeld staan op de Vlaamse Rode Lijst 
van broedvogels.

Vroeger was de soort ruimer verspreid dan nu, hoewel nooit echt 
talrijk en altijd te vinden in vochtige gebieden met veel berken, 
wilgen of rotte boomstronken. De reden voor de achteruitgang 
is onduidelijk. In bosgebieden is het mogelijk dat grote bonte 
spechten vaker nesten van matkoppen kapen dan voorheen. 
Ongetwijfeld zijn er meerdere factoren die bijdragen tot de 
achteruitgang van de soort: verlies aan biotoop, gebrek aan 
geschikte nestplekken, minder insecten, enz. Sommige van die 
oorzaken vereisen een internationale aanpak, daar kan je als 
lokale vogelwerkgroep moeilijk het verschil maken. Maar nest-
gelegenheid nabootsen, daar kan je wel iets mee.

BijZOnDere neStkaSten
Vogelkenner Johan Meeus (53) uit Wommelgem is al sinds zijn 
jeugd gefascineerd door vogels. De matkop behoort tot één van 
de soorten die tot zijn verbeelding spreken. Vroeger zag hij de 
soort regelmatig in de regio, vandaag zijn ze een zeldzaamheid. 
Tijdens een vergadering van de Vogelwerkgroep van Natuurpunt 
Schijnbeemden afgelopen zomer kwam Johan met het idee om 
nestkasten voor matkoppen te maken. Hij putte hiervoor inspi-
ratie uit een artikel van een nieuwsbrief van het British Trust 
for Ornithology. Het artikel beschrijft gedetailleerd hoe Engelse 
onderzoekers succesvol geëxperimenteerd hebben met speciale 
nestkasten voor matkoppen.

Johan maakte in totaal tien nestkasten, waarbij hij elk exemplaar 
vulde met spaandertjes van berkenhout die samengedrukt 
op vermolmd hout lijken. De vogels krijgen zo de indruk dat 
ze een holte aan het uitpikken zijn in een vermolmde boom. 
Voor de nestkast bevestigde Johan een stuk berkenschors om 
het geheel ‘een natuurlijke look’ te geven. Het resultaat: tien 
absolute kunstwerkjes waarvan we met de Vogelwerkgroep 
hopen dat er minstens één tot een succesvol broedgeval van 
matkop leidt.

matkop (foto Kris ferdinand)

nestkast (foto philip barbaix)

Er waren eens drie kikkers, Kwaak, Plons 
en Tsiep. Ze woonden gezellig met z’n 
drietjes in een grote tuin en hadden het 
daar best naar hun zin. 

Hoe waren ze daar ooit terechtgekomen? 
Dat blijft een mysterie. Hadden kinderen 
hen meegebracht in een emmertje? Waren 
ze als heel jonge kikker ergens aan blijven 
hangen en zo meegebracht naar de tuin? 
Had de ooievaar hen laten vallen? De 
tuin was begrensd door hoge tuinmuren 
of huizen, dus nergens een ‘poort’ naar 
‘buiten’.

Toen ze hier pas woonden, moesten 
ze echt uit hun doppen kijken. In de 

huizen die bij de tuin hoorden, woonde 
namelijk ook een poezenkoppel, Poessie 
en Flupke. Voor hen moesten ze altijd op 
hun hoede zijn, want deze 2 snoodaards 
hadden al hun grote broer Rana de kop 
afgebeten.
Maar gelukkig verdween twee jaar 
geleden al één kat en 8 maanden later 
hadden ze het rijk weer voor zich alleen.

Meestal was het ook vrij rustig behalve 
wanneer de haag gesnoeid werd. Niet 
alleen was er dan heel veel lawaai, maar 
moesten ze ook opletten dat ze niet 
vertrappeld of geplet werden onder 
voeten en ladders of gespiest door harken 
en schoffels.

Aan de ene kant van de tuin vonden ze 
tussen de bloemen en struiken heel veel 
insecten. De andere kant vormde een 
goede en vochtige schuilplaats onder de 
uitgebreide bodembedekkers. Af en toe 
deden ze ook al eens een terrasje of namen 
ze een plons in het – kleine – badje dat de 
mensen uit de huizen hadden klaargezet.

Was dit dan het kikkerparadijs? Nou, niet 
echt, hun horizon was dus beperkt. Een 
uitstapje naar achterliggende tuinen kon 
nog wel, maar verdere sprongen werden 
telkens gestopt door een muur of een huis. 
Eén ding was zeker, hun droom van grote 
vijvers en veel vrouwtjes zou altijd een 
droom blijven…

TeksT en FoTo’s: MaRleen Van sTRydonck
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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 per-
sOnen meT cOvid19 Of meT ZiekTesympTOmen die daarOp 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.

Natuurpunt kern Schilde heeft de voorbije jaren haar ledenaantal zien 
groeien tot bijna 500 leden en heeft door een actief aankoopbeleid in de 
gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor het beheer van 85 ha 
natuurgebied. In 2021 zal de beheerde oppervlakte door bij komende 
aankopen nog toenemen.

Om de diverse aspecten van de verenigingswerking zoals natuurbeheer, natuurstudie 
en educatie blijvend te kunnen uitvoeren, zal de structuur van NP kern Schilde binnen 
de afdelingswerking van Natuurpunt Schijnbeemden geoptimaliseerd worden. Het 
intern reglement van Natuurpunt biedt hiervoor het nodige houvast.

Het werkingsgebied van NP kern Schilde valt samen met het grondgebied van de deel-
gemeenten Schilde en ’s-Gravenwezel.

Conform het intern reglement van Natuurpunt zal NP kern Schilde jaarlijks een leden-
vergadering organiseren, waarop alle leden woonachtig in Schilde uitgenodigd worden. 
Normaal gesproken is dat in de loop van de maand januari.
Omwille van Covid 19 zal dit helaas niet kunnen doorgaan en verschuiven we deze 
ledenvergadering naar een later tijdstip afhankelijk van de evolutie van de pandemie. Als 
publieke activiteiten terug mogelijk zijn, dan gaan we dit ruim op voorhand inplannen. 
De uitnodiging hiervoor zal in dit tijdschrift worden gepubliceerd.

In tussentijd heeft het oude bestuur van NP Kern Schilde zich reeds omgeschakeld in 
functie van de geoptimaliseerde kernwerking. Voorzitter wordt Wouter Henderickx; 
secretaris blijft Lode Rubberecht; penningmeester blijft Erik Daems en Paul Reyntiens 
zal de activiteiten coördineren.
De functies van penningmeester en activiteitencoördinator worden tijdens de nog in te 
plannen ledenvergadering van 2021 verkiesbaar gesteld. Gegadigden mogen vanaf nu 
hun kandidatuur, voorzien van een motivering, bezorgen aan Lode Rubberecht. 
(lode.rubberecht@skynet.be).

cursus: 
ZOmerblOeiers 
(ransT)
Wegens de coronamaatregelen 
kon deze cursus niet doorgaan 
in het voorjaar van 2020. 
Daarom een nieuwe poging.

Zomerbloeiers zijn een grote groep 
inheemse landplanten die bloeien tussen 
eind mei en eind oktober. We bekijken ze 
botanisch en belichten hun verhalen en/
of gebruik.
Zo bijvoorbeeld de grote klaproos die 
iedereen kent van het hartverscheurend 
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.
De cursus bestaat uit één theorie les en twee 
praktijkexcursies in het Zevenbergenbos. 
De tweede excursie is een maand later 
zo kunnen we ook de successie van de 
zomerbloeiers bekijken.

Inschrijven kan enkel via de link 
www.natuurpunt.be/agenda/nieuwe-
data-cursus-zomerbloeiers-ranst-36746
Wanneer? 25/05/2021, 19u30 tot 22u30
29/05/2021 van 14u00 tot 17u00
26/06/2021 van 09u00 tot 12u00
Waar? Pastorij Ranst (enkel theorieles), 
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst
Prijs: 27€
Begeleider: Hans Vermeulen, 
Natuurpunt CVN
Org.: Natuurpunt Schijnbeemden, 
werkgroep Gidsen Zevenbergenbos
Info: 0473 99 26 78
michel.levens@skynet.be

(foto zomerbloeier hiernaast) 
harig wilgenroosje - epilobium hirsutum

algemene vergadering 
naTuurpunT scHijnvallei
Vrijdag 26 maart 2021

Alle leden van Natuurpunt uit het werkingsgebied van de regionale 
vereniging Natuurpunt Schijnvallei vzw (afdelingen Natuurpunt 
Antwerpen Stad, Natuurpunt Schijnbeemden en Natuurpunt 
Voorkempen) worden uitgenodigd op onze jaarlijkse Algemene 
Vergadering van vrijdag 26 maart. Op de agenda staat het werkings-
verslag en financieel verslag van 2020, het jaarprogramma en de 
begroting voor 2021 en het nieuwe beleidsplan 2022-2026. Na afloop 
van het formele gedeelte kan er bijgepraat worden bij een hapje en 
een drankje. De bijeenkomst start om 20u en gaat – onder voorbe-
houd van de geldende coronamaatregelen – door in de conferentie-
zaal van Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in 
Wijnegem. Indien een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, gaat de 
vergadering digitaal door.

Inschrijven is verplicht via het secretariaat 
(info@schijnvallei.be of 03 354 55 06) waar één week 
voor de vergadering ook de nodige documenten kunnen 
worden opgevraagd.

film HOlland
Zondag 28 februari 2021

Holland – Natuur in de Delta is een (her)ontdekking van Nederland; 
een ode aan onze rivieren en kustgebied en de rijke natuur die zij onze 
delta brengen. De zeearend strijkt neer in een hoge boom aan de rivier. 
Hij is hier al eeuwen niet geweest en herkent het gebied nauwelijks. 
Lang is de natuur de grootste kracht geweest in het deltagebied dat nu 
Nederland heet. We zien de ontwikkeling naar onze tijd door de ogen 
van verrassende, kenmerkende dieren die de rivierdelta al lang voor 
ons bevolkten. Naast de zeearend is dat bijvoorbeeld de bever, net als 
wij barrières bouwend en geulen gravend tegen het water. Maar ook de 
haas ‘de cheetah van de polder’, het onbekende pimpernelblauwtje en de 
epische reis van het stekelbaarsje naar zijn paaigronden. Zij laten ons de 
dynamische wereld boven en onder water zien.

Regisseur:  Mark Verkerk (De Nieuwe Wildernis)
Cast:  Carice van Houten en Bram van der Vlugt
Genre:  natuurfilm
Lengte:  95' minuten
Kijkwijzer:  alle leeftijden
Website:  hollanddefilm.nl
Copyright:  EMS films/Frans Lemmens

Datum : zondag 28 februari 2021
Locatie: GC ’t Gasthuis theaterzaal
Turnhoutsebaan 199 - 2110 Wijnegem
Tijdstip: 2 filmvoorstellingen: 14u- 15u45
    16u- 17u45
Prijs: €4 leden/ €5 niet-leden (kaarten enkel vooraf te bestellen)
BE 67 9791 3075 4587 van Natuurpunt Schijnvallei
Info bij Natuurpunt Schijnvallei vzw
Tel: 03/354 55 06 - Mail: info@schijnvallei.be
Een activiteit van Natuurpunt Schijnvallei i.s.m. 
Natuurpunt Voorkempen, Natuurpunt Schijnbeemden en 
Natuurpunt Antwerpen Stad.

OpennaTuurdag
Zondag 28 maart 2021

Voorjaarsbloei in het Zevenbergenbos te Ranst
Tijdens de laatste week van 
maart begint de bloei van 
de bosanemonen, slanke 
sleutelbloemen en vele 
andere voorjaarsbloeiers 
in het Zevenbergenbos. 
Natuurpunt nodigt u uit 
om dit uniek natuurland-
schap in de korte bloei-
periode te bezoeken. Op 
zondag 28 maart 2021 is 
het volledige natuurgebied 
vrij toegankelijk op de paden van 10 uur tot 17.30 uur om te genieten 
van de voorjaarsbloei.
Het vertrekpunt voor de vrije en geleide wandelingen is de 
Drogenhofschuur in de Schawijkstraat 105 te Ranst. Parkeergelegenheid 
is voorzien in de Driepikkelhoeveweg aan het kerkhof van Ranst, 
fietsen stallingen zijn voorzien aan de schuur. De geleide wandelingen 
zijn gratis en vertrekken om 10.30 uur, 11 uur, 14 uur en 14.30 uur. 
Instappen in de vrije wandellus kan ook aan het kasteel Zevenbergen, 
Kasteeldreef te Ranst.
Voor kinderen en gezinnen zijn er verschillende activiteiten. In de 
Drogenhofschuur zijn de kleine geheimen van de natuur zichtbaar met 
een stereomicroscoop en een compilatie van filmpjes met een wild-
camera toont de wilde dieren die in het natuurgebied leven.
Het terras van het natuurcafé “Drogenhofschuur” biedt een onver-
getelijk uitzicht op de vlaspoel en het natuurgebied en het is er heerlijk 
genieten van warme en koude dranken, soep en pannenkoeken.

De aangekondigde activiteiten gaan door onder voorbehoud 
van beperkende maatregelen omwille van corona. 
Info: zevenbergenbos@natuurpunt.be of 0476 31 58 34

naTuurpunT 
kern scHilde 

sTrucTureerT 
ZicH

TeksT lode RubbeRechT

Zeearend (bron: ems films)

bosannemoon foto Lode rubberecht
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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” 

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) 

acTie paddenOverZeT 
2021 in scHilde

TeksT lode RubbeRechT

Ondanks Covid 19 en het feit dat we laat in november 
nog volop amfibieën in onze tuin en natuurgebieden 
tegenkwamen, zullen de dieren ergens in februari 
2021 terug beginnen trekken om te gaan paren.

nieuWs van OnZe 
planTen-en 
ZWammenWerkgrOep
De activiteiten van de 
Planten- & zwammen-
werkgroep op dins dag- 
en vrijdagvoormiddag 
zijn door de corona-
maatregelen opge-
schort voor onbe-
paalde tijd. Zodra we 
groen licht krijgen 
van Natuurpunt en de 
regering schieten wij 
terug in actie, uiteraard 
met inachtneming van 
de dan nog geldende 
restricties. Hopelijk 
komt er vlug een goed 
werkend vaccin zodat 
deze dystopie een einde 
neemt...

Contact: Staf Brusseleers colybia@telenet.be of 
info@natuurpuntschijnbeemden.be

Kikkerdril

Waar we bij vorige overzetacties enkel rekening moesten houden 
met de weersomstandigheden en de biologische klok van onze 
koudbloedige vrienden, zullen we bij editie 16 van de padden-
overzet ook rekening moeten houden met Covid 19.

Vandaag gaan we er van uit dat we eind januari geen opstart-
vergadering mogen houden.

Hoe fijn en gezellig het de vorige jaren ook was, met een grote 
groep geïnteresseerden in de orangerie in het park van Schilde 
samenkomen, zal men van het goede te veel vinden.

Hetzelfde geldt voor de overzet zelf. We vermoeden dat omwille 
van Covid 19 er nog steeds geen publieke activiteiten zullen 
toegelaten zijn.

Wil je dit jaar de paddenoverzet in Schilde volgen dan zal zeker 
bij de start ervan de Paddenflits de enige methode zijn.

Tenzij we in februari terug in een lockdown zitten en/of gecon-
fronteerd worden met een specifiek verbod beloven we wel dat:
•  diegenen die de vorige jaren verantwoordelijk waren voor een 

overzet, de amfibieën zullen overzetten. We gaan er alles aan 
doen om het werk van vorige jaren niet verloren te laten gaan 

•  we jullie op de hoogte houden van het verloop van de overzet 
via de Paddenflits. Heb je die in 2020 gekregen, geen nood 
dan valt die automatisch in je e-mail box. Kreeg je die nog 
niet dan kan je nog steeds inschrijven via de website van 
Natuurpunt Schijnbeemden www.natuurpuntschijnbeemden.
be/werkgroepen/amfibieenwerkgroep.

•  als publieke activiteiten weer worden toegelaten - en dan  
hebben we het zowel over de opstartvergadering als de overzet  
zelf – we jullie via een speciale editie van de Paddenflits zullen 
verwittigen.

Lichenen - foto Lode rubberecht
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agenda 
• acTiviTeiTen •

> Activiteiten planten- en 
zwammenwerkgroep (zie pag. 20)

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 herfstnummer)

ZaTErDag 30 januarI
Activiteiten rond vogels voeren en 
beloeren te Schilde: GEANNULEERD

ZOnDag 31 januarI
Winterwandeling Zevenbergenbos; 
10u-12u30. Vertrek aan kasteel 
Zevenbergen, Ranst
info: michel.levens@skynet.be

FeBruarI
ZOnDag 28 fEbruarI
Filmvoorstelling ‘Holland, Natuur in de 
Delta’ (zie pag. 19)

maart
VrIjDag 26 maarT
Algemene vergadering Natuurpunt 
Schijnvallei (zie pag. 19)

ZOnDag 28 maarT
Opennatuurdag in het 
Zevenbergenbos, Ranst (zie pag. 19)

aprIL
ZOnDag 25 aprIl
Lentewandeling Zevenbergenbos; 
10u-12u30
Vertrek aan kasteel Zevenbergen, Ranst
info: michel.levens@skynet.be

meI
DInsDag 25 mEI
Start cursus Zomerbloeiers (zie pag. 18)

JuNI
ZaTErDag 26 En
ZOnDag 27 junI
Expeditie Natuurpunt (zie pag. 20)

beHeer kern de drie beemden
Werkdag in de Beemdkant, het Veer, de 
Rundvoort of De Pont, van 9u-12u30, 
locatie op te vragen. info: jan.dewilde@
hotmail.com  (0475.50.08.80)
op zaterdag: 30 januari, 27 februari, 
27 maart, 24 april
wekelijks op donderdagvoormiddag

beHeer kern ZevenbergenbOs
9u-12u, samenkomst aan Drogenhof-
schuur, Schawijkstraat 105, Ranst
info: John Maes 03 485 73 79
op zaterdag: 6 februari, 6 maart, 3 april
wekelijks op maandag

beHeer kern scHilde 
Werkdag in één van de reservaten in 
Schilde van 9u-12u30, 
locatie op te vragen. info: Erik Daems 
(dejoz@telenet.be) of Lode Rubberecht 
(lode.rubberecht@skynet.be) of 
0475 57 80 24
op zaterdag: 13 februari, 13 maart, 
10 april
om de 14 dagen op maandag

beHeer kern bOrsbeek
Werkdag in het fort van Borsbeek van 
13u30-16u, lokaal Natuurpunt, Fort van 
Borsbeek. info: Hilde Vermeiren 
0497 61 25 15 
op zondag: 11 april, 2 mei

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 per-
sOnen meT cOvid19 Of meT ZiekTesympTOmen die daarOp kunnen WijZen (ZOals kOOrTs Of benauWdHeidsklacHTen).

deelnemers Zijn verplicHT Hun eigen mOndmasker mee Te brengen en Te dragen. 
de afsTandsregel van 1,5 meTer mOeT in acHT WOrden genOmen. 

deelnemers raken geen ObjecTen aan Tijdens de excursie.
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Fitness in de Rundvoort

Zwaar labeur op de hooilanden van de 

Rundvoort als de vegetatie gemaaid en 

afgevoerd moet worden en dit.... twee 

keer tijdens de zomer.

Foto Hilde van der Hallen

Huisvesting

Het klimteam van de 
Vogelwerkgroep hangt in het 

Zevenbergenbos de herstelde 
nestkast voor de torenvalk terug op 

zijn plaats.

Foto Fons Bresseleers

Paddenstoelenexcursie 
anno 2020.

Er zijn toch nog een aantal excursies van de Planten-en zwammenwerkgroep kunnen 
doorgaan met inachtneming van de geldende maatregelen.

Foto Hilde Lembrechts


